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Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

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
mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 3,04 6,20
Poupança (2) (%) 0,4134 0,4134 0,4134 0,4551 2,55 5,29
TR* (1) (%) 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,03
TJLP (%) 0,42 0,41 0,42 0,41 2,48 5,33
FGTS (6) ( %) 0,2466 0,2466 0,2466 0,2466 1,49 3,03
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,57 0,61 0,60 0,61 3,51 7,32
DI Over (2) (%) 0,53 0,60 0,58 ----- ----
UPC *** (R$) 22,31 22,31 22,31 22,31 0,00 0,13
UFESP (R$) 19,37 19,37 19,37 22,31 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) ---

Raiva, intolerância, falta 

de paciência e de bom 

senso. Misture tudo e o 

resultado é uma tragédia como a 

que chocou o Brasil no final do mês 

de maio: um homem enfurecido 

invade o apartamento dos vizinhos 

e tira-lhes a vida com disparos de 

arma de fogo, sem pensar duas ve-

zes, e se suicida em seguida. 

 Alguns poderiam dizer que o 

incidente é resultado do quadro de 

violência urbana em que se encon-

tra o país e outros tantos motivos. A 

verdade é que é bem difícil avaliar 

o caso, visto que o crime foi prati-

cado por um engenheiro e ocorreu

em um condomínio de luxo em São

Paulo. Não há nenhum fator social

que explique o assassinato, pois

ele foi causado pelo desequilíbrio

emocional do autor. Crime passio-

nal, sem dúvidas.

 Após um final trágico, ficam 

vários questionamentos. Isso pode-

ria ter sido evitado? Não seria um 

exagero dizer que os relatos de bri-

gas entre vizinhos estão presentes 

em 99% dos condomínios residen-

ciais do Brasil. Desentendimentos, 

xingamentos, embates judiciais e 

até físicos. As histórias são comuns 

e a Justiça brasileira está abarrota-

da de casos para deliberar.

 E por que existem tantos con-

flitos? A resposta é bem simples: 

porque é muito difícil viver em 

coletividade. A vida em condomí-

nio pressupõe partilha de bens co-

muns, conforme sugere a própria 

etimologia da palavra: domínio 

compartilhado. Para conviver bem, 

é necessário que cada morador 

contribua com um pouquinho de 

paciência, responsabilidade e – so-

bretudo – empatia, a capacidade de 

se colocar no lugar do outro e não 

fazer com ele o que não gostaria 

que fosse feito consigo.

 A figura do síndico é muito 

importante num condomínio, não 

apenas por ser ele o responsável 

pela gerência das contas, obriga-

ções legais e manutenções neces-

sárias ao funcionamento do imó-

vel. E sim, porque ele deve exercer 

a posição de liderança e também de 

mediador de interesses no ambien-

te coletivo. 

 Não estamos com isso que-

rendo insinuar que o síndico do 

condomínio em que houve o assas-

sinato duplo seguido de suicídio 

em São Paulo tem alguma culpa 

no ocorrido. Afinal, ele não teria 

como tratar o desequilíbrio emo-

cional – possivelmente patológico 

– do assassino.

Porém, fica um alerta. Aquelas

briguinhas rotineiras, discussões 

por vaga na garagem, barulhos, in-

filtrações e animais domésticos po-

dem evoluir para algo muito mais 

grave. É sensato tentar apaziguar 

os ânimos antes da exacerbação. 
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Seu Condomínio
Condomínios incorporam sistema pay-per-use

Por Adriano Dias |

Já imaginou ter acesso a di-
versos serviços como alu-
guel de veículos, lavanderia, 

consertos domésticos, reparos em 
roupas, dentre outros sem sair do 
condomínio? Essa é a proposta do 
conceito pay-per-use, que significa 
em tradução literal do inglês para 
o português: pagar pelo que usa. O
sistema é uma forte tendência nas
grandes cidades e agrada, sobre-
tudo, os moradores solitários e os
idosos.

 A oferta de facilidades é enor-
me, vai desde uma simples faxina 
ou dogwalker (profissional que 
leva cães para passear) a salto de 
para-quedas e passeios turísticos. 
A ideia é reunir uma ampla gama 
de serviços em um só lugar: o con-
domínio. O valor dessas contrata-
ções não fica incluso na taxa con-
dominial, o morador paga pelo que 
consome, apenas. 

 Para o contador Hermano Tor-
res, que divide um flat na grande 
São Paulo com a noiva, o sistema 
pay-per-use é vantajoso. “Paga-se 
pelo conforto. Você não é obrigado 
a consumir aqueles serviços, mas 
sabe que quando precisar eles esta-
rão facilmente à disposição, inclu-
sive nos finais de semana”, comen-
ta. 

 Dependendo da demanda, al-
guns serviços podem ser mais ba-
ratos dentro do condomínio, revela 
Hermano. “Minha noiva contrata 
serviço de cabeleireira do condo-
mínio por que diz ser mais barato 
que nos salões fora. O valor cai de 
acordo com que vão surgindo mais 
e mais clientes”. 

 Na opinião do paulistano, os 
condomínios pay-per-use se adap-
tam ao estilo de vida das metrópo-
les. “Deslocar-se na cidade grande 
é dispendioso e demorado. Então 
se você consegue ter acesso a ser-
viços sem sair do prédio, já econo-
miza tempo”, pondera. 

 É importante salientar que, o 
sistema pay-per-use não invalida a 
existência da taxa de condomínio. 
Esse dinheiro é destinado a arcar 
com as despesas básicas do imó-
vel, como funcionários, energia, 
manutenção de áreas comuns e 
equipamentos, dentre outros gastos 
“ordinários”. 

 Excluídas as despesas elemen-
tares, passa a ser cobrado um valor 
extra pelo uso de cada serviço ofe-
recido pelo condomínio. Muitos já 
cobram por fora o aluguel de es-
paço gourmet e salão de festas por 
evento, ou mensalidade particular 
para quem costuma usar área de 

lazer. A política divide opiniões, há 
quem ache um exagero fazer esta 
divisão. 

 Não é o que pensa Hermano 
Torres. “Acho justo que seja fei-
ta uma cobrança individualmente 
pelo que se usa. Eu, pessoalmen-
te, não gosto de piscinas. Então se 
posso excluir essa despesa do meu 
orçamento, por que não fazer? De 
todo modo ela estará lá, à disposi-
ção para quem deseja usar”, avalia. 

 O sistema pay-per-use é uma 
tendência relativamente nova, 
mais comum em imóveis recentes. 
A gestão do condomínio, entretan-
to, é regida internamente por sua 
Convenção e pode ser modificada 
em assembleia. Podem ser incluí-
dos ou excluídos serviços da lista 
de ofertas, de acordo com o enten-
dimento dos condôminos acerca 
das suas necessidades.
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Administração
Juizados especiais 

aceleram resolução de 
conflitos 

Segurança dos 
elevadores

É verdade que muitos confli-
tos corriqueiros de condo-
mínios rapidamente podem 

adquirir grandes proporções e se 
transformarem em lentos – e des-
gastantes – litígios judiciais. Mui-
tos só são resolvidos quando leva-
dos às últimas instâncias, fazendo 
com que o processo demore anos 
para ser solucionados. 
 Para driblar a morosidade das 
vias comuns da Justiça, é aconse-
lhável recorrer aos Juizados Espe-
ciais. Saiba em que situações isso é 
viável. Em muitos casos, sequer se 
faz necessária a intervenção de um 
advogado.
 Muitas pessoas não sabem, 
mas é possível resolver um pro-
blema na Justiça de maneira veloz, 
eficiente e barata utilizando-se os 
serviços dos Juizados Especiais. 
Cobranças de dívidas de condo-
mínio, ressarcimento por danos 
cometidos em acidentes de trânsito 
e ações de despejo para uso pró-
prio do imóvel são apenas alguns 
exemplos dos conflitos cotidianos 
que podem ser solucionados em 
um Juizado Especial. 
 “Acessar o Juizado Especial no 
primeiro grau não custa nada para 
quem entrar com a ação. Se a cau-
sa for de até 20 salários mínimos, 
a pessoa não precisa sequer de ad-
vogado”, explica o conselheiro do 
Conselho Nacional de Justiça, José 
Guilherme Vasi Werner.
 Pessoas físicas, microempre-
sas, Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP) 
e sociedades de crédito podem pro-
curar um Juizado Especial Cível 
para mover ação que envolva va-
lores de até 40 salários mínimos. 

Também pode ser acionado o Jui-
zado Especial Criminal no caso de 
uma infração penal de menor po-
tencial ofensivo, como contraven-
ções penais ou crimes cuja pena 
não ultrapasse dois anos. 
 Tanto o Juizado Especial Cível 
como o Juizado Especial Criminal 
surgiram em 1995, criados pela Lei 
n. 9.099/1995, como parte da Justi-
ça Comum nos estados, no Distrito
Federal e Territórios.

A Lei n. 10.259/2001 criou 
os Juizados Especiais na esfera 
da Justiça Federal. Nesses órgãos 
as pessoas físicas, as empresas de 
pequeno porte e as microempresas 
podem ingressar com processos 
civis. A União, as autarquias, as 
fundações e as empresas públicas 
federais serão sempre rés nos Jui-
zados Especiais Federais.

Na esfera federal, o valor-
-limite das causas com que os Jui-
zados Especiais Cíveis trabalham
é um pouco superior – 60 salários-
-mínimos. Os Juizados Especiais
Criminais também tratam das in-
frações penais de menor poten-
cial ofensivo, desde que sejam da
competência da Justiça Federal,
como crimes políticos ou aqueles
praticados contra bens, serviços ou
interesses da União.

Para encontrar um Juizado Es-
pecial perto de sua localidade, você 
pode entrar no site do Fórum Per-
manente de Coordenadores de Jui-
zados Especiais Cíveis e Criminais 
do Brasil (Fonaje) – www.fonaje.
org.br – ir até a aba “Juizados” e 
realizar pesquisa por estados.
(Redação com Agência CNJ)

Check List é fundamental 
para prevenir acidentes
 Os incidentes com ele-

vadores são habituais. Os mais 
comuns são causados pelo uso da 
chave de abertura emergencial de 
portas, por pessoas leigas, e poste-
rior não travamento da porta, além 
do uso inadequado do equipamen-
to, brincadeiras dentro da cabine e 
resgate inadequado de passageiros.
 Todo prédio com elevador tem 
a obrigatoriedade de contratar uma 
empresa para fazer a manutenção.

