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Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 20 ------

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

Mensal
23,00 

Dia
Trabalhado

22,00 
Dia

Trabalhado

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

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

Quem Receber até 646,55

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  23,36

Quem Receber até 971,78

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

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

Salário Mínimo para 2013 R$ 678,00

Tabela do IRRF - 2013
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

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

Novembro de 2013
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Calendário de Obrigações Mensais

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

Poupança Antiga (1) (%) 0,5210 0,5000 0,5079 0,5925 5,24 6,30
Poupança (2) (%) 0,4761 0,4828 0,5079 0,5925 4,69 5,56
TR* (1) (%) 0,0209 0,0000 0,0079 0,0920 0,12 0,12
TJLP (%) 0,42 0,42 0,41 0,42 4,21 5,16
FGTS (6) ( %) 0,2676 0,2466 0,2545 0,3389 2,62 3,12
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,72 0,71 0,71 0,81 6,61 7,78
DI Over (2) (%) 0,71 0,70 0,70 ----- ----
UPC *** (R$) 22,31 22,31 22,31 22,32 0,04 0,04
UFESP (R$) 19,37 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) ---

Novembro é o mês em que 
celebramos o Dia do Sín-
dico. Costumamos dizer 

que esta é uma profissão para a 
qual se é escolhido, raramente o 
inverso. O espírito de liderança 
é manifesto em algumas pessoas 
especiais. Sendo bem canalizado, 
esse dom pode ser muito benéfi-
co. Esse é o desafio que o síndico 
deve travar diariamente: despertar 
– e alimentar - o líder que existe
dentro de si e fazer o bem à cole-
tividade.

Algumas características funda-
mentais devem acompanhar quem 
quer que se disponha a ocupar este 
cargo ou seja indicado para ele: ser 
acessível para receber as deman-
das dos condôminos, maleabilida-
de e tato para mediar os conflitos 
internos, organização, paciência, 
responsabilidade, e principalmente 
honestidade.

A capacidade de conviver bem 
com críticas é também uma habili-
dade que o síndico deve aprender a 
aperfeiçoar. Sim, elas surgirão! Por 
mais que se esforce para realizar 
um bom trabalho, sempre have-
rá quem enxergue defeitos. Há de 
se estar preparado para lidar com 
isso. Não podemos esquecer que 
a função de síndico é exercida por 
uma pessoa humana e, como tal, 
passível de errar.

Todo síndico tem um jeito pró-
prio de gerir o condomínio.  Nesta 
edição, trazemos uma matéria es-
pecial sobre os “tipos” de síndico. 
Conheça as características boas 
e más do “síndico poupador”, do 
“síndico dono-do-prédio”, do “sín-
dico aposentado”, “síndico das 

obras”, ou “síndico empresário”. 
Com qual será que você mais se 
identifica ou gostaria de ser?
 Para nosso entrevistado do 
mês, o advogado especialista em 
Direito Imobiliário Rodrigo Kar-
pat, autor da classificação dos tipos 
de síndico descritos na matéria, 
todos os perfis de síndicos podem 
se encaixar no condomínio, de-
pendendo da necessidade de cada 
um. Os condôminos precisam ficar 
atentos aos síndicos mal intencio-
nados e eles existem em todos os 
perfis.
 O equilíbrio será ditado pela 
participação dos demais gestores, 
subsíndico e conselho fiscal, pela 
administradora, e principalmente, 
pelo bom senso do síndico, que 
deve buscar equilibrar as suas von-
tades com a vontade da sua coleti-
vidade.
 Além de todas as caracterís-
ticas elencadas, um bom síndico 
deve estar sempre em busca de 
conhecimento, estar familiarizado 
com o funcionamento do prédio, 
conhecer o que há de novidade no 
mercado para condomínios, enfim, 
enriquecer seu capital intelectual 
acerca daquilo que influencia posi-
tivamente a sua gestão. 
 Para isso, existe o Jornal do 
Síndico, publicação há mais de 
duas décadas dedicada ao segmen-
to condominial. Nossa equipe está 
constantemente trabalhando para 
fornecer informações úteis e assim 
ajudar a árdua tarefa de administrar 
um patrimônio coletivo. Aproveite 
a leitura e tenha um feliz Dia do 
Síndico neste 30 de novembro!

* 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
Estacionamentos para bicicletas

O aumento gradativo da frota 
de veículos tem provocado 
congestionamentos cada 

vez maiores, implicando em mais 
estresse, atrasos e cansaço. Para 
tentar fugir a essa realidade, mui-
tas pessoas têm adotado formas al-
ternativas de locomoção. Mais ba-
ratas, saudáveis e ecologicamente 
corretas do que os carros, as bici-
cletas surgem como opção viável. 
As “magrelas” não poluem e ainda 
ajudam a combater o sedentarismo.

 A adesão às bikes, entretanto, 
exige que as cidades aos poucos se 
adaptem para fornecer a infraestru-
tura adequada, a começar de casa. 
Nos condomínios, é importante a 
instalação de bicicletários, espaços 
reservados para que os condômi-
nos estacionem e guardem suas 
bicicletas. Uma das vantagens é 
evitar o constrangimento e o des-
conforto de ter que circular com as 
bicicletas dentro do elevador.

 Esses estacionamentos con-
sistem em dispositivos, também 
chamado de paraciclos, que podem 
ser fixados no piso, parede ou teto, 
onde as bicicletas são guardadas de 
forma ordenada e podem ser pre-
sas com um cadeado ou corrente. A 
implantação de bicicletários é sim-
ples e de baixo custo. Para abrigar 
até cinco bicicletas, por exemplo, é 
necessário em média um espaço de 
6m².

 Os dispositivos para acondi-
cionamento das bicicletas devem 
estar distribuídos de maneira que 
facilitem a movimentação dentro 
do ambiente e podem ser instala-
dos na vertical ou horizontal. O 
importante é respeitar o espaço de 
circulação e a distância ideal entre 
as bicicletas. 

 Os suportes horizontais têm 
como inconveniente o fato de ocu-

par mais espaço que o vertical, no 
entanto são muito práticos. O ideal 
é que tenha, em média, 40 cm de 
distância entre as bicicletas e apoio 
na roda dianteira. Os dispositivos 
verticais otimizam o espaço físi-
co e podem ser encontrados com 
valores individuais a partir de dez 
reais. Os ganchos são instalados 
com intervalos de 30cm e afixados 
alternadamente a 1,80m e 1,95m 
de altura.

 Algumas cidades já possuem 
leis municipais que regulamenta-
ram e exigem a presença desses 
equipamentos nos novos condo-
mínios. Em São Paulo, por exem-
plo, desde maio deste ano está em 
vigor decreto que estabelece que 
toda edificação nova ou que for 
reformada deverá obrigatoriamen-
te dispor de vagas para bicicletas. 
A nova regra determina ainda que 
a área do bicicletário deva ser lo-
calizada no piso mais próximo ao 
espaço público, além de ser isolada 

da área destinada ao estaciona-
mento de carros e motos.

Fique atento!
É importante que:

• Haja sinalização indicativa
de que a área é reservada ex-
clusivamente para bicicletas,
para que a área não seja inva-
dida por carros ou motos.

• A pavimentação seja de
concreto, asfalto, lajota ou
pedra britada.

• O pavimento seja nivelado,
para evitar que as bicicletas
caiam ou deslizem para fora
de sua área.

CEB Distribuição 
inaugura primeira 

Agência de Atendimento 
sustentável

A CEB Distribuição inaugu-
rou no dia 01/10 sua pri-
meira Agência de Atendi-

mento Sustentável, em Brazlândia. 
Equipamentos e peças que foram 
descartados como sucata serviram 
de material na reforma da unidade.
“Esse foi um projeto inovador da 
CEB e tem como principal foco a 
sustentabilidade”, afirma Rubem 
Fonseca, presidente da CEB.
 A necessidade era antiga, mas a 
idéia foi nova. Desde 2011, a CEB 
vem fazendo um levantamento das 
necessidades de reformas nas 11 
agências de atendimento da em-
presa. Um projeto inicial foi feito, 
mas o custo da obra ficou acima do 
orçamento da CEB. Para reformar 
cada agência, seria preciso um in-
vestimento de cerca de R$120 mil.
  “Eu tive a idéia num domingo, 
na segunda eu escrevi o projeto e 
assim que apresentei para o presi-
dente, recebi carta branca pra tocar 
a reforma”, conta Karine Macha-
do, assessora da diretoria e ideali-
zadora do projeto sustentável.
 Foram 3 semanas de trabalho 
para que a nova agência ficasse 
pronta. Machado e as arquitetas 
Regina Vasconcelos e Ana Clara 
Miranda passaram 2 dias vascu-
lhando o pátio da CEB à procura 

de materiais descartados, que po-
deriam ser reutilizados.
 A obra, que foi finalizada no 
dia 30/09, atende aos princípios 
basilares da sustentabilidade, os 
três R’s: Reciclar, Reduzir e Rea-
proveitar. Em parceria com a Ge-
rência de Meio Ambiente (GRMA) 
da CEB, a unidade sustentável 
contemplou ainda, além da utili-
zação dos materiais descartados, o 
uso racional da energia e da água, 
coleta seletiva do lixo e coleta de 
lâmpadas e baterias usadas.
 A nova agência também res-
peitou todos os critérios de acessi-
bilidade. A calçada foi reformada e 
o banheiro adaptado para acolher
bem os consumidores cadeirantes.

A conta final de todo trabalho 
economizou 80% do que foi pre-
visto no projeto anterior. Para o 
diretor de gestão da CEB, Caubi 
Santana, a nova agência é um be-
nefício tanto para os consumidores 
quanto para os próprios trabalha-
dores. “As pessoas produzem até 
melhor quando trabalham num am-
biente tão agradável como este”, 
afirma. 