O que exigir de empresa de 
manutenção

• Ao contratar uma empresa de
manutenção de elevadores, exigir o
registro na Prefeitura e desconfiar
de preços muito abaixo dos ofere-
cidos no mercado.
• Fazer constar do Contrato de
Manutenção revisão preventiva
mensal dos elevadores e uma vez
por ano uma vistoria completa.
• Pedir, a cada inspeção, a ordem
de serviço devidamente assinada.
• Verifique se os engenheiros
responsáveis possuem registro no 
CREA.
• É obrigatório que a empresa te-
nha um engenheiro responsável.
• A empresa também deve pos-
suir registro no CREA
• Os elevadores devem passar por
manutenção mensalmente.
• Quando o elevador estiver em
manutenção, as chaves de energia
elétrica devem ser desligadas e o
local em manutenção deve ser si-
nalizado para informar moradores
e funcionários.
• Pesquisas mostram que é no dia
da manutenção que ocorre a maior
incidência de acidentes e todo o
cuidado é pouco, principalmente
com a troca de horário de funcio-
nários, placas de sinalização de-
vem ser colocadas na garagem e
no térreo, avisos devem ser afixado
nas portas dos elevadores.

Observando o equipamento
• Verifique sempre se as normas
de segurança estão devidamente
cumpridas:
1- O elevador não deve parar além

de 5cm do nível do andar.
2- Parar entre os andares ou dar
trancos.
3- Fio desencapado também é mo-
tivo de alerta.
4- Atenção em poças de óleo no
chão ou infiltrações na casa das
máquinas.
• Se o elevador do seu prédio
apresenta desnível de cabine, está
parando entre dois andares, an-
dando com a porta aberta ou com
a porta sem abrir, deve ser interdi-
tado e a empresa de manutenção
imediatamente acionada, porque
são estes os principais sintomas de
que o equipamento está com pro-
blema sério.
• As brincadeiras dentro do ele-
vador provocam 10% dos aciden-
tes. Pular, balançar ou forçar a
abertura da porta provoca parada
da cabine desnivelada, ocasionan-
do o acidente.
• Não permita o acesso de estra-
nhos ou moradores na casa de má-
quinas ou poço de elevador;
• Não permita o uso da casa de
máquinas como almoxarifado para 
guardar materiais do prédio, estra-
nhos ao elevador;
• Tenha a chave da casa de má-
quinas guardada em segurança e
verifique periodicamente se a por-
ta, que deve permanecer trancada,
não foi forçada.
• Quem fiscaliza a segurança dos
elevadores na cidade de São Paulo
é a Prefeitura, através do CON-
TRU - Departamento de Controle
de Uso de Imóveis, órgão da Se-
cretaria de Habitação, mas a maio-
ria das Administradoras conside-
ram que a fiscalização é precária,
uma vez que apenas dez inspetores
fazem o serviço.
Fonte: sindiconet
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Felipão não “fecha as 
portas”, mas indica 80% 

do grupo em 2014

Sem desistir de nova 
Copa, Luis Fabiano vê 
Fred quase garantido 

em 2014

Esporte

Jean, dúvida para a Copa, e Oscar, nome certo na lista, comemoram título da Copa das Confederações

“Fabuloso” foi herói no título da Copa das Confederações 2009

Luiz Felipe Scolari diz que 
as portas da seleção bra-
sileira não estão fechadas, 

inclusive para Kaká e Ronaldi-
nho. Mas deu sinais, após a vitória 
contra a Espanha na final da Copa 
das Confederações, que o título no 
torneio teste pode sim ser o passa-
porte para o Mundial de 2014, que 
também será disputado em solo 
brasileiro.

 “30 dias juntos fazem que a 
gente conheça muito da personali-
dade dos atletas, saber como cada 
um pode ser usado. Todos os 23 
que estiveram aqui foram analisa-
dos. Tenho mais um ano para de-
finir o time. Não é porque ganhou 
o título que vai estar na Copa, mas
70% ou 80% da equipe a gente vai
mantendo e depois acrescentando
uma ou outra peça”, falou o treina-
dor sobre a montagem do time para
o Mundial.

 Mas, para motivar quem es-
teve na Copa das Confederações, 
Felipão não garante lugar cativo. 
“A gente não promete que esse vai 
ser o grupo do Mundial. A porta 
nunca está estreita, sempre está 
aberta para grandes jogadores”, 
explicou.

 A próxima convocação de Fe-
lipão acontece em agosto, quando 
o treinador chama o time que vai
fazer um amistoso contra a Suíça,
na casa do país europeu.

 Felipão, aliás, lamentou não 
ter controle sobre e escolha dos ri-
vais da seleção.

 “Eu não tenho muita interfe-
rência nos amistosos.É uma em-
presa que organiza e a gente tem 
que cumprir. Na medida do possí-
vel, quero jogar contra times mais 
fortes do que o meu, para que eu 
possa continuar testando minha 

equipe”.

 Já o lateral-direito Daniel Al-
ves endossou o discurso do treina-
dor da seleção brasileira. Um dos 
remanescentes do último grupo 
que também foi campeão da Copa 
das Confederações de 2009, na 
África do Sul, e acabou eliminado 
um ano depois, nas quartas-de-
-final, pela Holanda. Segundo ele,
o pensamento da seleção brasileira
sempre foi na Copa de 2014.

 “A visão está lá na frente. Esse 
é só um caminho. A gente não pode 
achar que já fez tudo pelo fato de 
ter vencido a Copa das Confedera-
ções. Tive a sorte de ter ganho essa 
competição e depois fui eliminado 
nas quartas de final da Copa do 
Mundo. É importante ganhar, mas 
pé no chão é o lema desse grupo. 
Esse grupo ainda pode melhorar 
muito”, completou Daniel.

Fora da lista da Copa das 
Confederações, Luis Fabia-
no não assistiu por comple-

to à final entre Brasil e Espanha, no 
domingo. O atacante deu atenção 
às três filhas pequenas, mas ficou 
feliz pela vitória por 3 a 0, com 
dois gols de Fred, teoricamente seu 
concorrente por uma vaga no sele-
cionado nacional.

 Os dois foram chamados na 
primeira convocação de Luiz Fe-
lipe Scolari, em fevereiro, para 
amistoso contra a Inglaterra. Só 
que, depois de substituir o são-
-paulino e fazer o único gol da der-
rota em Londres, Fred se tornou o
homem de confiança do treinador,
enquanto o antigo titular, também
por se lesionar na sequência, dei-
xou de ser lembrado.

 A vivência de Luis Fabiano o 
leva a crer que, assim como acon-
teceu com ele na África do Sul, 
depois de se destacar nesse torneio 
intercontinental, Fred muito prova-
velmente estará também na Copa 
do Mundo de 2014.

“Eu acho que ele está pratica-

mente garantido. Tive essa experi-
ência também em 2009. Fui muito 
feliz na Copa das Confederações e 
tive oportunidade de jogar a Copa 
do Mundo. Sei que futebol é mo-
mento e ainda tem um ano para a 
Copa, mas, com certeza, hoje ele é 
o titular”, opinou, antes de manter
esperança de retorno à seleção.

 “Vendo o jogo, não passou pela 
minha cabeça que eu poderia estar 
ali ou que eu desisti de estar ali. 
Tem muita coisa para acontecer até 
a Copa. De 2009 para 2010, teve 
algumas mudanças no time. Fute-
bol é momento. No ano que vem, 
a gente pode estar aqui falando de 
outra situação, de outra coisa”, co-
mentou.

 Pelo discurso de Felipão de-
pois do título sobre a Espanha, faz 
sentido Luis Fabiano acreditar em 
uma possível volta. O treinador 
avisou que, apesar de achar mui-
to bom o grupo atual, ainda fará 
novas análises no decorrer deste 
ano e do próximo a fim de fechar a 
equipe considerada ideal.

Fonte: www. espn.com.br
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Direitos e deveres dos condôminos 
Legislação Aplicada Por Rudnei Maciel |

O novo Código Civil/2002, 
em seus artigos 1335 e 
1336, praticamente re-

petiu os dispositivos dos artigos. 
10,12 e 19 da Lei 4591/64.

Quanto aos direitos dos condômi-
nos, vejamos o texto legal:

“São direitos do condômino (art. 
1335, CC):

I - usar, fruir e livremente dispor 
das suas unidades

II - usar das partes comuns, con-
forme a sua destinação, e contanto 
que não exclua a utilização dos de-
mais compossuidores

III - votar nas deliberações da as-
sembléia e delas participar, estando 
quite”.

 O direito de usar, fruir e livre-
mente dispor de suas unidades, 
independentemente do consenti-
mento dos proprietários, previstos 
no inciso I, tem limite no momento 
em que o condômino viola as re-
gras de convivência social ou utili-
za sua unidade de forma contrária a 
destinação do imóvel.

 Da mesma forma, os direitos, 
previstos no inciso II, asseguram 
ao condômino o uso das partes de 
uso comum, desde que não exclua 
os demais compossuidores.

 Um exemplo comum do uso de 
área comum que exclui os demais 
co-proprietários é a colocação de 
grade no corredor.

 A grande novidade no novo 
Código Civil foi o inciso III, que 
não reconhece o direito do condô-
mino deliberar em assembléia, se 
estiver em débito com suas contri-
buições condominiais.

 Quanto ao direito de possuir 
animais, a jurisprudência tem ad-
mitido a manutenção de animais de 
pequeno porte, desde que não cau-
sem perturbação do sossego, preju-
ízo à saúde dos moradores e danos 
nas áreas comuns. Porém, é maté-
ria que depende de prova, cabendo 
discussão em assembléia geral.

 A garagem, ou abrigo de ve-
ículos, expressão utilizada pelo 
Código Civil/02, é parte acessória 
da fração ideal e tem sua locação e 
venda reguladas pelo art. 1338, CC 
e § 2º do art. 1339,CC. Se constitui 
em unidade autônoma, com matrí-
cula própria no Registro de Imó-
veis e lançamento fiscal individual 
na Prefeitura.

 No caso da locação, vejamos o 
que dispõe o art. 1338, CC:

“ Art. 1.338. Resolvendo o condô-
mino alugar área no abrigo para 
veículos, preferir-se-á, em condi-
ções iguais, qualquer dos condô-
minos a estranhos, e, entre todos, 
os possuidores.”

 Extrai-se que, no caso de lo-
cação, o locador deverá dar aos 
demais condôminos o direito de 
preferência em relação a terceiros, 
evitando atritos e não ferindo o di-
reito constitucional de proprieda-
de.

 No caso da venda, vejamos o 
que dispõe o § 2º do art. 1339,CC:

“ 2o É permitido ao condômino 
alienar parte acessória de sua uni-
dade imobiliária a outro condômi-

no, só podendo fazê-lo a terceiro 
se essa faculdade constar do ato 
constitutivo do condomínio, e se a 
ela não se opuser a respectiva as-
sembléia geral.”

 Assim, a venda da garagem 
fica subordinada a autorização da 
convenção ou pela assembléia dos 
condôminos, tendo sempre prefe-
rência o condômino a estranhos. 
Cabe ressaltar que a alienação de-
penderá de matrícula em separado 
de unidade autônoma.

Quanto aos deveres dos condômi-
nos, vejamos o texto legal:

“São deveres do condômino ( arti-
go 1336, CC):

I - contribuir para as despesas do 
condomínio na proporção das suas 
frações ideais, salvo disposição em 
contrário na convenção; (Redação 
dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

II - não realizar obras que compro-
metam a segurança da edificação;

III - não alterar a forma e a cor da 
fachada, das partes e esquadrias 
externas;

IV - dar às suas partes a mesma 
destinação que tem a edificação, 
e não as utilizar de maneira pre-

judicial ao sossego, salubridade e 
segurança dos possuidores, ou aos 
bons costumes.”

 A forma de rateio (inciso I) 
será definida em convenção, me-
diante aprovação de 2/3 dos con-
dôminos, podendo ser estabelecida 
na proporção de suas frações ideais 
(no solo e nas partes comuns) ou 
outra forma que a convenção dis-
puser (ex.: definido pelo número de 
unidades, independente da fração 
ideal). Para alteração do critério 
de rateio já definido em conven-
ção, será necessário o quórum de 
2/3 dos condôminos. Porém, deve 
ser analisado o caso concreto, pois 
dependendo do lapso temporal, a 
Constituição Federal assegura o di-
reito adquirido ao condômino que 
vem contribuindo da forma con-
vencionada com base em lei ante-
rior, o que exigiria a unanimidade 
dos condôminos.

 Para a realização de obras ( 
inciso II) , é imprescindível que 
sejam precedidas de análise e deli-
beração dos condôminos, na forma 
da lei e convenção, e também exi-
gem projeto aprovado pelo poder 
competente.

 No tocante a fachada do con-
domínio (inciso III), ela não pode 
ser alterada pela vontade individu-
al. A fachada é um bem comum a 
todos os proprietários, não

 podendo qualquer condômino 
nela inovar sem o consentimento 
de todos, ou seja, para sua altera-
ção necessita a aprovação da una-
nimidade dos condôminos.

 É dever de cada condômino 
conservar as condições arquitetô-
nicas originais em termos de cores, 
formas, partes e esquadrias. Po-
rém, o limite da proibição é o in-
teresse coletivo, pois, com o passar 
do tempo, muitos materiais empre-
gados na construção original vão 
se tornando obsoletos e de difícil 
reposição, o que obriga a soluções 
mais atuais (ex.: substituição de 
janelas de madeira por janelas de 

alumínio). Quanto a instalação de 
equipamentos modernos (ex.: ar-
-condicionado), que trazem mais
comodidade às moradias, a juris-
prudência tem deixado de conside-
rá-los como prejudiciais a estética
externa, desde que padronizados,
atendidos os preceitos da boa téc-
nica e deliberados em assembléia
geral.

 Nos edifícios mistos ou exclu-
sivamente comerciais, a colocação 
de luminosos, placas ou indicati-
vos devem ser previamente proje-
tados e aprovados em assembléia 
geral, preservando a estética e pro-
porcionando a propaganda almeja-
da, essencial para o desempenho 
da atividade profissional.

 Outro aspecto relevante é de 
que as unidades privativas devem 
ser utilizadas de acordo com a des-
tinação prevista no instrumento 
de instituição e na convenção do 
condomínio (inciso IV) . Um caso 
típico são as atividades comerciais 
em condomínios exclusivamente 
residenciais, em total dissonância 
com a lei.

 Ainda, no inciso IV, é dever do 
condômino não causar perturbação 
do sossego e prejuízo à salubridade 
dos moradores. Cabe ressaltar que 
a novidade no Código Civil é a in-
serção do termo “bons costumes”, 
disposta no final do inciso IV, do 
artigo 1336, para os casos de vio-
lação das normas de discrição, mo-
ralidade e boa vizinhança, dentre 
outros.

 Assim, não pode o condo-
mínio impedir que ocupantes de 
apartamento recebam visitas de 
pessoas de caráter duvidoso, salvo 
nos casos de violação das normas 
de discrição, moralidade e boa 
vizinhança, e, comprovadamen-
te, perturbem o sossego e causem 
prejuízo à salubridade. Em caso de 
suspeita, poderá o síndico contro-
lar e coletar elementos necessários 
para instrução do procedimento ju-
dicial adequado.
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Destaque Empresarial
Produtos de qualidade e atendimento 

personalizado a seus clientes

Este mês a folha do sindi-
co apresenta aos leitores a 
Empresa Real Capachos, 

que vem liderando o mercado do 
DF no segmento de capachos, com 
produtos duráveis,de alta qualida-
de e grande variedade tais como: 
capachos vulcanizados, pintados, 
mantas emborrachadas, fitas an-
tiderrapantes e pisos flutuantes, 
sendo estes, alguns dos excelen-
tes produtos comercializados pela 
empresa.

História
 A REAL CAPACHOS funda-
da em 2010, nasceu da parceria 
entre os sócios Carlos Carvalho 
e Demitrius Tostes (foto), unindo 
suas experiências em vendas e ad-
ministração de empresas no ramo 
de capachos. Sempre primando 
pela seriedade, competência e ho-
nestidade, aliada a uma larga ex-
periência e tradição, vem se desta-
cando cada vez mais, na liderança 
do mercado de tapetes.
 A REAL CAPACHOS se des-
taca, sobretudo, pela conquista 
constante de novos parceiros e 
clientes, a cada dia, e a vontade 
permanente de crescer, vencer di-
ficuldades e superar desafios, mas 
seguindo, rigorosamente, os prin-
cípios éticos e morais.

Objetivos
 A REAL CAPACHOS tem 
como objetivo trabalhar com 

qualidade e transparência, con-
quistando a confiança de clientes, 
fornecedores, colaboradores e par-
ceiros. A empresa acredita na ética 
e na transparência dos negócios, 
valorizando e investindo na qua-
lificação profissional como forma 
de oferecer o melhor atendimento, 
tendo como objetivo principal a 
satisfação de seus clientes.
 Todo pioneirismo de seus 
fundadores, faz da REAL CAPA-
CHOS a empresa mais capacitada 
para oferecer as melhores solu-
ções para sua empresa, planejadas 
de acordo com o perfil e as carac-
terísticas do negócio.

Missão Empresarial
 Comprometer e inspirar as 
empresas e condominios através 
do desenvolvimento de novas tec-
nologias sustentáveis, produtos 
inovadores e soluções criativas, a 
Real Capachos, segue empenhada 
em proporcionar aos seus clientes 
a vanguarda de novos produtos 
agregando valores e respeitando o 
meio ambiente, visando trazer as 
próximas gerações um mundo me-
lhor e com perpectivas concretas 
de sustentabilidade.  

Mercado Atendido
 A empresa Real Capachos, 
atua no mercado de tapetes e aces-
sórios desde 2010. Na vanguarda 

empresarial, sempre procurando 
colocar no mercado produtos de 
qualidade a disposição de seus 
clientes, a empresa investe em 
novas tecnologias de tapetes que 
atendam as demandas mais exi-
gentes do publico consumidor. 
 Com vendedores experientes e 
especializados em tapetes e aces-
sórios, a empresa vem garantindo 
aos clientes pleno conhecimento 
da mercadoria proposta e indican-
do ao comprador o produto mais 
adequado a cada necessidade. 
 Os focos principais de atuação 
da empresa são os condomínios 
residenciais, comerciais e mistos, 
órgãos públicos e agencias de au-
tomóveis no Distrito Federal. Com 
uma visão comercial ampla, aten-
de também toda a região centro 
oeste e mercado nacional através 
do site da empresa www.realcapa-
chos.com.br. 

Destaque Comercial
 O produto destaque da empre-
sa é o clean kap, um tapete de mui-
ta durabilidade e praticidade, fácil  
manutenção que limpa e seca os 
pés retendo até um litro e meio de 
água por metro quadrado. Sua du-
rabilidade comprovada varia entre 
sete e dez anos dependendo de sua 
manutenção. Também é indicado 
para uso em elevadores devido a 
seu perfil técnico pois sua trama 

(fios entrelaçados) são entrelaça-
dos no costado (base do tapete), 
garantindo aderência e conforto 
ao usuário. A grande maioria dos 
clientes, tem optado por este pro-
duto por sua manutenção e pela 
diminuição dos custos em virtude 
da durabilidade.
 Com uma carteira de clientes 
atendidos que ultrapassa a marca 
de 10.000 consumidores, a Real 
Capachos garante ao seu cliente 
um atendimento personalizado e 

eficiente, com orçamentos e vi-
sitas pessoais aos condomínios e 
empresas, objetivando elaborar 
uma proposta justa e adequada as 
verdadeiras necessidades do clien-
te. 
 A Real Capachos esta sediada 
na EQS 414/415 Bloco A Sala 102 
Shopping Asa Sul atendendo aos 
clientes pelos seguintes canais: 
telefone 3551-0051 ou pelo email 
vendas@realcapachos.com.br

Os tapetes de naylon são extre-
mamente duráveis, atuam na 
contenção de sujeiras, pó e prin-
cipalmente umidade, além de re-
ter 1,5 litros de água por m2, fi-
bras anti-alérgicas, variedade de 
cores, fácil manutenção e maior 
custo-benefício.

Clean Kap

Demitrius Tostes e Carlos Carvalho
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Especial
Atenção durante as férias escolares

Por Cecília Lima |

Dicas
DECORAÇÃO

 Conciliar harmonia entre as 
cores das paredes, dos móveis 
e objetos de decoração não é 
uma tarefa fácil. A combinação 
de cores passa por um processo 
de análise e experimentação que 
depende não só da personalida-
de e do gosto do consumidor, 
mas também da sensação que 
cada tipo de ambiente precisa 
despertar. 

 Para locais de repouso, 
como os quartos, as sugestões 
são composições que proporcio-
ne atmosfera de calma e tran-
quilidade, como a combinação 
entre azul e cinza. Tons mais 
claros e levemente amarelados 
tendem a deixar os espaços 
mais amplos e arejados. Já co-
res quentes e terrosas são ideais 

para cantos mais aconchegantes. 
Tons mais vibrantes, como verde 
limão, mostarda e fúcsia, dão um 
toque de ousadia sofisticada e im-
primem forte personalidade à de-
coração.

 Muitas dúvidas pairam quando 
a questão é a pintura do teto. Para 
não errar e combinar com as cores 
escolhidas para as paredes e com 
os móveis, sempre dê preferência a 
tonalidades claras. O branco conti-
nua sendo a melhor opção, pois dá 
ao visitante a impressão de que o 
teto é mais alto.