A previsão é que a Agência de 
Atendimento do Guará seja a pró-
xima a se tornar uma unidade sus-
tentável.
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Ambiente Sustentável
Barreiras econômicas e regulatórias travam geração 

renovável e eficiência energética em edifícios 
Para economista, que escolheu a Alemanha como estudo de caso, Brasil precisa 

aprimorar quadro regulatório

As edificações são responsá-
veis por 44,7% do consu-
mo total de eletricidade no 

Brasil, sendo que esta participação 
está dividida em fatias de 22,1% 
para os edifícios residenciais, 15% 
para os comerciais e 7,6% para os 
prédios públicos. Ainda que a crise 
energética de 2001 tenha induzido 
a uma redução do consumo nos 
edifícios brasileiros, essa tendên-
cia foi revertida nos anos subse-
quentes. A demanda por eletrici-
dade vem apresentando aumento 
superior ao do PIB e é alta a esti-
mativa de crescimento do consumo 
nos edifícios, considerando a esta-
bilidade econômica aliada a uma 
política de melhor distribuição de 
renda no país.
A avaliação de que esses dados, 
por outro lado, apontam o setor 
de construções como de grande 
potencial para conservação de 
energia e mitigação das emissões 
de gases de efeito estufa (GEE), 
justifica a escolha do tema de mes-
trado da economista Aline Ferreira 
Tripodi Causo: “Mecanismos polí-
ticos para promoção da eficiência 
energética e geração renovável em 

edificações: um estudo de caso da 
Alemanha e aplicações para o Bra-
sil” é o título da dissertação orien-
tada pelo professor Gilberto de 
Martino Jannuzzi e apresentada na 
Faculdade de Engenharia Mecâni-
ca (FEM) da Unicamp.
“A principal conclusão da pesqui-
sa é que o quadro regulatório no 
Brasil ainda precisa ser aprimora-
do, para que medidas de eficiência 
energética e geração renovável se 
tornem mandatórias para as edi-
ficações”, afirma Aline Tripodi. 
“Esse contexto mostra a relevân-
cia do conceito de Planejamento 
Integrado de Recursos (PIR), que 
representa uma visão alternativa ao 
planejamento feito, por exemplo, 
antes do choque do petróleo, quan-
do a preocupação era em expandir 
a oferta, considerando apenas o 
custo econômico.”
Segundo a autora da dissertação, o 
PIR leva em conta não apenas cri-
térios econômicos na definição de 
estratégias para o setor, mas tam-
bém aspectos ambientais e sociais, 
bem como a gestão da demanda. 
“Esse modelo prima pela avalia-
ção tanto de opções de expansão 

da oferta quanto de opções para re-
duzir a demanda e postergar a ne-
cessidade de investimentos na ge-
ração de mais energia. No trabalho 
também analiso as maiores barrei-
ras para a promoção de eficiência 
energética e da geração alternativa, 
que são econômicas, regulatórias, 
tecnológicas e relacionadas à falta 
de informação sobre opções de tec-
nologias e potenciais de conserva-
ção de energia.”
Os bons resultados obtidos pelos 
alemães, na opinião da pesquisa-
dora, devem-se em grande me-
dida à existência de um suporte 
político que vem possibilitando 
o desenvolvimento da eficiência
energética e da geração alternativa
nas últimas décadas. “Num estudo
realizado pelo ACEEE [American
Council for an Energy Efficient
Economy], o país ficou em primei-
ro lugar na avaliação de políticas
nacionais para fomentar a eficiên-
cia energética e obteve uma posi-
ção de destaque também em medi-
das específicas para as edificações.
Minha primeira percepção é de que
a Alemanha possui uma gama bem
maior de instrumentos políticos
que o Brasil”.
A economista observa que os ale-
mães já implantaram mecanismos-
-chave ainda inexistentes aqui (ou
não na forma de lei), como os códi-
gos e certificados de desempenho
energético para edifícios com força
regulatória; e as compras regula-
mentadas para o setor público que
contemplem os critérios de efici-
ência energética. Os centros de in-
formações locais são também uma
importante iniciativa para superar
a barreira da falta de informação,
ainda não consolidada no Brasil.
“Lá existe toda uma legislação de-
finindo como as edificações devem
ser construídas ou reformadas para
diminuir o consumo de energia.
Temos aqui uma norma da ABNT
[Associação Brasileira de Normas
Técnicas] que trata do mínimo de
iluminação e de ventilação, mas
que não se equipara à legislação,
pois não obriga o cumprimento das
regras por todos os edifícios.”
A autora da dissertação alerta, po-
rém, que não podemos simples-
mente importar as políticas da 
Alemanha. “O contexto é comple-

tamente diferente, devemos consi-
derar a economia dos dois países, 
a sociedade e o clima: se o código 
de edificação alemão preza pela re-
dução do consumo de energia para 
aquecimento, por exemplo, aqui 
seria para resfriamento. Uma van-
tagem nossa é que os edifícios bra-
sileiros são mais novos, enquanto 
os alemães são em sua maioria 
antigos, sendo mais viável aplicar 
uma estrutura sustentável num edi-
fício em construção do que refor-
mar um edifício já existente.”
De acordo com Aline Tripodi, mui-
tas iniciativas brasileiras são ainda 
voluntárias, como é o caso dos cer-
tificados de desempenho e etique-
tagem de edifícios. A informação 
que ela obteve para a dissertação 
dá conta de que, no Brasil, estuda-
-se a regulação da etiquetagem
obrigatória inicialmente para pré-
dios públicos.  Ainda assim, alguns
certificados voluntários têm sido
bastante difundidos nas edificações
brasileiras, a exemplo dos selos
LEED (sigla em inglês para Lide-
rança em Energia e Design Am-
biental) e AQUA (Alta Qualidade
Ambiental), reconhecidos interna-
cionalmente. “O Brasil é o quarto
país no mundo em número de edi-
fícios com certificação LEED. Mas
são as próprias construtoras que

Na Alemanha, segundo a autora da dissertação, o suporte político possibilita o desenvolvimento da 
eficiência energética e da geração alternativa em edificações nas últimas décadas

A economista Aline Tripodi Causo:
“O Planejamento Integrado de Recursos representa uma visão alternativa”

estão vendo esses selos como uma 
exigência de mercado no futuro. 
Sem uma legislação, não há certe-
za de que todos os edifícios vão se-
guir os requisitos e, pelo mercado, 
o processo talvez seja mais lento
do que através de medidas regula-
tórias.”
Com relação aos mecanismos 
econômicos, a pesquisadora diz 
que já existem no Brasil algumas 
linhas de financiamento do BN-
DES (Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social) 
para geração renovável, mas que 
não são tão voltados às edificações 
como na Alemanha. “O governo 
alemão aplica subsídios e progra-
mas de financiamento atrelados 
à exigência de cumprimento dos 
códigos de desempenho energéti-
co nas construções. A sugestão no 
caso brasileiro é que os mecanis-
mos financeiros também foquem 
mais as edificações, a fim de torná-
-las eficientes.”
Luiz Sugimoto - Jornal da Unicamp

[O conteúdo do EcoDebate pode 
ser copiado, reproduzido e/ou 
distribuído, desde que seja dado 
crédito ao autor, ao EcoDebate e, 
se for o caso, à fonte primária da 
informação]
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Matéria Capa

Perfis de síndico: qual é o seu?

A data 30 de novembro mar-
ca no calendário o Dia do 
Síndico, esta figura essen-

cial ao funcionamento harmonioso 
do condomínio, o gestor do patri-
mônio coletivo. O modo como o 
síndico vai trabalhar, muitas ve-
zes, depende do tipo de perfil de 
cada um. Conheça, nesta matéria, 
alguns tipos de síndico e veja as 
características que devem ser aper-
feiçoadas e outras que devem ser 
deixadas de lado.

 Comprometimento com a fun-
ção assumida é importante, porém, 
há de se ficar alerta aos excessos 
para não se tornar o chamado “Sín-
dico Dono do Prédio”. Trata-se da-
quele que faz tudo sem consultar 
os condôminos e não presta contas 
do que está fazendo; realmente 
acredita ser o dono do prédio, es-
quecendo que é um mero repre-
sentante do condomínio e que foi 
eleito para defender os interesses 
de todos. E não para fazer as coisas 
simplesmente ao seu critério. 

 Normalmente o síndico com 
este perfil é bem intencionado, 
porém, por ter ficado sem respal-
do dos outros condôminos, acaba 
fazendo as coisas da sua forma. 
É importante que exista uma ges-
tão participativa, onde o conselho 
eleito realmente exerça a sua fun-
ção. Uma opção salutar também é 
designar comissões, do tipo: de se-
gurança, obras e orçamentos. Esse 
tipo de atitude ajuda a dividir o tra-
balho e tornar a gestão mais trans-
parente, atendendo a necessidade 
dos demais.

 Outro tipo comum é o “Síndico 
Poupador”, aquele que pensa so-

mente em economizar a qualquer 
custo e não aumentar o condomí-
nio. Em contrapartida, o prédio fica 
em situação deplorável por falta de 
manutenção, o que também ocasio-
na a desvalorização do patrimônio 
(que pode chegar a 30%). 

 Este tipo de síndico somente 
representa problema se negligen-
ciar as demais necessidades do pré-
dio, como descumprir adequações 
necessárias, tais como: renovação 
de AVCB (Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros), medição oh-
mica (para raios), limpeza de caixa 
d’água, brigada de incêndio, CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes), não pagamento de 
horas extras aos colaboradores, 
falta de manutenções adequadas, 
contratação de administradoras de 
segunda linha, entre outros.

Transformar o condomínio em 

um canteiro de construção é o que 
satisfaz o “Síndico das Obras”. 
Este síndico representa problema 
somente se as obras não estiverem 
orçadas e estiverem superfatura-
das. Para ele tudo é urgente. Este 
síndico adora fazer obras na coluna 
do prédio ou descobrir vazamen-
tos, situações que permitem a ação 
do síndico malfeitor, que realiza 
propositalmente a obra de forma 
imediata e sem tempo para fazer 
orçamentos.

 Ele verifica a necessidade real 
de obras no prédio e, em um pri-
meiro momento, faz o procedi-
mento de forma correta. Ou seja, 
aprova o orçamento em uma as-
sembleia, porém, como não existe 
interesse dos demais em se envol-
ver ele vê uma oportunidade de ga-
nhar dinheiro com as obras. Assim, 
começa a contratar prestadores de 

serviços sem nota e fazer reformas 
sem necessidade.

 O “Síndico Empresário” É 
sempre muito bem visto, pois gere 
o condomínio como se fosse uma
empresa, o que é ideal para uma
gestão saudável. Para funcionar de
forma prática e sem atrito é neces-
sário o suporte de um bom zelador
com perfil de gerente predial e
também dos membros do conselho.