DECK DE PVC
 Em piscinas, praias, spas e 
muitos outros ambientes, os decks 
estão cada vez mais em alta, ga-
rantindo a esses espaços, além de 
um design incrível, uma atmosfera 

acolhedora e aconchegante. Apesar 
de muito bonitos, os decks de ma-
deira trazem algumas desvantagens 
com o tempo: sofre muito com as 
intempéries do tempo, por isso, se 
não houver uma manutenção pelo 
menos a cada seis meses, em um 
ano ele já estará deteriorado.

 Uma alternativa viável para 
substituição do material é o uso de 
decks em PVC, com durabilidade 
que chega a 10 anos e não exige 
manutenções tão freqüentes (pode 
ser lavado apenas água e detergen-
te neutro). A instalação pode ser re-
alizada por um carpinteiro ou mar-

ceneiro, sendo realizada sobre uma 
estrutura de madeira (barrotes), 
travada e previamente fixada no 
contra-piso. As réguas do deck são 
fixadas nos barrotes, com pregos 
ou parafusos. O tempo de instala-
ção depende do projeto e da área 
envolvida.

 Em termos estéticos, os de-
cks de PVC não deixam a desejar 
se comparados aos tradicionais. 
Há no mercado oferta de diversos 
padrões idênticos a madeira e os 
valores saem em média R$200 o 
metro quadrado sem necessidade 
de manutenção.

COTA EXTRA
 É comum em alguns condomí-
nios que seja feita uma cota extra 
em dezembro para pagar o 13º salá-
rios dos funcionários contratados. 

O responsável pelo pagamento 
da taxa extra é o proprietário 
do imóvel. Portanto, quando o 
apartamento está alugado, não é 
o inquilino quem arca com essas
despesas. De acordo com a Lei
do Inquilinato, Lei nº 8.245, de
18 de outubro de 1991, o locatá-
rio deve cobrir apenas os gastos
comuns. As demais expensas
vão para a conta do dono.

Final de ano é comumente 
um período de muitos gastos, o 
que aperta o orçamento domés-
tico de muitas pessoas. Caso 
seja necessária a cobrança de 
taxa extra, uma dica é parcelar o 
valor. Julho é um mês que mar-
ca o início de segundo semestre. 
Se o valor é parcelado a partir 
de agora, não pesará tanto no 
bolso do condômino. 

Presos no elevador: 
Cuidados e dicas úteis 

para moradores de 
condomíniosJulho, férias escolares, felici-

dade geral da criançada e... 
pânico dos síndicos! Calma, 

calma, o tempo livre dos pequenos 
não precisa ser, necessariamente, 
motivo de preocupação dentro do 
condomínio. Com pulso firme e 
comunicação, é possível manter a 
ordem e boa convivência entre os 
moradores.

 Dispensados das aulas nos co-
légios e demais atividades extra-
-curriculares, a tendência é que
crianças e adolescentes passem a
ocupar as áreas comuns do prédio
com maior freqüência. Com tem-
po livre, a brincadeira rola solta e,
se não houver a supervisão de um
adulto, isso pode ocasionar alguns
conflitos.

 As queixas são comuns em vá-
rios condomínios: sujeira, brinque-
dos espalhados em áreas comuns, 
barulho em excesso e fora do ho-
rário permitido, uso indevido dos 
elevadores... e por aí segue a lista 
de reclamações. 

 Crianças nem sempre tem o 
discernimento do que é certo e 
do que é errado e frequentemente 
transpõem os limites do que é per-
mitido e do que não é, dentro do 
imóvel. Cabe aos pais e respon-
sáveis orientar a conduta correta, 
pois é a eles que serão dirigidas 
advertências e multas quando os 
pequenos desrespeitarem alguma 
norma.

Espera-se que cada morador 

tenha conhecimento do conteúdo 
da convenção que rege o lugar em 
que vive, entretanto, é aconselhá-
vel não há prejuízo em refrescar a 
memória durante o mês de férias 
escolares.

 Para evitar os conflitos ou a 
clássica justificativa do “eu não 
sabia”, uma boa dica é enviar uma 
circular para as unidades em que 
moram crianças (ou até para todas 
mesmo) destacando as regras do 
Regimento Interno no que tange 
o uso das áreas comuns do prédio,
assim como as penalidades previs-
tas para quem as infringir. Também
é interessante afixar essas regras
em locais onde as próprias crianças
possam ler.

 É importante salientar junto 
aos pais e responsáveis que os fun-
cionários do prédio não têm obri-
gação de monitorar as brincadeiras 
infantis. Essas pessoas possuem 
ativades próprias que precisam ser 
desenvolvidas e não podem – nem 
devem – se responsabilizar pelas 
crianças. Todavia, é aconselhável 
que o zelador ou porteiro, duran-

te o período de férias, visite de 
vez em quando os ambientes que 
concentra a garotada: playground, 
brinquedoteca, piscina, salão de 
jogos, sala de vídeo e quadra po-
liesportiva.

Brincadeira saudável
Uma ótima maneira de ocupar 

o tempo da criançada é contratar os
serviços de um recreador. Empre-
sas específicas disponibilizam pro-
fissionais treinados para promover
a integração infantil, estimulando
os pequenos com diversas ativida-
des educativas e saudáveis como:
aula de dança, natação, oficina de
artesanato, contação de história,
dentre outros exercícios. O valor
pode ser pago pelo próprio condo-
mínio ou rateado entre as unidades
que abrigam crianças. Gastando
pouco é possível transformar o
condomínio em uma verdadeira
colônia de férias, proporcionando
lazer com segurança, sem prejudi-
car o patrimônio e bem estar cole-
tivo.

Muitas pessoas que utili-
zam diariamente eleva-
dor já tiveram a experi-

ência de ficarem presas dentro do 
equipamento.  Para ajudar e alertar 
os usuários de elevadores, a em-
presa Atlas Schindler recomenda 
alguns cuidados e procedimentos 
necessários que devem ser realiza-
dos nesses casos.

 Em caso de ausência de ener-
gia, por exemplo, o síndico deve 
verificar a causa e desligar os equi-
pamentos caso ocorra oscilação de 
energia. É preciso também locali-
zar onde a cabina parou e se exis-
tem passageiros dentro dela.

 Se houver alguma pessoa den-
tro do elevador, o síndico deve 
chamar imediatamente o respon-
sável pela manutenção do equipa-
mento. Lembrando que os demais 
condôminos devem ser avisados 

que o elevador está fora de uso.

 De acordo com a empresa, 
todo e qualquer resgate de pesso-
as presas em elevadores deve ser 
realizado pelo técnico responsável 
pela manutenção do elevador, pelo 
Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar ou órgão responsável.

 A Atlas Schindler também re-
comenda que se, eventualmente, a 
pessoa fique presa no elevador, é 
preciso manter a calma e não tentar 
sair do equipamento sem orienta-
ção profissional. O procedimento 
correto é acionar o interfone ou 
intercomunicador para pedir aju-
da à portaria. Na ausência desses 
equipamentos, deve-se utilizar o 
botão de alarme para emitir um si-
nal sonoro ou utilizar a placa com 
telefone, localizada na cabina, para 
chamar a empresa de manutenção.

Da Redação do Condoworks.
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Cotidiano
Brigas entre condôminos: até onde 

podem chegar?

Noite de quinta-feira, 24 
de maio de 2013. O casal 
Miriam Cecília Bannhart 

e Fábio Rezende Rubim é ataca-
do dentro da própria residência. 
Ambos morrem atingidos pelos 
disparos de uma arma calibre 38 
manejada por Vicente D’Alessio, 
empresário do setor de metalurgia, 
de 62 anos, que vem a cometer sui-
cídio minutos depois de praticar o 
crime. 

 O assassinato ocorreu em um 
condomínio de luxo da grande São 
Paulo e chocou o Brasil. O homi-
cida era nada menos que o vizinho 
do casal, que possuía um histórico 
de conflitos com as vítimas devido 
a reclamações de barulho. Em sua 
fúria, Vicente não pensou duas ve-
zes e decidiu resolver o problema 
que o incomodava matando os vi-
zinhos. Apenas a filha deles, de 1 
ano, foi poupada. 

 O caso é um exemplo do que 
pode acontecer quando a animo-
sidade entre condôminos é levada 
ao extremo. Discussões, desenten-
dimentos e agressões mútuas são 
cumulativas. Se não há tentativas 
de solucionar as desavenças de 

modo amigável, a tendência é que 
ambos os lados acumulem mágoas, 
igual a um copo que gota a gota se 
preenche até o momento em que 
transborda.

 O empresário Vicente 
D’Alessio era um desses reci-
pientes cheio até o limite de raiva 
contida. Bastou o mínimo aborre-
cimento para que perdesse o con-
trole e obedecesse o impulso de, li-
teralmente, acabar com aquilo que 
o incomodava.

 Conflitos entre vizinhos são 
inevitáveis por que a convivência 
é algo complicado que se conduzir. 
Cada um tem seus próprios hábitos 
e deseja fazer valer suas vontades. 
O síndico, enquanto administrador 
do condomínio, deve agir também 
como mediador de conflitos e inte-
resses. Chamar as partes para um 
diálogo apaziguador é sempre uma 
boa iniciativa. A omissão, ignorar, 
fazer vista grossa às brigas entre 
moradores, é perigosa e pode re-
sultar em tragédias como a men-

cionada no início deste texto.

 Para o advogado Adriano Dias, 
especialista em Direito Imobiliário 
e Condominial, é dever do síndico 
se esforçar para evitar que brigas 
entre condôminos extrapolem os 
limites do condomínio e cheguem 
à Justiça. “Como conciliador dos 
conflitos de interesse existentes no 
condomínio, o síndico deve atuar 
exercendo efetiva mediação objeti-
vando a solução dos conflitos inter-
nos evitando-se, assim, a existência 

de litígios entre os condôminos”.

 Na tentativa de conscientizar 
a sociedade para evitar homicídios 
cometidos por impulso, a Secreta-
ria de Segurança Pública de São 
Paulo, em parceria com o Conse-
lho Nacional do Ministério Públi-
co (CNMP), lançou a campanha 
“Conte até 10. Paz. Essa é a atitu-
de”. 

 “Em suma, o motivo de toda 
essa tragédia foi a intolerância, a 
incapacidade do ser humano de re-
fletir sobre a preciosidade da vida, 
de parar um instante para analisar 
seus próprios atos”, disse o secre-
tário de Segurança Pública, Fer-
nando Grella, ao comentar o crime 
ocorrido no condomínio. 

 A Secretaria divulgou o estar-
recedor dado de que cerca de 30% 
dos homicídios no estado de São 
Paulo estão relacionados a moti-
vações banais, como discussões no 
trânsito, brigas em bares ou entre 
vizinhos, além da violência do-
méstica. Somente em 2013, cerca 
de 490 pessoas foram mortas por 
razões fúteis e, no ano passado, fo-
ram mais de 1,5 mil vítimas.
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Síndico em Ação
Administração dinâmica e facilidade de 

comunicação, este é o segredo!

Este mês apresentamos aos 
leitores da Folha do sindico 
a sindica e administradora 

de empresas Luciana Gomes San-
doval do condomínio do Edifício 
Barcelona na QI 18 do Guará I . 
Exercendo o cargo de sindica des-
de 2006, com extrema facilidade 
de comunicação com os mora-
dores, administração dinâmica e 
gestão transparente o resultado só 
poderia ser: reeleições com unani-
midade absoluta. 
 Graduada em administração de 
empresas, e planejamento estraté-
gico em gestão de pessoas, aplicou 
toda sua experiência profissional 
nas funções de sindica proporcio-
nando aos moradores uma gestão 
transparente e realizadora. 
 Ao longo dos seis anos de ges-
tão a frente do Condomínio do Edi-
fício Barcelona, conseguiu realizar 
obras e manutenções necessárias 
que valorizaram o patrimônio dos 
moradores, conduzindo a gerência 
dos serviços executados pelas em-
presas com critérios técnicos, con-
trolando a qualidade de material 
aplicado, e com a preocupação em 
manter equacionada a saúde finan-
ceira do condomínio.
 A conquista do equilíbrio fi-
nanceiro se deu principalmente por 
ações pontuais tais como: combate 
intenso para redução da inadim-
plência, controle financeiro com 
reavaliações constantes de preços 

de produtos e serviços, e a im-
plantação de um fundo de reserva 
para cobrir as despesas emergen-
ciais que em gestões anteriores não 
havia. Os objetivos foram plena-
mente alcançados, pela excelen-
te gestão Condominial exercida 
pela sindica e a parceria com a JR 
Office Contabilidade, atuando na 
assessoria Condominial e gestão 
contábil do condomínio.

Grandes Realizações 
 Neste período à frente do car-
go, a sindica Luciana Sandoval, 
conseguiu transformar  suas von-
tades em realidades. Veja a seguir 
tudo que foi realizado nas diversas 
áreas de atuação do condomínio: 

Segurança
• Instalação de cerca elétrica
• Instalação de Circuito Interno de
TV (câmeras de segurança)
• Instalação de refletores de pre-
sença

Finanças
Redução da inadimplência e cria-
ção do fundo de reserva inexistente 
até a gestão atual
Controle financeiro sem aumento 
da taxa de condomínio

Obras Realizadas
• Individualização de Hidrômetros

• Revitalização do estacionamento
• Pintura das paredes dos pilotis e
portarias
• Troca de fiação elétrica e disjun-
tores
• Revitalização do piso
• Limpeza e impermeabilização 
das pastilhas
• Eliminação dos vazamentos
• Construção de telhados
• Aplicação de manta asfaltica
• Conserto e impermeabilização
das caixas d’água
• Instalação de internet coletiva
(sistema Wi-Fi)

Visualização do 
Condominio

• Criação de paisagismo e deco-
ração (Fonte para Jardim, Jarros,
Floreiras, Bancos de Jardim, etc.)
• Decoração para portarias ( espe-
lhos, aparadores, texturas nas pare-
des, etc)
• Revitalização do salão de festas
(pintura, troca das mesas e cadei-
ras, compra de pebolim)
• Troca dos capachos
• Troca das luminárias dos pilotis

Desafios
 O maior desafio de um síndico 
é, permanentemente ser rigoroso 

na gestão financeira, objetivando 
guardar fundos para realizar ben-
feitorias, sem comprometer os an-
seios dos moradores, tentando de 
forma imparcial resolver os pedi-
dos dos condôminos contemplan-
do as diversidades de vontades de 
cada morador. 
Resultados

         Com os objetivos almejados 
quase concluídos, a partir de agora 
a administração da sindica Lucia-
na Sandoval, entra numa fase de 
manutenção das realizações, que 
foram conquistadas com muito tra-
balho e dedicação ao longo destes 
seis anos de gestão, trazendo aos 
moradores uma grande valorização 
em seu patrimônio. A simples falta 
de cuidados e zelo pelas benfeito-
rias realizadas, podem novamente 
até gerar despesas com a conser-
vação e novas taxas para refazer 
os serviços já realizados. Por isso, 
síndicos e administradores do Dis-
trito Federal, muita atenção na con-
dução de seus condomínios, procu-

rando atentar e seguir os exemplos 
práticos da sindica Luciana Sando-
val, pois neste sentido, suas gestões 
serão certamente vencedoras e com 
grandes realizações. 
Contatos e dúvidas:
Síndica Luciana Sandoval
Telefone: 8414-8350

Luciana Gomes Sandoval |

Luciana Gomes Sandoval

Edifício Barcelona na QI 18 do Guará I
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Automação Predial

Acessórios

Bordados e Uniformes

ConsertosSegurança Eletrônica

Salão de Beleza

Assessoria Condominial

Advocacia Condominial

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Julho/2013
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Manutenção Predial Manutenção Predial

Lanches e Refeições

Vidraçarias

Equipamentos de Segurança
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Material de Limpeza

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

Motivaçao Empresarial

Inverno aumenta incidência de doenças respiratórias
Por Cecília Lima |

Há muitas coisas na vida que não compreendemos. Há 
muitas coisas na vida que não desejamos. Há muitas 
coisas na vida que poderiam ser diferentes do que 

são. Há muitas coisas na vida sobre as quais temos muito 
pouca ação modificadora. Essa é a vida de todos nós. O que 
fazer? Resignar-se? Esperar um milagre? Revoltar-se? Per-
guntar por que eu?
 Na verdade a resposta parece ser um pouco de tudo. É 
claro que temos que nos resignar frente à realidade. É claro 
que podemos sempre esperar um milagre. Mas não há razão 
para revolta, para o eterno amargor, para uma morte anteci-
pada, tornando a vida um verdadeiro inferno, amplificando 
os problemas que já existem.
 Quando temos um grande problema devemos saber que 
teremos que ser melhores que a média das pessoas. Temos 

que saber que muitos irão se compadecer de nós – uns ge-
nuinamente, outros falsamente – mas que a grande maioria 
não estará preocupada com a nossa dura realidade. Nós, pela 
razão, e não pela emoção, é que temos que enfrentá-la. E, 
a própria razão nos dirá que não adianta ficar perguntando, 
por que eu? Ninguém nos dará essa resposta de maneira sa-
tisfatória. Nós é que temos que dá-la ao mundo, mostrando 
a nossa capacidade de enfrentar o problema  e ter a firmeza 
para fazer o que a maioria não seria capaz.
 É essa “motivação cognitiva”, pela razão e não pela 
emoção, que nos fará levantar e caminhar, fazer o que tiver 
que ser feito para não nos entregarmos de vez à doença que 
não pediu licença para se instalar, ou ao problema que nos 
aflige. A emoção nos fará sentir dó de nós próprios. A emo-
ção nos fará muitas vezes sentir vergonha de nossa incapa-
cidade física. A emoção nos fará esperar a ajuda dos outros, 

A força da motivação pela razão no 
enfrentamento dos problemas

que, já sabemos, nem sempre virá.
 É a razão que nos fará prosseguir e vencer. É a plena 
consciência de nossos limites e possibilidades que deve nos 
dar a força e os motivos para lutar, perseverar, ter disciplina 
nos tratamentos, acreditar na ciência e seguir em frente.
 A motivação cognitiva é uma porta que só se abre por 
dentro. Só você pode abrí-la. E você a abrirá no momen-
to em que entender, pela razão, e não pela emoção, que há 
pessoas em condições muito mais difíceis e que precisam de 
você.
 Você a abrirá aumentando a sua fé, sua esperança e sua 
caridade.
Pense nisso.
Por: Luiz Marins 

A estação mais fria do ano começou oficialmente no 
dia 21 de junho e é aconselhável reforçar os cuida-
dos em casa e no ambiente de trabalho para evitar 

doenças respiratórias, mais freqüentes no inverno. 

 As condições atmosféricas típicas desta época do ano 
são responsáveis pelo aumento de casos de resfriados, pneu-
monias, sinusite, rinite, bronquite, crises asmáticas e outras 
doenças. 

 O clima frio, neblina, inversão térmica, as mudanças 
bruscas de temperatura e a redução na umidade relativa do 
ar favorecem uma menor dispersão de poluentes. Essas con-
dições também provocam queda da imunidade das pessoas, 
tornando-as mais predispostas a adoecer.

 Tudo isso agride o sistema respiratório. Acrescenta-se o 
fato de, durante o inverno, haver uma tendência natural das 
pessoas a se aglomerarem em espaços com ventilação re-
duzida, o que facilita a proliferação dos agentes infecciosos 
causadores das epidemias. As infecções virais como gripes 
ou resfriados são bastante comuns no período.

 Em casa e no trabalho, deve-se redobrar a atenção no 
combate aos antígenos presentes em cobertores, tapetes, cor-
tinas e nos aparelhos de ar-condicionado. A falta de higieni-
zação adequada favorece a proliferação de microorganismos 
e acúmulo de reações alérgicas.

 Em se tratando de ambientes ocupados por pessoas já 
portadoras de doenças crônicas, pessoas nos extremos de 
idade (idosos com 60 anos ou mais e crianças de até dois 
anos) e tabagistas, o cuidado deve ser redobrado.

 De acordo com a presidente da Sociedade Paulista de 
Pneumologia e Tisiologia (SPPT), Dra. Mônica Corso, a vi-

gilância e a prevenção devem ser constantes. “Evitar contato 
direto com pessoas doentes, retirar o pó da mobília, lavar e 
secar ao sol mantas, cobertores e blusas de lã guardadas por 
muito tempo, trocar as roupas de cama semanalmente, lavar 
as mãos com frequência e tomar bastante água são algumas 
ações que a pessoa pode tomar para se proteger”, explica. 

 Para o chamado grupo de risco, especialmente, “a vacina 
é a principal estratégia para o combate à gripe e eventuais 
complicações que podem ser muito graves e eventualmente 
ter desfechos fatais, como a pneumonia”, alerta a dra. Môni-
ca.

Gripes X Resfriados

 Segundo Alexandre Cercal, Otorrinolaringologista 
e membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringo-
logia e Cirurgia Cervico-Facial, de Curitiba, as doenças 
decorrentes do clima frio que mais atingem a população 
são o resfriado e a gripe – que o especialista alerta serem 
diferentes.