 Um dos tipos mais comuns é o 
“Síndico Aposentado”. Geralmen-
te, trata-se de uma pessoa com dis-
ponibilidade para estar no prédio 
boa parte de seu tempo. Dá bas-
tante atenção a todos condôminos 
e costuma trabalhar em conjunto 
com a administradora e o zelador. 
Ele deve tomar cuidado para não 
se envolver em fofocas ou exercer 
pressão demasiada nos funcioná-
rios do prédio. 

 De acordo com o advogado es-
pecialista em Direito Imobiliário, 
Rodrigo Karpat, autor da classifi-
cação dos tipos de síndico descri-
tos nesta matéria, todos os perfis 
de síndicos podem se encaixar no 
condomínio, dependendo da neces-
sidade de cada um. “Um edifício 
antigo precisará de um síndico que 
faça obras, que o modernize. Já um 
condomínio clube com gastos ele-
vados, precisará de um síndico com 
perfil de poupador, desde que a 
economia não represente negligên-
cia das necessidades do prédio”, 
exemplifica.

 Para Karpat, a coletividade 
precisa ficar atenta com os síndi-
cos mal intencionados e eles exis-
tem em todos os perfis. Cada um 
dos síndicos apresentados tende 
para determinado perfil e assim, 
o primeiro ponto é identificá-lo e
trabalhar no contrapeso para que a
gestão possa ficar equalizada e sa-
tisfatória.

 “O equilíbrio será ditado pela 
participação dos demais gestores, 
subsíndico e conselho fiscal, pela 
administradora, e principalmen-
te, pelo bom senso do síndico, 
que deve buscar equilibrar as suas 
vontades com a vontade da sua 
coletividade e ainda contar com a 
ajuda de uma boa administradora. 
Deverá sempre submeter suas de-
cisões importante ao crivo de uma 
assembleia e realizar uma gestão 
transparente. Divulgar a prestação 
de contas pela internet e no bole-
to de condomínio ajuda a manter a 
transparência na gestão”, orienta o 
advogado. 
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Comodidade x 
segurança:

 regras para entregas 
em condomínios

Segurança

Imagine um dia chuvoso, você 
em seu apartamento, de pi-
jamas. Você então telefona 

para a pizzaria e, para sua maior 
comodidade, o entregador sobe o 
elevador e entrega a pizza em suas 
mãos. Onde está o erro? O supos-
to entregador poderia anunciar um 
assalto e, para a sua comodidade, 
a segurança de todos os moradores 
teria sido afetada!
 A facilidade e a economia de 
tempo fazem com que se populari-
ze o sistema delivery – serviço de 
entrega de materiais, bens, servi-
ços ou produtos a um determinado 
local. A desvantagem é que pes-
soas mal intencionadas podem se 
aproveitar da lacuna na segurança 
e fingirem serem entregadores, 
acessando, assim, as dependências 
do condomínio. 
 Para evitar assaltos e violên-
cia contra os moradores, o ideal é 
que os entregadores não entrem no 
prédio. É importante que o regi-
mento interno do condomínio seja 
claro quanto às regras de seguran-
ça. Funcionários e condôminos 
devem ser conscientizados a res-
peitarem (sempre!) essas normas: 
comodismo, desleixo e omissão 
são fatores que expõem todos ao 
perigo.
 É sempre recomendável re-
correr à tecnologia do controle de 
acesso, ter câmeras estrategica-
mente distribuídas nas entradas, 
elevadores, garagens e áreas co-
muns, de preferência com a alter-
nativa de gravação das imagens. 
É importante que back-up das 
imagens fique guardado em outro 
local, fora do condomínio, possi-
bilitando a consulta mesmo em 
caso de danos aos equipamentos e 
arquivos.
 Embora nada seja plenamen-
te eficaz contra as estratégias dos 

bandidos, algumas medidas sim-
ples são sugeridas para minimizar 
os riscos:
• Os apartamentos devem con-
ter interfones para comunicação
com a portaria.
• Se estiver esperando entregas
ou prestadores de serviço, o con-
dômino deve avisar ao porteiro,
que precisa ser instruído a recusar
entregas não solicitadas. O mora-
dor deve ir até a portaria buscar o
produto – o entregador não deve
ter acesso aos apartamentos.
• Cadastramento prévio de pes-
soas que fazem entregas regulares,
como lavanderias e mercadinhos.
Mesmo cadastrados e familiariza-
dos com os funcionários do con-
domínio, os entregadores devem
ser anunciados e autorizados pelos
moradores.
• Prestadores de serviço devem
ser identificados e ter seus docu-
mentos anotados, além de só terem
acesso ao condomínio em horários
pré-determinados.
• A guarita deve permanecer fe-
chada e ter “passa-volumes”, uma
portinhola para depósito de peque-
nas entregas.

O mesmo rigor em relação a 
entregadores deve ser obedecido 
em relação a visitantes, com a di-
ferença de que estes podem aden-
trar o prédio. Contudo, o protocolo 
de identificação deve ser seguido. 
Ao atender visitantes, os porteiros 
devem manter os portões fechados 
e as pessoas do lado externo do 
condomínio. A visita ou funcio-
nário só pode ter acesso às depen-
dências do condomínio depois de 
ser anunciado e autorizado pelo 
morador. (Deve-se evitar também 
que crianças e empregadas domés-
ticas autorizem).
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Busque objetividade e otimize o tempo das 
assembléias de condomínio

Cotidiano

Dicas
Obras dentro dos 

conformes

 Apesar de causarem alguns 
transtornos à rotina do condo-
mínio, reformas são importan-
tes para modernizar a estrutura, 
fazer reparos e trazer maiores 
benefícios aos condomínios. Na 
hora de pensar em iniciar uma 
obra, alguns procedimentos de 
fiscalização devem ser feitos 
para assegurar a legitimidade da 
ação.

 A realização de obras no 
condomínio deve seguir os pre-
ceitos do Código Civil (artigo 
1.341). Para obras necessárias, 
é necessário o apoio da maioria 
simples da assembleia. Para as 

obras úteis, a maioria dos condô-
minos, e obras voluptuárias, 2/3 
dos moradores. As obras emergen-
ciais também devem ser ratificadas 
em assembleia.

 Toda obra deve ser acompa-
nhada pelo conselho ou comissão 
de obras, ser precedida da assinatu-
ra de um contrato, e ter pelo menos 
3 orçamentos (os mesmos devem 
ficar arquivados no prédio).

Menos ruídos

 Visando propiciar a fabricação 
de produtos mais silenciosos, o In-
metro (Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia) 
publicou em outubro a Portaria nº 
388/2013, que inclui a classifica-

ção de potência sonora no Selo Ru-
ído para três dos eletrodomésticos 
que emitem mais ruídos: liquidifi-
cadores, aspiradores de pó e seca-
dores de cabelo. 

 Com a medida, além de ava-
liar quanto à segurança elétrica, o 
Instituto vai classificar os decibéis 
de ‘1’ (mais silencioso) a ‘5’ (me-
nos silencioso), no âmbito do Pro-
grama Brasileiro de Etiquetagem 
(PBE). A sistemática funciona de 
forma bem semelhante ao que já é 
feito em relação à classificação da 
eficiência energética dos produtos.

 Sabendo que o barulho é um 
dos principais motivos de conflitos 
em condomínio, é interessante fa-
zer esta novidade chegar ao condô-
mino. Disponibilizar esta e outras  
informações de interesse comum 
em quadros de aviso pode ser uma 
boa ideia para facilitar a comunica-
ção interna do condomínio. 

Plano de emergência

 Como estão os cuidados pre-
ventivos contra incêndio no seu 
condomínio? No tocante à preven-
ção e proteção contra incêndio, é 
importante que o síndico mantenha 
em dia os extintores, observando o 
prazo de manutenção dos mesmos. 
Lembre-se, tentar economizar nis-

so pode trazer sérios problemas 
para o condomínio e colocar em 
risco a vida de todos. 

 Além disso, é importante 
que seja criada, treinada e – 
sempre que possível -  recicla-
da uma brigada apta a enfrentar 
essas situações de emergência. 
É recomendável, ainda, soli-
citar uma vistoria ao Corpo de 
Bombeiros sempre que modifi-
cações e reformas forem reali-
zadas. Nesses casos, devem ser 
analisados o sistema hidráulico, 
iluminação, saídas de emergên-
cias, estruturas de proteção e a 
mobilidade, caso a reforma te-
nha alterado entradas e saídas 
de pedestres e de automóveis.

Assim como é estabelecido 
pelo artigo 1.348 do Có-
digo Civil, os síndicos de 

condomínios têm algumas funções 
e deveres, como: dar imediato co-
nhecimento da existência de ações 
judiciais ou administrativas aos 
demais condôminos; cumprir a 
convenção, regimento interno e de-
terminações do consenso coletivo; 
elaborar o orçamento da receita e 
despesa anualmente, dentre outros. 

Considerando o síndico como 
o gestor de um patrimônio compar-
tilhado, seu trabalho está intima-
mente atrelado à consulta e à apro-
vação coletiva, tendo portanto a
obrigação de convocar assembleia
dos condôminos. Para muitos sín-
dicos, a simples menção desta reu-
nião já causa aborrecimento, pois
é sinônimo de polêmica, confusão
e choque de interesses. Porém, é
possível fugir desta regra.

A assembleia é um instrumen-
to democrático para se criar um 
ambiente favorável ao debate sau-
dável de ideias. É importante que 
os condôminos se sintam a von-
tade para apresentar sugestões ou 
mesmo críticas perante os demais. 
O síndico por sua vez, deve usar o 
espaço para apresentar dados que 
comprovem a lisura de sua gestão, 
sempre zelando pela transparência. 

Periodicidade
 A primeira dúvida de muitos 
síndicos é em relação à periodici-
dade dessas reuniões. É necessário 
realizar as assembléias ordinárias 
uma vez ao ano. Isso não implica 
dizer que todos os assuntos perti-
nentes ao condomínio devam es-
perar para serem discutidos neste 
único dia. O ideal é que sejam pro-

movidas assembleias extraordiná-
rias sempre que houver necessida-
de, o que ocorre pelo menos umas 
três vezes ao ano.

Foco e objetividade
 Essas são duas palavras que 
devem nortear uma assembleia de 
condomínio; a falta delas cons-
titui o principal motivo de baixa 
freqüência de condôminos. Con-
versas paralelas, atrasos, brigas 
pessoais e ausência de uma pauta 
concreta que estabeleça uma “or-
dem do dia” e guie as discussões 

são alguns dos motivos elencados 
por aqueles condôminos que fo-
gem das assembléias.
 De fato, a falta de foco é um 
perigo constante quando se decide 
reunir muitas pessoas com interes-
ses diversos. Porém, cabe ao sín-
dico manter a ordem e segurar as 
rédeas da situação. Os condôminos 
devem assimilar que a assembleia 
não é um momento para colocar o 
papo em dia com um vizinho ou 
acertar brigar com outro. A priori-
dade do momento é tratar de temas 
de interesse coletivo concernentes 
ao universo do condomínio.

Dicas
 Eis o desafio: como fazer uma 
assembleia em que os assuntos 
sejam decididos, que o clima seja 
agradável e que seja rápida? 
• Jamais inicie uma reunião sem
distribuir previamente uma pauta!
Os condôminos precisam chegar
ao local já sabendo quais temas se-
rão abordados. Isso evita a disper-
são.
• Se a assembleia for apresentar
prestação de contas ou projeto de
obras, envie antecipadamente por
email aos participantes. Isso pou-

pará tempo na hora da apresenta-
ção.
• Nesta pauta, evite colocar o
item “assuntos gerais” ou “tema li-
vre”. A possibilidade de gerar dis-
cussões infrutíferas é grande, com
gente que aproveita o momento
para falar tudo o que vem à cabeça.
• Otimize o tempo! Evite con-
versas que não estão na ordem do
dia. Ninguém tem paciência para
assembléias muito longas, então
eleja apenas três temas para ser tra-
tado por encontro.
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Dia do síndico:
profissionalização é tendência

Mensagem do Mês

Que hoje é o dia do síndi-
co, a maioria das pessoas 
já deve saber. Profissional 

ou não, este cargo é o de maior 
responsabilidade dentro do condo-
mínio e a cobrança vem de todos 
os lados. Desta forma, o ideal é se 
cercar de profissionais competen-
tes e delegar tarefas.
 Ter bons funcionários é pri-
mordial. Assim o síndico tem mais 
segurança e menos reclamações, 
diz Adalberto de Lima, síndico do 
Condomínio Manifesto, que possui 
cinco prédio e 180 apartamentos. 
Músico por profissão, Lima foi 
eleito e pretendia ficar apenas dois 
anos no comando, mas está há qua-
se oito.
 Diferentes formas de gestão 
também são bem vindas, como a 
ajuda de softwares específicos para 
administração de condomínios. 
Contratar uma administradora para 
lidar com questões burocráticas ou 
mesmo para prestar consultorias é 
outra opção extremamente reco-
mendável, principalmente aos sín-
dicos de primeira viagem. Por isso, 
o perfil do síndico atual é de pesso-
as ligadas a tecnologias e abertas a
novos aprendizados e conhecimen-
tos.

Dupla jornada
 Assim como Adalberto de 
Lima, há muitos outros casos de 

síndicos que exercem a função 
fora do horário de trabalho. Po-
rém, a tendência é o jogo mudar, 
pois cada vez mais síndicos estão 
se profissionalizando.
 Donas de casa e aposentados 
ocupam cada vez menos espaço 
na liderança dos condomínios. A 
profissionalização da função é uma 
tendência confirmada pela pesqui-
sa do Sindicato, confirma Hubert 
Gebara, vice-presidente de Admi-
nistração Imobiliária e Condomí-
nios do Sindicado de Habitação 
(Secovi-SP).
 Um dos motivos para a pro-
fissionalização do síndico é que 
os condomínios cresceram e se 
tornaram complexos. Alguns con-
domínios, denominados mistos, 
possuem prédios residenciais e co-
merciais com áreas de lazer e ser-

viços.
Principais dificuldades e 

regulamentação
 Administrar as brigas entre 
condôminos ficou no passado. 
O síndico agora tem de voltar as 
energias para outros tipos de pro-
blemas. O principal desafio do 
síndico atualmente é lidar com 
questões de inadimplência, diz 
Lima. Problemas que envolvem 
vazamentos também costumam dar 
trabalho, porque envolvem mais de 
um apartamento e muitas vezes é 
necessário quebrar paredes - e nem 
sempre ambas as partes concordam 
com isso.
 Outra questão de interesse de 
todos, síndicos ou não, faz parte 
do aspecto legal. José do Amaral 
Nogueira Júnior, presidente do 

Sindicato dos síndicos de condo-
mínios residencias, comerciais e 
mistos, de shoppings centers, in-
corporações, lotamentos e flats de 
São Paulo (Sindsin), defende que a 
profissão seja regulamentada.
 Atualmente, a remuneração 
dos síndicos não é declarada e o 
tempo trabalhado não conta para 
aposentadoria. Somente após esta 
regularização é que poderemos re-
almente instituir o dia do síndico, 

afirma.
Síndicos mais jovens

 Uma pesquisa recente realiza-
da pelo Secovi-SP traçou um perfil 
do síndico na Grande São Paulo. 
Eles estão mais jovens (74% dos 
síndicos de prédios residenciais 
possuem entre 30 e 60 anos) e 
melhor preparados (50% têm cur-
so superior e outros 10% fizeram 
pós-graduação, mestrado ou douto-
rado). Assim, para o futuro, a pro-
fissionalização deve ser o caminho 
natural na área de administração de 
condomínios.
Fonte: LicitaMais
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Automação Predial

Acessórios

Bordados e Uniformes

ConsertosSegurança Eletrônica

Assessoria Condominial

Advocacia Condominial

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Novembro/2013
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Material de Limpeza
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Terceirização de Mão de Obra

Terceirização de Mão de Obra Sistemas de Incêndio

Imóveis

Cortinas e Persianas

FALA ANUNCIANTE

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

estes anunciantes.
Email: folhadosindico@hotmail.com

Fone: 3022-2717

Depoimentos sobre veiculaçao de publicidade

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

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

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

VALE A PENA LER DE NOVO

Por Aldo Junior |

Aldo Junior
Diretor da JR Office

(61) 8209-9999

Você pergunta e a 
Folha Responde

Encaminhe suas dúvidas para 
folhadosindico@hotmail.comSeu condomínio é um daque-

les que vive fazendo taxa ex-
tra para cobrir as despesas? É 

muito comum ouvir as pessoas fa-
larem que o síndico do seu condo-
mínio vive fazendo taxa extra para 
cobrir as despesas. Isto de fato é 
uma realidade na maioria dos con-
domínios. A causa mais frequente 
é devida a falta de uma Previsão 
Orçamentária Anual. É exatamen-
te sobre esse assunto que vamos 
abordar nesta matéria, como fazer 
uma Previsão Orçamentária Anual 
de Condomínio.            

 O que é uma Previsão Orça-
mentária Anual e para que serve: 
é uma peça legal que orienta a 
execução financeira, prevista na 
maioria das convenções de con-
domínio e aparada pela Lei de 
Condomínio (Lei 4591/64), esta 
peça é fundamental para estabele-
cer qual e como será composta as 
despesas, as receitas e o valor da 
taxa condominial, ou seja, o rateio 
das despesas entre os condôminos, 
e consequentemente a receita do 
condomínio. Esta previsão orça-
mentária aprovada em assembléia 
servirá de parâmetro tanto para sua 
execução como para a prestação de 
contas do síndico no ano seguinte, 
na próxima AGO.            

Como elaborar uma previsão or-
çamentária?  
I. Fazer um levantamento das
despesas do condomínio no ano
anterior com manutenção e con-
servação, água, luz, elevador, por-
tão eletrônico, seguro, folha de
pagamento de pessoal e fazer uma
projeção para o ano seguinte. O
levantamento das despesas servirá
de base para que não haja esqueci-
mentos de algum item importante
na composição das despesas. Caso
tenha conhecimento de estatística
faça uma projeção para o próximo
ano, caso contrário procure um
profissional da área, contador, ad-

ministrador ou economista, assim 
será possível fazer uma previsão o 
mais próximo possível da realida-
de, uma vez que envolvem reajus-
tes por parte das concessionárias, 
contratos de prestação de serviço 
a serem negociados, dissídios cole-
tivos de trabalho dos funcionários, 
inflação do período e inadimplên-
cia do condomínio. Deve também 
ser calculada uma pequena folga 
para que qualquer possível aumen-
to da inadimplência ou sazonali-
dade na receita não comprometa o 
fluxo de caixa do condomínio; e                                   

II. Fazer um levantamento de to-
das as obras e investimentos que
se pretende realizar durante o ano.
O levantamento das obras e in-
vestimentos devem ser separados
para facilitar o entendimento e sua
aprovação em assembléia. Separar
em obras urgentes, emergentes e
de benfeitorias e por prioridade.
Os investimentos devem ser se-
parados por ordem de prioridade
e essa prioridade aprovada na as-
sembléia. Para esta previsão é con-
veniente conseguir três orçamentos
para cada tipo de obra ou investi-
mento, podendo assim fazer uma
comparação entre preço e qualida-
de. Aqui não se trata de escolher o
menor preço e sim que tem melhor
qualidade.

No caso de condomínio em 
implantação recomendamos que 

busquem orientação de um profis-
sional da área e que tenha experi-
ência em administração de condo-
mínios como uma administradora 
de condomínios. Pois, neste caso 
não existe histórico de despesas do 
condomínio.

 Orientamos que os orçamentos 
sejam feitos por tipo de despesa e 
o rateio das taxas da mesma forma,
pois, podem ter prazo de cobrança
diferenciados, como permanente
e por tempo determinado: Ordi-
nária – compreendendo despesas
com manutenção e conservação;
Extraordinária – compreendendo
despesas temporárias e para fins
específicos.