 “A gripe é causada normalmente pelo vírus da in-
fluenza. Caracteriza-se por um quadro de infecção mais 
intenso. Pode apresentar febre alta, dores no corpo, dor de 
cabeça e calafrios. Coriza, tosse e faringite podem ficar 
em segundo plano. Uma gripe mal curada pode resultar 
em sinusite ou pneumonia. O resfriado tem os mesmos 
sintomas, mas aparecem de uma forma mais branda. O 
resfriado não impede ninguém de ir ao trabalho, estudar, 
ou de qualquer outra atividade cotidiana, a gripe pode im-
pedir”, afirma o médico. 
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Jogo dos 7 erros
Encontre os 7 erros nas figuras abaixo:

As respostas estão disponíveis na próxima página dos Classíndicos Classificados

Palavras Cruzadas

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

O administrador Messias de Souza afirma que a inicia-

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

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

ADMINISTRAÇÃO VAI ÀS QUADRAS  

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

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

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

Horário: 8h30 às 12h15.

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

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

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

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

Inscrições: www.brasilia.df.gov.br

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

JR Office - Especializada 
em Assessoria Condominial
3362.0732 / 3361.4769

SIC Contabilidade
3242.5961 / 9645.4571

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

Shopping do EPI
Tudo para sua proteção
3028.7111

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

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

Atacadão dos Uniformes
Uniformes Profissionais
3458.2471 / 3358.5557

Bordart Brasil
Bordados Computadorizados
3037.5451 / 9925.5445

ACESSÓRIOS

CONSERTOS

SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

MANUTENÇÃO PREDIAL

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

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

JR Office Imobiliária 
Contabilidade Imobiliária
3361.4344 / 9970.7873

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

Intercom
Segurança Eletrônica  
3374.2266 / 9644.3042

MS - Segurança Eletrônica 
4841.7227 / 9143.6021

Ponta Tecnologia  
3041.0286 / 8406.5879

Intermedium 
8666.8064 / 8215.9207

VIDRAÇARIAS

SALÃO DE BELEZA

MATERIAL DE LIMPEZA

SISTEMAS DE INCÊNDIO

AUTOMAÇÃO PREDIAL

IMÓVEIS
CORTINAS E PERSIANAS

TERCEIRIZAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA

SÍNDICO 
PROFISSIONAL

ASSESSORIA 
CONDOMINIAL

EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA

BORDADOS E 
UNIFORMES

ADVOCACIA 
CONDOMINIAL

LANCHES E 
REFEIÇÕES

TAPETES E 
ACESSÓRIOS

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

LGL Reformas e Cons-
truções - Especializada 
em condomínio 9230.1501

Jailton Instalações
Iluminando a sua casa 
3233.0345 / 9815.9331

DF Capital
Dedetizadora e desentupi-
dora 3965.6250 / 3965.6590

Renove
Construções e Reformas
9915.9997 / 8216.2252

Elétron
Consultoria, treinamento e 
manutenção 9936.4332

Fercal
Construção e Reformas
 3042.1295 / 7817.7966

Império - Vendas e assis-
tência técnica 3397.4281 / 
3597.5547

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

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

UpGrade - Seu patrimônio 
merece o melhor
9230.1501 / 3358.1605

Proativa Serviços Gerais
Limpeza e conservação de 
condomínios 3965.7278 / 
7817.4904

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

Qualifoco
3327.3336
www.qualifoco.com

Sollo Serviços
3361.6004
www.solloservicos.com.br

FOX Serviços
3376.3640 / 9152.6622
foxservicosltda@hotmail.
com

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

ADMINISTRAÇÃO DE 
PATRIMÒNIO

Tigre - Assessórios para 
Condomínios - 3344.3721 / 
3344.1153

Ecoplast - Equipamentos 
e Acessórios - 3272.8107 / 
3032.3479

Sapataria Fontenele 
Bolsas, solados, malas... 
3233.7446

Shalon Refrigeração
Assistência técnica 
3568.2815 / 9216.1393

Vidraçaria Planalto
Vidros temperados, box e 
espelhos 3042-9091

Qualidade - Materiais 
de limpeza e descartáveis 
8448.5888 / 9360.5574

Visual da Limpeza
Materiais de limpeza
3377.3067 / 8595.9560 

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

GSP - Grupo de Síndicos 
Profissionais
3361.4344 / 9970.7873

Alfredo Oton de Lima
Síndico Profissional
9972.6152

Real Capachos
Preços especiais para con-
domínios 3551.0051

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

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

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

CLASSÍNDICO DIRETO

(61) 3022-2717

Seu anúncio de forma 
simples e eficiente

Jogo dos 7 errosPalavras Cruzadas

Respostas Passatempo Classíndicos

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

A Importância da desvinculação 
da empresa terceirizada com a 

contabilidade

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

Patricia Sandes - Síndica Sudo-
este 
Dr. Aldo Junior , pode o síndico 
ou o conselho aumentar a taxa 
de condomínio ou o pró-labore 
do síndico ou criar taxa extra 
sem aprovação de assembléia?
R: Em regra não, pois somente 
a assembléia tem poder de de-
liberar aumento ou criação de 
despesas para o condomínio. Po-
rém, se o regime de contribuição 
de taxa ordinária for deliberado 
por assembléia para que seja ra-
teio real mensal, não necessita o 
síndico de convocar mensalmen-
te uma assembléia para fazer a 
simples divisão aritmética.

Émerson Letti - Síndico Águas 
Claras 
Dr. Aldo Junior,  quem con-
tribui para a conta “Fundo de 
Reserva”? Locador ou Locatá-
rio?
R: Como já respondido anterior-
mente, o item G do artigo 22 da 
Lei do Inquilino não deixa mar-
gens para dúvidas, quem contri-
bui é o Locador (proprietário). 
Observa-se que quando o fundo 
de reserva for utilizado para o 
custeio ou complementação das 
despesas ordinárias, a obrigação 
de repor será do inquilino, na 
proporção ao período da ocupa-
ção do imóvel.

Muitas empresas de tercei-
rização de mão de obra 
de serviços locação de 

funcionários em condomínios tem 
oferecido aos seus clientes como 
“cortesia” os serviços de contabi-
lidade. A principio tal oferta parece 
ser uma grande vantagem e uma 
economia para o condomínio que 
deixara de arcar com mais esta 
despesa.
 Acontece que, em analise mais 
profunda da situação, podemos 
identificar alguns fatos que mere-
cem uma atenção especial do sindi-
co na adesão desta modalidade de 
serviço a fim de evitar dificuldades 
futuras.
 Inicialmente devemos analisar 
que, na relação contratual entre a 
empresa terceirizada e o condomí-
nio quando se trata de locação de 
mão de obra (porteiros, serventes, 
vigias etc.) existem obrigações tra-
balhistas absorvidas pela empresa, 
porém o condomínio é solidário 
em caso de inadimplemento. Como 
exemplo prático, o recolhimento 
do FGTS e do INSS dos emprega-
dos. No caso do condomínio vili-
pendiar as obrigações inerentes a 
relação contratual trabalhista com 
a empresa contratada, a simples 
omissão do contratante não exime 
o condomínio da responsabilidade
solidária de futuro recolhimento do
tributo, apesar do pagamento da fa-
tura integral para a empresa.

Como a exigência legal atual-
mente atribuída aos condomínios 
tem se tornado cada vez maiores 
por parte dos órgãos governamen-
tais, o controle das finanças e das 
obrigações trabalhistas devem ser 
acompanhadas por profissionais 
competentes da área contábil que 

possibilitem a conferencia e au-
ditoria dos impostos trabalhistas, 
evitando para o condomínio repa-
rações financeiras e recolhimentos 
de impostos não apropriados e ar-
recadados aos cofres públicos.  
 A assessoria contábil deve ser 
contratada pelo condomínio em 
separado, ou seja, desvinculada 
do contrato de terceirização e com 
atuação independente podendo 
para tanto, fiscalizar e auditar as 
obrigações tributárias da empresa 
terceirizada no tocante aos impos-
tos e retenções inerentes a emissão 
da nota fiscal tais como: INSS, 
PIS, COFINS e ISS por exemplo. 
Tal medida, se torna de suma im-
portância no âmbito da prevenção, 
visto que, a contabilidade poderá 
alertar ao condomínio possíveis ir-

regularidades constatadas na con-
ferencia da documentação, retendo 
o pagamento da fatura a fim de co-
brir as despesas e fazer os ressarci-
mentos devidos.

A auditoria trabalhista se re-
verte na conferência por parte da 
empresa contábil dos documentos 
da terceirizada contendo toda do-
cumentação dos empregados com 
os comprovantes desde a admissão 
de: salários, 13º, férias, VT e VA, 
ficha financeira individual dentre 
outros também os documentos pes-
soais de cada empregado, além das 
certidões negativas da empresa da 
receita federal, GDF, INSS, CEF 
(FGTS) e justiça do trabalho.

No jargão popular, permitir a 
vinculação da empresa terceiriza-
da com a contabilidade é a mesma 

coisa que ”deixar a raposa tomar 
conta do galinheiro”. Um dia, pro-
vavelmente, pela falta de cuidado e 
controle das obrigações pactuadas 
em contrato e exigidas por Lei, o 
condomínio arcará com uma des-
pesa que certamente já pagou, pela 
omissão ou falta de zelo do condo-
mínio.      
 Carlos Alexandre Hoff (foto) 
da Empresa Sollo Serviços, co-
menta que sua empresa é totalmen-
te independente e não oferece este 
tipo de serviço “casado”, e afirma: 
“ A Sollo Serviços atua no mercado 
há 18 anos e nunca ofereceu este 
tipo de “vantagem” para nenhum 
cliente, até porque queremos ser 
fiscalizados pela empresas contá-
beis, pois reforça a idoneidade de 
nossa empresa na execução de nos-
sos  serviços.” relata Carlos Ale-
xandre Hoff. 
 Para garantir a total lisura e 
transparência na terceirização de 
mão-de-obra, é fundamental que 
sindico mantenha separadas as ati-
vidades de locação de mão de obra 
terceirizada e contabilidade visan-
do independência entre os serviços 
possibilitando segurança na exe-
cução da prestação de serviços e 
transparência para os moradores.

Carlos Alexandre Hoff
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

Entenda Direito
Por Átila Gadelha Marcelo

ÁREAS COMUNS

TJSP -  Apelação APL 
254210920108260562 SP 0025421-

09.2010.8.26.0... 

Data de Publicação: 25/04/2012

Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
CONDOMÍNIO. APARELHO DE 
AR CONDICIONADO INSTALA-
DO EM PAREDE EXTERNA DO 
TÉRREO DO EDIFÍCIO. ÁREA 
DE USO COMUM. CONVENÇÃO 
DE CONDOMÍNIO QUE OBSTA A 
UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMUM 
PARA FINS DIVERSOS A QUE SE 
DESTINAM ASSIM COMO A ALTE-
RAÇÃO DE FACHADA. USO POR 
UM CONDÔMINO SOMENTE SE-
RIA POSSÍVEL COM A REGULAR 
ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO. 
RECURSO DESPROVIDO. . 