Lembramos que a previsão or-
çamentária servirá como um parâ-
metro que deve ser seguido e não 
como uma peça exata que pode 
acabar engessando o orçamento e a 
administração. É sabido que exis-
tem imprevistos e é possível que 
algumas despesas não tenham sido 
previstas no orçamento, o que é 
muito comum. Nestes casos o con-
domínio poderá fazer um remane-
jamento de verba, dependendo do 
tipo de situação, como os casos de 
obras emergenciais de baixo cus-
to ou pequenos reparos, assim é 
conveniente fazer uma observação 
no balancete deixando o conselho 
fiscal informado de tal situação e 
manter o registro para a prestação 

de contas se o valor não for reposto 
e se julgar relevante a informação; 
lançar mão do fundo de reservas, 
se assim o suportar, para estes ca-
sos apenas com autorização do 
conselho fiscal; ou então convocar 
uma assembléia com fins específi-
cos com a maior brevidade possí-
vel, no intuito de ajustar a taxa para 
não comprometer o orçamento  e 
seguir a legalidade para não com-
prometer a assembleia, tornando-a 
passível de nulidade. Para casos 
não previstos e inadiáveis ou im-
prorrogáveis é recomendável criar 
taxa específica com aprovação da 
assembléia. Lembramos mais uma 
vez que os recursos do Fundo de 
Reservas só poderão ser utilizados 
com autorização do conselho.               

 O não cumprimento do orça-
mento previsto poderá trazer gran-
des consequências para o síndico, 
como ter suas contas reprovadas, 
ter de prestar contas em juízo, o 
condomínio ter de arcar com a 
contratação de auditoria externa e 
o síndico poderá responder civil e
criminalmente, inclusive com seu
patrimônio.

Alertamos aos síndicos que 
cumpram as determinações estabe-
lecidas em assembléias e procurem 
a ajuda de profissionais experien-
tes.

1- Luciana Borges - Condômi-

na Sudoeste

Dr. Aldo Junior, como fazer 

reclamações contra o sindico e 

a administração do condomí-

nio sendo que o administrador 

não disponibiliza meios para 

tanto?

R: Neste caso, envie uma noti-

ficação por correio via AR(aviso 

de recebimento) ao sindico com 

as solicitações, reclamações ou 

sugestões e aguarde sua ma-

nifestação. Caso não obtenha 

pronta resposta, juntamente com 

¼ de moradores solicite uma as-

sembléia geral para os devidos 

esclarecimentos.

2- Marta Rocha – Síndica

Águas Claras

Dr Aldo Junior, o fundo de re-

serva é devido por quem: pelo 

proprietário ou pelo inquilino?

R: De acordo com a Lei 8.245/91 

a responsabilidade pelo paga-

mento é integralmente do pro-

prietário, visto que o fundo de 

reserva se reverte para despesas 

emergenciais que normalmente 

incorporam ao patrimônio por-

tanto devidas pelo condômino.

Como Fazer uma Previsão 
Orçamentária de um Condomínio
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

Entenda Direito

Síndico vai pagar por 
ligações telefônicas 
sem identificação

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
AgRg nos EDcl no Ag 1092904 SP 

2008/0193825-2 (STJ) 
Data de publicação: 07/05/2013 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO DE COBRANÇA DE CO-
TAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA 
DE REGISTRO DO CONTRATO 
DE COMPRA E VENDA E DE CI-
ÊNCIA DO CONDOMÍNIO. LEGI-
TIMIDADE PASSIVA DO VENDE-
DOR, ANTIGO PROPRIETÁRIO. 
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CO-
MUNICAÇÃO AO CONDOMÍNIO. 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência 
desta eg. Corte pacificou-se no senti-
do de considerar que, a despeito de se 
conceber a possibilidade de atribuir 
responsabilidade ao vendedor pelo 
pagamento de despesas condominiais, 
referentes ao período posterior à cele-
bração do contrato de compra e ven-
da, há de ser observado que a escolha 
quanto à legitimidade para responder 
pelos débitos não fica ao inteiro arbí-
trio do credor. Se ficar demonstrado 
que o condomínio teve ciência da re-
alização da transferência do imóvel a 
um terceiro e que este passou a ter a 
posse do bem ou titularizou direitos de 
gozo ou fruição, caberá apenas a este 
a legitimidade para responder sobre as 
cotas condominiais. 2. Tendo o Tribu-
nal de origem assentado que não houve 
ciência inequívoca do condomínio, é 
inviável a pretensão recursal que busca 
demonstrar o contrário, uma vez que 
tal providência demandaria o reexame 
do conjunto fático-probatório dos au-
tos, o que se sabe vedado em sede de 
recurso especial. Incidência da Súmula 
7/STJ. 3. Agravo regimental a que se 
nega provimento. 

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 
1299081 SP 2011/0300529-4 (STJ) 

Data de publicação: 27/09/2012 
Ementa: PROCESSO CIVIL E DI-
REITO CIVIL. ARREMATAÇÃO. 
DÉBITO DE CONDOMÍNIO.VEN-
DA JUDICIAL COM A RESSALVA 
DE NÃO IMPOSIÇÃO AO ADQUI-
RENTE DOSPAGAMENTOS DE 
DÉBITOS CONDOMINIAIS. IN-
SURGÊNCIA DO CONDOMÍNIO.
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDA-
DE DE SE REPUTAR TRANSFERI-
DOS OS DÉBITOS. 1. A jurisprudên-
cia da 2ª Seção apresenta precedentes 
no sentido daresponsabilidade do ad-
quirente pelos débitos de condomínio 
queoneram o imóvel adquirido. Esse 
entendimento tem sido estendido àsar-
rematações em juízo. 2. Na hipótese de 
omissão do edital quanto à existência 
de débitos,há precedentes na 3ª Turma 
que, tanto admitem, como não admitem 
atransferência ao adquirente dos débi-
tos condominiais. 3. Se o condomínio, 
ciente de que a aquisição do imóvel em 
juízofora promovida com a ressalva 
expressa da não transferência dodébito 
condominial, não se insurge tempes-
tivamente, deixando decairseu direito 
à anulação do negócio jurídico, não 
pode, depois,reclamar do adquirente o 
pagamento de seu suposto crédito. 4. 
Não se pode onerar a parte que confiou 
na declaração do PoderJudiciário de 
não transferência dos débitos, apresen-
tando-lhe, anosdepois da compra, uma 
conta de despesas condominiais em va-
lorequivalente ao que pagou pelo bem, 
notadamente quando já teriaprecluido 
seu direito de invalidar o negócio ju-
rídico, que teve anão transferência dos 
débitos como uma das causas determi-
nantes. 5. A jurisprudência que entende 
pela transferência aos arrematantesde 
débitos condominiais pode, muitas ve-
zes, inviabilizar a garantia.Na hipóte-
se em que tais débitos se acumulem a 
ponto de equivaler aovalor do imóvel, 
nenhum licitante terá interesse em ar-
rematar o bem,criando-se uma espiral 

infinita de crescimento do débito. Me-
lhorsolução seria a de admitir a venda 
desonerada do imóvel e autilização do 
produto para abatimento do débito, 
entregando-se oimóvel a um novo pro-
prietário que não perpetuará a inadim-
plência. 6. Recurso especial conhecido 
e provido. 

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 
1381594 SP 2013/0039377-4 (STJ) 

Data de publicação: 26/09/2013 
Ementa: PROCESSO CIVIL. RE-
CURSO ESPECIAL. EMBARGOS 
À ARREMATAÇÃO. COBRAN-
ÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. 
EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. 
MOMENTO DO ESBULHO. CIÊN-
CIA DO CONDOMÍNIO. PROPRIE-
DADE DO BEM. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECO-
NHECIDA. ACÓRDÃO ANULADO. 
ARTIGOS ANALISADOS: ART. 535 
DO CPC . 1. Recurso especial, conclu-
so ao Gabinete em 05/03/2013, no qual 
discute se houve omissão relevante no 
acórdão recorrido. Embargos à arrema-
tação opostos em 04/12/2008. 2. O Tri-
bunal de origem deveria ter analisado 
as particularidades da tempestividade 
dos embargos à arrematação, tendo em 
vista o momento do esbulho ou turba-
ção na posse, as quais foram apontadas 
pela recorrente nos embargos de decla-
ração. Não o fazendo, o TJ/SP acaba 
impedindo que os recorrentes tragam 
essas questões para serem analisadas 
por esta Corte, em sede de recurso es-
pecial, seja por ausência de prequestio-
namento, seja por incidência da Súmu-
la 7/STJ. 3. O acórdão recorrido não 
esclareceu a questão relativa à ciência 
do condomínio sobre o compromisso 
de venda e compra celebrado pelos 
embargantes, bem como não anali-
sou a participação destes na ação que 
culminou com o acórdão do extinto 2º 
TAC/SP, invocado na fundamentação. 
E, apesar de instado pela a fazê-lo, 
em sede de embargos de declaração, 
permaneceu omisso. 4. Reconhecida a 
violação do art. 535 do CPC , devendo 
o acórdão ser anulado, para nova ma-
nifestação do Tribunal de origem sobre 
os temas relevantes à solução da con-
trovérsia. 5. Recurso especial provido.

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 
1198479 PR 2010/0114090-4 (STJ) 

Data de publicação: 22/08/2013 
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. DÉBITOS CONDOMI-
NIAIS. CONDENAÇÃO JUDICIAL. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE 
APLICÁVEL. INPC. 1. Discussão re-
lativa ao índice de correção monetária 
a ser adotado para atualização de débi-
tos de condomínio, objeto de condena-
ção. 2. Esta Corte decidiu que não há 
ilegalidade ou abusividade na adoção 
do IGP-M para atualização monetária 
de débitos, quando esse índice foi elei-
to pelas partes. 3. Na hipótese, a con-
venção de condomínio não prevê qual 
índice deverá ser adotado para atuali-
zação de débitos. 4. A correção pelo 
INPC é adequada à hipótese, além de 
estar em consonância com a jurispru-
dência do STJ, no sentido da utilização 
do referido índice para correção mone-
tária dos débitos judiciais. Preceden-
tes. 5. Recurso especial desprovido. 

STF - AG.REG. NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO AI 808187 PR 

(STF) 
Data de publicação: 25/09/2012 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA 
DE CONDOMÍNIO. 1. Inexistência 
de contrariedade ao art. 93 , inc. IX , 
da Constituição da República. 2. Jul-
gamento de recurso por Colegiado 
integrado majoritariamente por ma-
gistrados de primeiro grau convoca-
dos: inexistência de contrariedade ao 
princípio do juiz natural. Precedente 
do Plenário. 3. Alegada contrariedade 

aos princípios constitucionais do con-
traditório, da ampla defesa e do devido 
processo legal. Necessidade de análise 
de matéria infraconstitucional: ofensa 
constitucional indireta. 4. Agravo re-
gimental ao qual se nega provimento. 
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL AgRg no 
REsp 1383143 SP 2013/0137770-5 

(STJ) 
Data de publicação: 05/09/2013 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE COBRANÇA. DESPESAS CON-
DOMINIAIS. LEGITIMIDADE 
PASSIVA DO PROMITENTE COM-
PRADOR. IMPROVIMENTO. 1.- As 
despesas e cotas condominiais devem 
ser cobradas do adquirente do imóvel 
ou do promitente comprador e não do 
seu antigo proprietário, mesmo que 
ainda não levado a registro no Cartó-
rio de Registro Imobiliário o contrato 
correspondente, se o condomínio tiver 
ciência da alienação. 2.- No caso dos 
autos, o Tribunal de origem não se ma-
nifestou quanto à ciência do condomí-
nio quanto à alienação do imóvel. 3.- 
Agravo Regimental improvido. 

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 
1172448 RJ 2009/0246983-1 (STJ) 

Data de publicação: 01/07/2013 
Ementa: PROCESSO CIVIL. RECUR-
SO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA 
PARA COBRANÇA DE TAXAS 
CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS E 
EXTRAORDINÁRIAS. EMBAR-
GOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO 
DE NULIDADE DA ASSEMBLEIA 
DO CONDOMÍNIO. AMPLITUDE 
DA MATÉRIA DE DEFESA. 1. O pro-
cedimento dos embargos ao mandado 
monitório segue o rito ordinário (art. 
1.102-C , § 2º , do CPC ), o que apon-
ta inequivocamente para a vontade do 
legislador de conferir-lhe contraditório 
pleno e cognição exauriente, de modo 
que, diversamente do processo execu-
tivo, não apresenta restrições quanto 
à matéria de defesa, sendo admissível 
a formulação de alegação de natureza 
adjetiva ou substantiva, desde que se 
destine a comprovar a improcedência 
do pedido veiculado na inicial. 2. No 
caso, em embargos à monitória onde 
havia cobrança de taxas condominiais 
ordinárias e extraordinárias em atraso, 
pode o condômino arguir a invalidade 
das cotas extras, sustentando nulidade 
da assembleia que as fixou. Preceden-
tes. 3. Recurso especial provido. 
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL AgRg no AREsp 140435 PR 

2012/0019818-5 (STJ) 
Data de publicação: 18/03/2013 

Ementa: CONSUMIDOR. CONDO-
MÍNIO. ÚNICO HIDRÔMETRO. 
TARIFA DE ÁGUA.ILEGALIDADE. 
É ilegal a cobrança de tarifa de água no 
valor doconsumo mínimo multiplicado 
pelo número de unidades autônomas 
quandohouver um único hidrômetro; a 
cobrança deve se dar pelo consumore-
al. Agravo regimental não provido. 
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL AgRg no 
REsp 1352767 DF 2012/0235587-0 

(STJ) 
Data de publicação: 03/05/2013 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. 
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS 
CONDOMINIAIS. PRAZO PRES-
CRICIONAL DE CINCO ANOS. 1. - 
Na vigência do atual Código Civil , o 
prazo prescricional aplicável à preten-
são de cobrança de taxas condominiais 
passou a ser de cinco anos, nos termos 
do art. 206 , § 5º , I , desse diploma 
legal, observada a regra de transição 
do art. 2.028 . 2. - Agravo Regimental 
improvido. 

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) rejeitou o 
recurso de um síndico 

acusado de atos ilícitos durante 
a administração, contra decisão 
do Tribunal de Justiça do Espí-
rito Santo (TJES). Ele responde 
na Justiça a uma ação cominató-
ria ajuizada por condôminos para 
ressarcimento de danos causados 
durante a gestão 1990/1992, tem-
po em que o síndico esteve na 
administração do Prince Apart-
-Hotel, localizado na cidade de
Vitória (ES).

Os condôminos do apart-
-hotel entraram com ação comi-
natória visando ver ressarcidos
os danos causados por inúmeras
ligações a cobrar e internacionais
todas recebidas e realizadas da
portaria da administração do con-
domínio. Na primeira instância, o
juiz julgou procedente o pedido e
condenou o síndico a apresentar
todos os documentos pleiteados
pelos moradores sob pena de
multa diária de um salário mí-
nimo. Foi condenado também
a ressarcir com juros e correção
monetária os valores referentes
às ligações a cobrar e internacio-
nais realizadas da administração
do Apart-Hotel.

 Já no Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo o entendimento 
firmou-se no sentido de que o 
síndico extrapolou no uso de suas 
atribuições ao rescindir um con-
trato com a Telest sem consenti-

mento dos moradores. De acordo 
com a denúncia recebida, existia 
um sistema que inibia ligações 
DDI (discagem direta internacio-
nal) bem como as de DDC (dis-
cagem direta a cobrar) com ma-
nutenção feita pela Telest. Dessa 
forma, as ligações internacionais 
aumentaram assustadoramente 
passando os condôminos a pagar 
por ligações feitas por terceiros 
não identificados. O TJES man-
teve a sentença proferida na pri-
meira instância pela ausência de 
comprovação da origem dos tele-
fonemas e pelos prejuízos causa-
dos aos moradores.

 Inconformado, o réu ingres-
sou com recurso especial no STJ 
alegando que a decisão do TJES 
violou o artigo 22, parágrafo 1º, 
alíneas ‘a’ e ‘f’, da Lei n. 4.591/64 
(competência dos síndicos), além 
do artigo 245 do CPC. Porém, o 
relator, ministro Luis Felipe Sa-
lomão, ressaltou que não cabe ao 
STJ apreciar violação de dispo-
sitivos constitucionais sob pena 
de usurpação da competência do 
Supremo Tribunal Federal. Res-
saltou que tais artigos não foram 
alvo de debate no entendimento 
do Tribunal de Justiça do Estado. 
Dessa maneira, ficou mantida a 
decisão da Justiça capixaba.

Processo relacionado:

Resp 402026

Fonte: Notícias do Superior Tri-
bunal de Justiça – www.stj.jus.br
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Manutenção
Desratização em 

condomínios

Por Cecília Lima |

A Coca-Cola teve, recente-
mente, sua imagem estre-
mecida pela repercussão do 

caso do consumidor que, em 2000, 
supostamente encontrou vestígios 
de rato em uma embalagem lacra-
da do produto. O brasileiro Wilson 
Batista alega que ficou com seque-
las de movimento e de fala após ter 
bebido o refrigerante. Ele comprou 
uma embalagem com seis unida-
des e, após consumir o conteúdo 
de uma delas, percebeu que havia 
pedaços de rato nas demais emba-
lagens.
 Embora nada tenha sido com-
provado contra a empresa, o epi-
sódio traz à discussão os perigos 
oferecidos pelos roedores. Os ra-
tos urbanos, aqueles que vivem 
pelos telhados, ruas e esgotos das 
cidades são responsáveis por pelo 
menos trinta doenças transmitidas 
ao homem. Leptospirose, peste e 
hantaviroses são as mais graves e 
epidemiologicamente importantes.
 Fica clara, portanto, a neces-
sidade de controle dessa e de ou-
tras pragas em qualquer tipo de 
edificação, seja ela uma indústria 
de grande porte ou uma residên-
cia. Há duas opções para síndico e 
condôminos: contratar empresa es-
pecializada em controle de pragas 
urbanas ou realizar a desratização 
por conta própria.
 O controle pode ser feito de 
forma química ou mecânica. Os ra-
ticidas são facilmente encontrados 
em supermercados e devem ser es-
colhidos de acordo com a espécie 
invasora, o local a ser tratado ea di-
mensão do problema. As ratoeiras 
também são alternativas viáveis 
para combater a presença indesejá-
vel desses animais. Como preven-
ção à praga, é essencial a limpeza 
do ambiente e o correto manejo do 
lixo doméstico.
 Nas áreas comuns do condo-
mínio, o ideal é que seja feito um 
controle periódico, por empresa es-
pecializada e aprovada pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitá-
ria, a Anvisa. A desratização deve 
ser feita referencialmente de duas 
a três vezes ao ano, fazendo parte 

do calendário de manutenção con-
domínio. O síndico pode solicitar 
o serviço à medida da necessidade
ou manter um contrato de manu-
tenção com a firma, o que pode ba-
ratear os custos.
 Os valores do serviço variam 
bastante, de acordo com o tama-
nho do ambiente e o roedor a ser 
combatido. A necessidade de eva-
cuação das áreas atingidas também 
varia, de acordo com os produtos e 
o método utilizado pela empresa. É
importante que o síndico se infor-
me sobre a necessidade de retirar
crianças ou animais domésticos
durante a aplicação e sobre a res-
trição de sua circulação no período
posterior.

Escolher uma empresa confi-
ável é indispensável para o suces-
so do serviço prestado e o síndico 

deve estar atento a isso, vistoriando 
as áreas tratadas depois para cons-
tatar a eficácia. Uma empresa res-
ponsável fará primeiramente uma 
inspeção no local para identificar 
o tipo de roedor, depois aplicará
armadilhas e iscas com alimentos
atrativos para aquele tipo específi-
co de rato. As iscas têm o objetivo
de atrair o roedor e desestimulá-lo
a consumir seu alimento habitual,
expulsando-os do local. Depois de
controlada a infestação, é aconse-
lhável que a empresa continue o
monitoramento da área.

Os moradores devem ser avi-
sados com pelo menos dois dias 
de antecedência sobre o serviço 
executado, justamente para que 
possam aguardar e não circular em 
áreas que acabaram de sofrer des-
ratização.

Você sabe que despesas 
embutidas no condomínio 
são de responsabilidade 

do inquilino? 

É comum que os locatários de 
apartamentos tenham dú-
vidas sobre quais despesas 

embutidas no boleto do condomí-
nio são (ou não) de sua responsa-
bilidade.