TJRS -  Apelação Cível AC 
70038804100 RS (TJRS) 

Data de Publicação: 29/03/2012

Ementa: CONDOMÍNIO. AÇÃO DE-
MOLITÓRIA E COMINATORIA. 
OBRA EDIFICADA EM ÁREA DE 
USO COMUM SEM AUTORIZA-
ÇÃO DO CONDOMINIO. DEMOLI-
ÇÃO. ALTERAÇÃO DE FACHADA. 
Edificação realizada em área de uso 
comum do condomínio sem autoriza-
ção dos demais condôminos. Ofensa 
aos arts. 1.331 e 1.342 do CCB/2002. 
Precedentes. Demolição. Instalação de 
estufa ou aquecedor com emissor ex-
terno de gases na fachada do edifício. 
Alteração desta ou do projeto arquite-
tônico não configurada. Possibilidade. 
Deram parcial provimento. (... 

Encontrado em: CONDOMÍNIO. 
AÇÃO DEMOLITÓRIA E COMI-
NATORIA. OBRA EDIFICADA EM 
ÁREA DE USO COMUM SEM AU-
TORIZAÇÃO DO CONDOMINIO. 
DEMOLIÇÃO. ALTERAÇÃO DE 
FACHADA. Edificação realizada em 
área de uso comum do condomínio 
sem autorização dos demais condômi-
nos 

TJSP -  Agravo de Instrumento AI 
1311421620128260000 SP 0131142-

1... 

Data de Publicação: 21/09/2012

Ementa: Ação de obrigação de fazer. 
Autor que pretende a abstenção da co-
brança da taxa condominial. Alegação 
do agravante, de uso da área comum 
do condomínio, pelo agravado. Tute-
la antecipada concedida em 2005 que 
deve ser mantida. Inexistência de fato 
novo que justifique a revogação da tu-
tela antecipada deferida. Encerramento 
da instrução e autos da ação originária 
conclusos para sentença, sendo acon-
selhável se aguardar sua prolação.
Agravo improvido. . 

TJSP -  Apelação APL 
9151716822004826 SP 9151716-

82.2004.8.26.0000... 

Data de Publicação: 17/03/2011

Ementa: CONDOMÍNIO OBRIGA-
ÇÃO DE FAZER C.C. CUMPRIMEN-
TO DE NORMA CONVENCIONAL 
VAGA DE GARAGEM CONSTRU-

ÇÃO DE COBERTURA E USO DE 
ESPAÇO QUE INVADE ÁREA CO-
MUM DO CONDOMÍNIO NORMAS 
CONDOMINIAIS INFRINGÊNCIAS 
CONSTATADAS USO DE ÁREA IN-
FERIOR À CONSTANTE NA ESCRI-
TURA PÚBLICA IRRELEVÂNCIA 
ÁREA ADQUIRIDA COMO COISA 
CERTA E DETERMINADA, TENDO 
SIDO APENAS ENUNCIATIVA A 
REFERÊNCIA À DIMENSÃO (VEN-
DA “AD CORPUS” E NÃO “AD 
MENSURAM”) SENTENÇA MAN-
TIDA.RECURSO 1MPROVIDO.. 

Encontrado em: CONDOMÍNIO 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. 
CUMPRIMENTO DE NORMA CON-
VENCIONAL VAGA DE GARAGEM 
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA 
E USO DE ESPAÇO QUE INVADE 
ÁREA COMUM DO CONDOMÍ-
NIO NORMAS CONDOMINIAIS 
INFRINGÊNCIAS CONSTATADAS 
USO DE ÁREA INFERIOR À 

TJRS -  Recurso Cível 71003798220 
RS (TJRS) 

Data de Publicação: 03/09/2012

Ementa: RECURSO INOMINADO. 
AÇÃO COMINATÓRIA. COLOCA-
ÇÃO DE GRADE DIVISÓRIA NO 
RECUO VIÁRIO E ALTERAÇÃO 
DE FACHADA. RECUO VIÁRIO 
ÁREA DE USO COMUM DO CON-
DOMÍNIO. RECURSO PROVIDO 
EM PARTE, PARA MANTER A 
GRADE QUE DIVIDE O PRÉDIO 
DA CALÇADA, MAS CONFIR-
MANDO A OBRIGAÇÃO DE RETI-
RADA DA GRADE DIVISÓRIA DA 
ÁREA COMUM. (Recurso Cível Nº 
71003798220, Terceira Turma Recur-
sal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 
30/08/2012) . 

TJRS -  Recurso Cível 71003269719 
RS (TJRS) 

Data de Publicação: 14/05/2012

Ementa: AÇÃO COMINATÓRIA. 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. 
ÁREA DE USO COMUM. ESTACIO-
NAMENTO ROTATIVO. CONVEN-
ÇÃO DE CONDOMÍNIO. PREVI-
SÃO DE USO EXCLUSIVO PELOS 
MORADORES. APARTAMENTO 
OCUPADO POR FAMILIAR DA AU-
TORA, PESSOA IDOSA, DESPRO-
VIDO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA 
DE IMPEDIMENTO PARA A AU-
TORA USAR O ESTACIONAMEN-
TO ROTATIVO DO CONDOMÍNIO. 
SENTENÇA REFORMADA. A leitura 
que deve ser feita da convenção condo-
minial é no sentido de assegurar o uso 
exclusivo do estacionamento rotativo 
aos moradores, sejam condôminos ou 
... 

Encontrado em: AÇÃO COMINA-
TÓRIA. CONDOMÍNIO RESIDEN-
CIAL. ÁREA DE USO COMUM. 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO. 
CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. 
PREVISÃO DE USO EXCLUSIVO 
PELOS MORADORES. APARTA-
MENTO OCUPADO POR FAMI-
LIAR DA AUTORA, PESSOA IDO-
SA, DESPROVIDO DE VEÍCULO 

TJSP -  Apelação Com Revisão CR 
3078384700 SP (TJSP) 

Data de Publicação: 08/09/2008

Ementa: Obrigação de fazer. Uso irre-
gular de área comum em condomínio. 
Omissão da administração condomi-
nial não pode configurar pretexto para 
que a situação fática se normalize. 
Simples tolerância ou concordância tá-
cita do condomínio não tem relevância 
para dar amparo à ocupação indevida 
de área comum. Indenização pleiteada 
não está apta a sobressair, uma vez que 
o condomínio nada fez no período res-
pectivo para regularizar o uso da área
em questão. Denunciada participou
efetivamente da lide, tendo, i...

Encontrado em: Obrigação de fazer. 
Uso irregular de área comum em con-
domínio. Omissão... relevância para 
dar amparo à ocupação indevida de 
área comum. Indenização pleiteada... 
respectivo para regularizar o uso da 
área em questão. Denunciada partici-
pou efetivamente 

TJSP -  Apelação Com Revisão CR 
3078384700 SP (TJSP) 

Data de Publicação: 08/09/2008

Ementa: Obrigação de fazer. Uso irre-
gular de área comum em condomínio. 
Omissão da administração condomi-
nial não pode configurar pretexto para 
que a situação fática se normalize. 
Simples tolerância ou concordância tá-
cita do condomínio não tem relevância 
para dar amparo à ocupação indevida 
de área comum. Indenização pleiteada 
não está apta a sobressair, uma vez que 
o condomínio nada fez no período res-
pectivo para regularizar o uso da área
em questão. Denunciada participou
efetivamente da lide, tendo, i...

Encontrado em: Obrigação de fazer. 
Uso irregular de área comum em con-
domínio. Omissão... relevância para 
dar amparo à ocupação indevida de 
área comum. Indenização pleiteada... 
respectivo para regularizar o uso da 
área em questão. Denunciada partici-
pou efetivamente 

TJRS -  Agravo de Instrumento AI 
70048087431 RS (TJRS) 

Data de Publicação: 21/05/2012

Ementa: LOCAÇÃO. AÇÃO INDE-
NIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA 
LIDE. DESCABIMENTO, NO CASO 
CONCRETO. Caso em que a parte lo-
cadora pretende a denunciação da lide 
à imobiliária administradora do condo-
mínio em que se situa o imóvel locado. 
Descabimento, porquanto a parte agra-
vante afirma que os danos decorrem 
de obras promovidas em área de uso 
comum pelo condomínio. Deve o con-
domínio, e não o seu administrador ou 
representante legal, responder perante 
o condômino pelos danos que causar.
AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo ...

Encontrado em: administradora do 
condomínio em que se situa o imóvel 
locado. Descabimento, porquanto a 
parte agravante afirma que os danos 
decorrem de obras promovidas em 
área de uso comum pelo condomínio. 
Deve o condomínio, e não o seu admi-
nistrador 

Problemas com cobran-
ça, como empresas que 
prestam serviços, de do-

cumentação, das convenções e 
regulamentos internos. É muita 
coisa que o síndico tem que co-
nhecer para não dar “furos” na 
sua administração, e o que é pior, 
ele tem que saber da nossa legis-
lação, trabalhista, civil, dos jui-
zados especiais, enfim, tem que 
ser uma figura que há muito não 
existe mais: o “rábula”. Mas será 
que isso deve mesmo acontecer? 
Entendemos que não.

 A assessoria jurídica é fun-
damental para um condomínio e 
atualmente no mercado se encon-
tram bons advogados, e vários 
especializados em condomínios. 
Mesmo que este seja administra-
do profissionalmente, é impor-
tante a presença do advogado na 
contratação desta administrado-
ra, pois existem contratos e “con-
tratos”. Vivemos num mundo 
onde os conflitos estão cada vez 
mais fortes e o exemplo disto é o 
morador inconveniente, é o mal 
pagador, e a presença de uma 
assessoria faz com que as coisas 
mudem de figura.

A Importância de 
uma assistência 

jurídica nos 
condomínios

 O advogado não é somen-
te para as defesas em ações, ele 
também pode servir aconselhan-
do, atualizando documentações 
importantes do condomínio, 
assistindo à administração do 
condomínio no que se referem à 
cobrança, causas trabalhistas en-
fim, existe uma gama de serviços 
em que uma simples assessoria 
sem dúvida melhora a adminis-
tração e os afazeres do síndico. É 
importante lembrar que às vezes 
fica mais caro para um condomí-
nio contratar um advogado para 
defender uma causa seja ela de 
qualquer natureza, do que manter 
uma assessoria jurídica perma-
nente no condomínio. Atualmen-
te existem pacotes de serviços 
jurídicos em que o síndico pode 
escolher quais os serviços advo-
catícios ele quer contratar.

 E então, você já contratou 
uma assessoria jurídica para o 
seu condomínio? É melhor refle-
tir sobre o assunto.