 Segundo Artigo 23 da Lei do 
Inquilinato (8.245/91), o pagamen-
to das despesas ordinárias cabe 
ao locatário/morador; sendo que, 
entende-se por despesa ordinária, 
toda aquela relativa à manuten-
ção/administração do condomínio, 
conforme segue:  

• Salários, encargos trabalhis-
tas, contribuições previdenci-
árias e sociais dos empregados
do condomínio

• Consumo de água e esgoto,
gás, luz e força das áreas de
uso comum

• Limpeza, conservação e pintu-
ra das instalações e dependên-
cias de uso comum

• Manutenção e conservação
das instalações e equipamen-
tos hidráulicos, elétricos, me-
cânicos e de segurança, de uso
comum

• Manutenção e conservação
das instalações e equipamen-
tos de uso comum destinados
à prática de esportes e lazer

• Manutenção e conservação de
elevadores, porteiro eletrônico
e antenas coletivas

• Pequenos reparos nas depen-
dências e instalações elétricas
e hidráulicas de uso comum

• Rateios de saldo devedor

• Reposição do fundo de re-
serva, total ou parcialmente
utilizado no custeio ou com-
plementação das despesas re-
feridas nas alíneas anteriores

• Seguro do prédio.
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Matéria Jurídica
Condomínio tem legitimidade para propor ação 
de nunciação de obra nova contra condômino 

Admite-se ação de nuncia-
ção de obra nova demo-
litória movida pelo con-

domínio contra condômino que 
realiza obra irregular que altera a 
fachada e traz risco para a seguran-
ça do prédio. A decisão é da Ter-
ceira Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), ao negar recurso 
de um condômino contra o condo-
mínio.
 A Turma, seguindo voto do re-
lator, ministro Sidnei Beneti, con-
cluiu que o artigo 934 do Código 
de Processo Civil (CPC), em situ-
ações como essa, confere legitimi-
dade ao condomínio para ajuizar a 
ação em defesa da coletividade de 
condôminos que representa.

Cobertura
 O condomínio ajuizou ação de 
nunciação de obra nova combinada 
com demolitória contra o condô-
mino, pedindo a paralisação e de-
molição de construção irregular em 
uma unidade do prédio, localizado 
em Minas Gerais.
 Segundo o condomínio, o 
condômino iniciou uma obra para 
transformar seu apartamento em 
cobertura, sem o consentimento 
formal de todos os proprietários 
nem licença da prefeitura, e ainda 
invadindo área comum do prédio e 
provocando alterações na fachada.
 Com a obra, o condômino res-
ponsável teria contrariado o Có-
digo Civil, a convenção do con-
domínio e a legislação local sobre 
edificações e posturas. O condomí-
nio afirmou ainda que a obra feriu a 
estética do prédio e colocou em pe-
rigo suas fundações, que são bem 
antigas.

Em primeira instância, o con-

dômino foi condenado a demolir a 
obra, devolvendo o imóvel ao es-
tado anterior. O prazo estipulado 
foi de 30 dias, sob pena de multa 
diária, além da possível conversão 
em perdas e danos.
 O condômino apelou da sen-
tença. O Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) manteve a 
condenação, por entender, entre 
outras razões, que a obra realmente 
foi erguida na área comum do con-
domínio e descaracterizou a facha-
da do prédio, além de trazer riscos 
para a estrutura.

Legitimidade
I nconformado, o proprietário 
do apartamento recorreu ao STJ 
sustentando que a ação de nuncia-
ção de obra nova seria inadequada 
para o caso, já que a demanda teria 
caráter possessório e não envolve-
ria direito de vizinhança.
 Segundo ele, para o cabimen-
to da ação de nunciação de obra 

nova, é imprescindível que a dis-
cussão verse sobre construção que 
esteja sendo erguida entre terrenos 
vizinhos, oportunidade em que se-
ria instaurado um conflito entre o 
direito de construir e o direito de 
vizinhança. No entanto, afirmou 
o condômino, a ação foi ajuizada
com o argumento de que a obra 
estaria invadindo área comum do 
prédio, o que tornaria inadequada 
a via processual escolhida.
 Alegou ainda que o condomí-
nio não é parte legítima para figu-
rar no polo ativo da demanda, pois 
não faz parte do rol contido no ar-
tigo 934 do CPC, que prevê a legi-
timidade apenas dos proprietários, 
possuidores ou condôminos para o 
ajuizamento da ação de nunciação.
 O condômino defendeu tam-
bém a necessidade de formação 
de litisconsórcio passivo, alegando 
que outros proprietários de aparta-
mentos no prédio também teriam 
feito obras nas mesmas condições.

Via eleita
 Ao analisar a questão da via 
processual eleita, o ministro Sidnei 
Beneti rechaçou a tese do condô-
mino. Não obstante a petição ini-
cial traga em suas razões argumen-
tos de caráter possessório, há nela 
também fundamentos estritamente 
ligados ao direito de vizinhança, 
estando o pedido fundado não ape-
nas na construção erigida em área 
comum, mas também no risco a 
que foi exposta a estrutura do pré-
dio resultante das transformações 
ocorridas no imóvel, disse o minis-
tro.
 Ele destacou que o TJMG, 
mesmo reconhecendo a invasão da 
área comum, considerou adequa-
do o uso da ação de nunciação de 
obra nova para impedir o desen-
volvimento de uma construção que 
poderia trazer prejuízo ao prédio 
como um todo. Entre outras ra-
zões, o tribunal mineiro citou que 
o perito reconheceu a existência de

sobrecarga para a estrutura do edi-
fício, representada pela construção 
de suíte, cozinha, banheiro, área de 
serviço e de lazer na cobertura.
 Quanto à legitimidade ativa 
do condomínio, o relator entendeu 
que, embora o artigo 934 do CPC 
não o inclua entre os legitimados 
para mover ações de nunciação de 
obra nova contra condôminos, o 
dispositivo deve ser interpretado 
de acordo com sua finalidade, con-
siderando o evidente interesse do 
condomínio de buscar as medidas 
possíveis em defesa dos interesses 
da coletividade que representa.

Litisconsórcio passivo
 Sidnei Beneti concluiu tam-
bém que não há necessidade de 
formação de litisconsórcio passivo 
com os demais condôminos que se 
encontrem na mesma situação que 
o recorrente. A situação em co-
mento não se enquadra nas hipóte-
ses previstas no artigo 47 do CPC,
afirmou.

Segundo ele, o condomínio 
ajuizou a ação devido aos riscos 
que a construção representa para a 
estrutura do prédio, e nesses casos 
não há disposição legal que exija a 
formação do litisconsórcio.

O litígio existente nos autos 
não exige solução uniforme em re-
lação aos demais condôminos ocu-
pantes do último andar do edifício, 
devendo eventual discórdia entre 
eles e o condomínio ser decidida 
em demanda própria, disse o mi-
nistro.

Fonte - Publicado por Superior 
Tribunal de Justiça (extraído pelo 
JusBrasil)
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Legislação
Condomínios podem cobrar juros 

superiores a 1% dos inadimplentes

Os baixos juros cobrados 
sobre taxas de condomínio 
em atraso são apontados 

como o principal fator que favore-
ce a inadimplência. A tarifa não in-
timida e os condôminos se sentem 
a vontade para preterir essa dívida 
em privilégio de outros débitos, 
cujo reajuste em caso de não paga-
mento seja impactante.
 As consequências de um con-
domínio com muitos inadimplentes 
já são conhecidas: atraso de paga-
mento em despesas fundamentais 
(energia, água, funcionários) e 
adiamento de benfeitorias ao patri-
mônio. O inadimplente sobrecarre-
ga os adimplentes, que têm que pa-
gar a sua taxa e a taxa inadimplida 
que é rateada novamente.
 Uma decisão recente do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) favo-
rece a cobrança dos inadimplentes. 
Em outubro, o STJ decidiu que os 
condomínios poderão cobrar juros 
moratórios acima de 1% ao mês 
sobre dívidas de taxas condomi-
niais, bastando que a cobrança seja 
aprovada na convenção de condo-
mínio.
 A decisão foi tomada pela Ter-
ceira Turma do STJ, que julgou 
uma ação do Condomínio Jardim 
Botânico VI, em Brasília, contra 
um condômino que não pagou as 
taxas referentes ao período de abril 
a novembro de 2001. 
 O Condomínio Jardim Botâni-
co VI, na cidade de Brasília, ajui-
zou uma ação de cobrança contra 
um condômino, em razão do não 
pagamento das taxas condominiais 
referentes aos meses de abril a no-
vembro de 2001. O condomínio 
cobrou R$ 1.172,13, relativos às 
parcelas vencidas e, ainda, o pa-
gamento das cotas vincendas, apli-
cando juros moratórios de acordo 
com a convenção do condomínio.

O condômino recorreu à Justi-

ça e a sentença do juiz de primeiro 
grau anulou o processo sem a re-
solução do mérito da ação. O juiz 
considerou que o condomínio não 
estava regularmente constituído, 
como determina o artigo 267 do 
Código de Processo Civil (CPC). 
Inconformado, o condomínio ape-
lou. A decisão do Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios (TJDFT) foi favorável ao 
pedido.
 Outros recursos foram apre-
sentados por ambas as partes e a 
decisão final do TJDFT determinou 
o seguinte: “Aplicam-se os juros e
as multas previstos na convenção
condominial até a data da entra-
da em vigo do novo Código Civil
(12/01/2003). A partir daí, as taxas
condominiais ficam sujeitas aos ju-
ros de 1% e à multa de 2% ao mês,
de acordo com o artigo 1.336 desse
diploma legal”. Insatisfeito com o
entendimento, o condomínio inter-
pôs no STJ um recurso especial,

alegando violação ao mesmo arti-
go 1.336 do CC/02. 
 Para a ministra Nancy Andri-
ghi, relatora do processo, a tese 
apresentada pelo condomínio é 
legítima. Segundo informações 
contidas nos autos, a convenção 
acordada pela assembleia do Jar-
dim Botânico VI estabeleceu a 
incidência de juros moratórios de 
0,3% ao dia, após o trigésimo dia 
de vencimento, e multa de 2%, em 
caso de inadimplemento das taxas 
condominiais. 
 A relatora do processo con-
cluiu que o condomínio pode deci-
dir o valor dos juros moratórios em 
assembleia, mesmo após o Código 
Civil de 2002 ter entrado em vigor. 
O código prevê o limite de 1% ao 
mês para juros moratórios no caso 
de inadimplência das taxas condo-
miniais.

(Redação com STJ)
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Dor nas costas constante precisa 
ser investigada

Usar, reciclar, reutilizar – e descartar

Bem Estar

Meio Ambiente

Muitas vezes, a ansiedade 
por resolver os proble-
mas do condomínio faz 

com que o síndico tome a dian-
teira em tarefas que, inicialmente, 
não seriam sua obrigação direta. 
Tratamos aqui especificamente de 
reparos e manutenções que o sín-
dico tenta desempenhar por conta 
própria. Trocar as lâmpadas das 
áreas comuns, trocar móveis de 
lugar, instalação de equipamentos 
e por aí vai...
 Este é um recado aos síndicos 
que não conseguem ficar parados 
quando vêem algo fora do lugar: 
assumir estas responsabilidades 
pode trazer riscos ao condomínio 
– afinal você pode não ser a pes-
soa qualificada para tal serviço – e
à sua saúde, com o esforço des-
proporcional.

Sabe aquela dorzinha nas 
costas depois de um longo dia de 
esforço contínuo? Se ela acaba de-
pois de um tempo de repouso, tudo 
bem, mas se ela persistir, precisa 
ser investigada. De acordo com 
o neurocirurgião Cezar Augusto
Oliveira (CRM-SP 123.161), a
dorsalgia, ou dor nas costas, aco-
mete 80% da população adulta e
pode ser proveniente de músculos,
ossos, articulações e ligamentos
da coluna vertebral.

Segundo a Associação Inter-
nacional para o Estudo da Dor 
(IASP), a dor é uma experiência 
sensorial e emocional desagradá-
vel associada a uma lesão real ou 

potencial. Na maioria das vezes, 
é provocada por tensão muscular 
ou espasmos, mas doenças que 
provoquem degenerações nessas 
estruturas podem ainda contribuir 
para a dor.
 A obesidade e o tabagismo 
também aparecem associados à 
dorsalgia. O excesso de peso so-
brecarrega a coluna vertebral e 
pode piorar os distúrbios degene-
rativos pré-existentes. O fumo re-
duz o suprimento sanguíneo para 
os ossos da coluna e a falta de nu-
trição dessas estruturas acelera os 

processos de degeneração.
 Para prevenir o aparecimen-
to ou agravamento do problema, 
algumas atitudes simples podem 
ser adotadas, como fazer exercí-
cios físicos regularmente, não fu-
mar, manter o peso corporal em 
bons níveis e tentar manter sempre 
uma postura corporal adequada. 
A Sociedade Norte-Americana de 
Coluna identificou, na pesquisa 
chamada de 9 for Spine, nove tó-
picos fundamentais ao cuidado da 
coluna e à prevenção da dor. 

Elencamos os principais:

• Exercite-se!
O exercício regular fortalece a 
musculatura das costas e previ-
ne lesões por esforço.

• Envelhecer não dói!
A dor não é parte do proces-
so natural de envelhecimento. 
Embora com a idade sejamos 
mais susceptíveis a mecanis-
mos dolorosos, a dor é sempre 
um sinal de alerta do corpo para 
sinalizar que algo está errado.

• Não tenha medo de consul-
tar especialistas.
A maioria das pessoas com 
dor nas costas não necessita de 
uma cirurgia. Normalmente, 
são adotados tratamentos com-
plementares, tais como fisiote-
rapia e medicamentos.

• Repouso é o melhor remé-
dio?
Não! O excesso de repouso e a 
inatividade podem enfraquecer 
e enrijecer a musculatura das 
costas. Além disso, permane-
cer na cama durante todo o dia 
pode promover efeitos emocio-
nais, piorando e prolongando o 
quadro de dor.

Usar, reciclar e reutilizar. 
Em tempos de sustenta-
bilidade e consumo cons-

ciente, a destinação correta do lixo 
é fundamental. Então o que fazer 
com aquela bateria de celular que 
já não funciona mais? Ou a lâm-
pada fluorescente que “queimou”? 
Ou ainda aquele medicamento que 
já está fora da validade? Esses ob-
jetos acabam se tornando inúteis 
e incômodos, e normalmente dei-
xamos que se acumulem e causem 
aborrecimentos.
 Alguns itens não podem ser 
misturados ao lixo comum, pois 
são potencialmente prejudiciais ao 
meio ambiente e à saúde. Por con-
terem substâncias tóxicas, quando 
descartados de forma incorreta no 
meio ambiente, esses itens podem 
contaminar solo e água. Conse-
quentemente, a contaminação se 
estende a animais, plantas e, final-
mente, a nós, seres humanos, que 

podemos ingerir alimentos conta-
minados em algum momento da 
cadeia produtiva, sofrendo danos 
no sistema nervoso central, fígado, 
rins e pulmões.
 Como solução, condomínio 
pode adotar um programa de cole-
ta seletiva próprio. O síndico pode 
formar uma comissão de coleta 
seletiva com os moradores ou re-
correr a empresas de assessoria em 
implementação e gestão de coleta 
seletiva, que se responsabilizam 
principalmente por definir quem 
irá recolher o material coletado. 
 Com a Lei ambiental 
12.305/2010, que prevê o geren-
ciamento de resíduos sólidos e de-
termina que quem opera ou fabrica 
esses resíduos deve fazer a coleta e 
dar destino adequado, muitas em-
presas já tem a preocupação de re-
colher seus próprios produtos para 
reciclagem ou descarte. Além dis-
so, ONGs e cooperativas podem 

dar um destino final aos produtos 
recolhidos pelos condôminos.

 Embora alguns desses produ-
tos sejam recicláveis, não é acon-
selhável que um condomínio co-
mece o trabalho de coleta o único 
intuito de gerar dinheiro, porque o 
valor de comercialização do mate-
rial reciclável, em geral, é muito 
baixo. Os primeiros esforços im-
plicam na conscientização de mo-
radores e funcionários, através de 
palestras e cartazes, além da ins-
talação de lixeiras específicas em 
uma área comum do prédio. 

Alguns itens requerem aten-
ção especial:

• PILHAS E BATERIAS. As pi-
lhas e bateriaspodem ser reco-
lhidas em um “papa-pilhas”, que
pode ser um recipiente grande e

com etiqueta também em área co-
mum do prédio, e depois levadas 
a um posto de coleta. Muitas em-
presas, como o banco Santander 
ou algumas redes de drogarias, 
recebem esse material, que pode 
ser matéria-prima na produção de 
refratários, vidros, tintas, cerâmi-
cas e químicas em geral.

• ÓLEO DE COZINHA. O óleo de
cozinha pode ser armazenado em
garrafas tipo pet e encaminhado a
organizações que o reciclam e para
a produção de sabão ou produção
de combustível.

• LÂMPADAS FLUORESCEN-
TES. As lâmpadas fluorescentes
devem ser levadas preferencial-
mente na própria caixa onde vie-
ram até os locais de recolhimento,
para evitar que se quebrem.
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Dia a Dia
A janela indiscreta que mira o cotidiano:
até que ponto é positiva e quando se coloca como 

invasora da privacidade?

Cursos gratuitos para 
porteiros e síndicos 

com inscrições abertas 

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

Uma curiosa abordagem de 
jornal impresso sucinta 
um ponto de observação 

privilegiado para moradores em 
condomínios verticais nas cidades. 
A matéria focou o estratégico mo-
nitoramento que alguns moradores 
protagonizam sob a motivação de 
cobrar melhorias para seus bair-
ros. Vejam só! Munidos de atentos 
olhares e ferramentas incontestá-
veis, como máquinas fotográficas 
e filmadoras, os cidadãos se colo-
cam como “guardiões” e “síndi-
cos” de seus bairros, bisbilhotando 
ruas, praias, praças, árvores, calça-
das, movimento de pessoas, enfim, 
tudo que a vista e os aparelhos al-
cançam.
 O enredo até parece uma 
adaptação moderna – e realista -  
do suspense de Alfred Hitchcock, 
intitulado Janela Indiscreta (Rear 
Window, produzido em 1954), 
num roteiro baseado em conto de 
Cornell Woolrich, publicado origi-
nalmente em 1942 sob o título It 
had to be murder. Em Greenwich 
Village, Nova Iorque, o fotógrado 
profissional L.B. Jeffries está con-
finado em seu apartamento por ter 

quebrado a perna enquanto traba-
lhava. Como não tem muitas op-
ções de lazer, vasculha a vida dos 
seus vizinhos com uma lente tele-
-objetiva, quando vê alguns acon-
tecimentos que o fazem suspeitar
que um homem matou sua mulher
e escondeu o corpo. Com a ajuda
de sua noiva Lisa, Jeff vai tentar
provar que está certo.

Retomando a abordagem em 
questão, o assunto tem tido desdo-
bramentos diversos para as comu-
nidades, pois não só há o registro 
realistas de problemas das cidades, 
como o flagrante de situações anor-
mais. O argumento desses olheiros 
é que o resultado tem gerado qua-
lidade de vida para os munícipes, e 
em muitos casos ajudado a própria 
gestão da cidade. No entanto, por 
outro lado, eles recebem críticas 
severas, sob a acusação de que 
querem tirar proveito da situação e 
tornam-se ameaça para o coletivo.

Sob a justificativa de que a 
qualidade de vida depende de to-
dos, a posição é de que a atitude 
tem sido muito mais positiva do 
que negativa para a comunidade. 
Em um dos flagrantes, esses “olha-

res indiscretos” denunciaram à po-
lícia a aglomeração de usuários de 
droagas num determinado ponto 
da rua de um bairro, local de circu-
lação de muitos jovens e pessoas 
mais velhas. É frequente também 
o registro de pessoas passando
aperto para andar em calçadas e de
inúmeras imprudências de motori-
tas e motociclistas no trânsito sel-
vagem que hoje em dia escraviza a
mobilidade urbana.

Entretanto, é preciso ter mui-
to cuidado com esse movimento 
polêmico de alguns, já que a pri-
vacidade é um direito da pessoa 
humana – acima de tudo! Para Tú-
lio Vianna, professor de Direto da 
UFMG, “o direito à privacidade, 
concebido como uma tríade de di-
reitos - direito de não ser monito-
rado, direito de não ser registrado 
e direito de não ser reconhecido 
(direito de não ter registros pesso-
ais publicados) - transcende, pois, 
nas sociedades informacionais, os 
limites de mero direito de interesse 
privado para se tornar um dos fun-
damentos do Estado Democrático 
de Direito”.
* O autor é jornalista.

Por Ricardo Hermeto |
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