O autor é Advogado e Diretor de 
Franquias Jornal do Síndico / Fo-
lha do Síndico.
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Manutenção
Caixas de gordura devem ser 

limpas periodicamente

Por Cecília Lima |

Essenciais para o condomí-
nio, as caixas de gordura 
necessitam de limpeza pelo 

menos bimestralmente. A manu-
tenção periódica é a garantia de 
que o equipamento exercerá sua 
função de a gordura descartada 
pelas unidades e áreas comuns do 
imóvel entre nos sistemas aeróbios 
e anaeróbios da tubulação, afim de 
não provocar entupimento e a con-
taminação da rede de distribuição 
de água.

 Essas caixas devem ficar insta-
ladas ou construídas em locais de 
fácil acesso e ter boas condições de 
ventilação. Uma caixa de gordura 
em condições corretas não pode ter 
vazamentos e possuir tampas re-
movíveis. Elas podem ser de PVC, 
concreto ou alvenaria desde que 
atendidos os requisitos mínimos de 
retenção. Associação Brasileira de 
Normas Técnicas possui orienta-
ções específicas para esses equipa-
mentos (NBR 8160). 

 A função principal da caixa 
de gordura é a de filtrar partículas 
com potencial para obstruir a tubu-
lação de esgoto. Ela deve funcio-
nar como uma barreira, impedindo 
a ida de resíduos mais grosseiros 
para o esgoto, assim como cami-
nho inverso: o refluxo, ou seja, a 
entrada de material de esgoto da 
rua na caixa.

 Como é de se esperar para com 
qualquer outro equipamento de uso 
contínuo no condomínio, o síndico 
deve estabelecer um calendário rí-
gido de manutenções periódicas da 
caixa de gordura. O indicado é que 
a limpeza da caixa de gordura seja 
feita, em média, de dois em dois 
meses, afirmam os especialistas. 
Entretanto, essa periodicidade de-
pende da capacidade volumétrica 
de cada caixa, portanto, o melhor é 
consultar o fabricante. 

 O material orgânico acumula-
do dentro dessas caixas passa por 

reações químicas que aumentam 
sua acidez, correndo assim o risco 
de corrosão da tubulação. A limpe-
za com material desinfetante e cal 
virgem impede o apodrecimento 
desses resíduos. Se não há obedi-
ência ao calendário de manuten-
ções, pode haver entupimento. A 
conseqüência desta negligência é o 
transbordamento nos apartamentos 
do primeiro andar e. claro, mais 
gastos para os consertos.

 Além dos possíveis gastos com 
reparos, a caixa de gordura mal 
conservada é um chamariz para 
praga urbanas como ratos, mos-
quitos, baratas, escorpiões, bichos 
atraídos pela sujeira. Por ser uma 
despesa ordinária do condomínio, 
não é necessária aprovação em as-
sembleia. Para barganhar bons pre-
ços, o síndico pode fechar contrato 
anual com uma empresa especiali-
zada no serviço. 

De olho na lei
 Em alguns locais, é obri-
gatória a limpeza periódica das 
caixas de gordura das edifica-
ções residenciais e comerciais. 
Esse é o caso da cidade do Rio 
de Janeiro, onde desde 2009 
está em vigor a Lei Municipal 
nº 4.991, de autoria da vereado-
ra Aspásia Camargo, que deter-
mina, dentre outras postulações, 
que é expressamente vedado o 
descarte de resíduos retirados 
das caixas de gordura em gale-
rias pluviais. Além dos prédios 
residenciais, a obrigatoriedade 
abrange estabelecimentos em 
que se realizem atividades que 
incluam preparo de alimen-
tos como, por exemplo, bares, 
restaurantes, padarias, escolas, 
hotéis, hospitais etc. Para não 
incorrer no erro, o síndico deve 
se informar se existe alguma le-
gislação semelhante no seu mu-
nicípio. 

A legislação brasileira reco-
nhece a possibilidade da 
coletividade condominial 

se autorregulamentar por meio de 
uma Convenção, visando a uma 
convivência pacífica de todos (ar-
tigo 9º da Lei nº 4.591/1964 e ar-
tigos 1.333 e 1.334 do atual Có-
digo Civil). Referido documento 
tornou-se desde 1964 essencial à 
constituição do condomínio.

 A Convenção Condominial 
poderá ter o formato de uma es-
critura pública ou um instrumento 
particular, devendo ser registrada 
sempre que oponível contra tercei-
ros. Precisa ser concebida quando 
do início das vendas das unidades 
condominiais pelo Incorporador, o 
qual deve fazer o depósito prévio 
da minuta do futuro documento 
(art. 32 da Lei nº 4.591/1964) no 
Cartório de Imóveis. Desta forma, 
deve a Convenção ser ratificada ou 
alterada na primeira assembleia de 
instalação do condomínio, para sua 
plena existência e eficácia.

 Em caso de alteração, o artigo 
1.351 do Código Civil determina a 
necessidade de aprovação de dois 
terços dos votos dos condôminos 
em assembleia especificamente 
convocada, podendo tal ato ser le-
vado a registro.

 Caso não se encontre a Con-
venção nos arquivos do condo-
mínio, ou ainda não seja forneci-
da pelo administrador (síndico), 
deve-se procurá-la inicialmente no 
próprio Cartório de Imóveis onde 
o condomínio está subscrito. É
possível ainda buscar informações
junto às atas antigas ou em Cartó-
rios de Títulos e Documentos da
região, onde poderão ser localiza-
dos os documentos arquivados em
nome do condomínio.

 Caso as buscas sejam negati-
vas, é aconselhável a chamada de 
uma assembleia especifica para se 
regularizar tal fato e regrar a vida 
condominial, evitando-se no futu-
ro questionamentos ou discussões 
desnecessárias.

Por: Cristiano De Souza

A convenção do 
condomínio sumiu, 

e agora?
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Repeteco
Dicas sobre imóveis

Síndico vira 
funcionário

A compra de um imóvel é o 
maior negócio na vida de 
muitas famílias.

 Assim sendo, sem qualquer in-
tenção doutrinária, mas no sentido 
de alerta, estas dicas,se assimila-
das, divisarão um caminho legíti-
mo na comercialização e adminis-
tração de imóveis que impera no 
meu íntimo: o do trabalho orienta-
do para o bem, sempre ao lado da 
lei e do bom senso.
 Serenidade é a melhor conduta 
para qualquer negócio de compra e 
venda ou locação.
 Dois imóveis com a mesma 
metragem, na mesma rua e no mes-
mo bairro, podem vir a não ter o 
mesmo valor.
 Analise cuidadosamente todas 
as cláusulas do contrato de compra 
de imóvel na planta ou na constru-
ção. Só então coloque sua assina-
tura.
 Também é extremamente im-
portante, ler com toda atenção, 
qualquer contrato de compra, ven-
da ou locação, cláusula por cláu-
sula, cotejando cada uma das in-
formações com os documentos de 
ambas as partes do imóvel.
 O imóvel que já ser seu me-
rece uma busca cuidadosa. Afinal 
trata-se de um lugar em que você 
pretende passar vários anos da sua 
vida.
 Para escolher bem, você pre-
cisa andar muito e visita diversos 
imóveis antes de decidir. É cansati-
vo, é desgastante, mas não há outro 
jeito. 
 Abra as torneias para verifi-
ca se sai água com pressão e em 
quantidade suficiente. Faça o mes-
mo com a válvula de descarga do 
vaso sanitário. Verifique se a água 
escorre pelos ralos.
 Teste na medida do possível, a 
rede elétrica, acenda as luzes pelos 

cômodos e teste as tomadas.
 Dê uma olhada na caixa de luz 
para verificar se há um bom núme-
ro de disjuntores.
 Não esqueça de ir à prefeitura 
para sabe se há plantas para reurba-
nizar o local do imóvel com alaga-
mento de rua e etc.
 A escritura definitiva tem a 
função de registra o imóvel em 
nome do novo proprietário no 
cartório de registro de imóveis. A 
aquisição só efetiva com o assenta-
mento (registro).

Amigos, amigos;
Negócio a parte

 Os contratos de gaveta apre-
sentam um  número de riscos e 
obstáculos maior para o compra-
dor, como: a) ser enganado pelo 
vendedor, o imóvel para várias 
pessoas; b) por morte do vendedor, 
o imóvel é quitado no nome dos
herdeiro; c) o vendedor muda-se
para endereço desconhecido; d) o
vendedor tem problemas de dívi-
das, então o imóvel pode estar ou
ser penhorado sem o conhecimento
do comprador; e) o comprador não
pode usar o seu FGTS para quitar o
imóvel ou amortecer a dívida.
       Recuso ou afasto-me de qual-
quer transação ao saber ser ilegal, 
injusta ou imoral.    

Para quem vende, os riscos dos 
contratos de gaveta são: a) o com-
prador deixar de pagar as presta-
ções e o nome vai para o SPC ou 
órgãos semelhantes; b) o compra-
dor deixa de paga a taxa de con-
domínio, e o vendedor pode ser 
acionado na justiça e ter quaisquer 
de seus bens arrestados.

Se cada um de nós não cor-
rermos atrás o que é seu, sobram 
vagas para quem é esperto. Inclusi-
ve de garagem em área comum do 

condomínio.
 Conversar, buscar o entendi-
mento é a forma mais rápida e efi-
ciente de locador e locatário resol-
verem divergências. 

Proprietário que quiser vender 
o imóvel alugado deverá, por lei,
oferecê-lo primeiro e por escrito ao
inquilino, que terá 30 dias para dar
a resposta.
 Se o inquilino quiser ir embora 
do imóvel antes do prazo, deverá 
pagar a multa estabelecida no con-
trato. A multa que mais aparece 
nos contratos de locação é de três 
meses de aluguel.
 Ao desocupar o imóvel é bom 
tomar o cuidado de da baixa ao seu 
nome nas companhias responsá-
veis pela distribuição de energia 
elétrica, água e companhia telefô-
nica, para não continuar responsá-
vel pelas contas.
 Evite comprar ou alugar um 
imóvel para uso comercial sem an-
tes ter definido o tipo de atividade 
que você pretende exercer.
 Todo mundo que investe em 
um imóvel bem selecionado, em 
uma comunidade próspera, adota 
o método mais seguro de se tornar
independente.
“Imóvel é a base da riqueza”. 
JP Mourão - Especialista em ne-
gócios imobiliários.

Síndico pode ser porteiro? A 
pergunta foi formulada por 
condômina de edifício re-

sidencial em Curitiba, no qual, 
depois de ser eleito, o síndico 
nomeou-se porteiro do edifício, 
cumprindo horário da função e re-
cebendo o salário que estipulou.
 O fato não é original, já que 
temos conhecimento de que certos 
síndicos procuram exercer atribui-
ções que não são suas, seja para 
economizar as verbas do edifício, 
seja para aumentar sua própria ren-
da. Aliás, não são poucas as pesso-
as que se candidatam ao cargo de 
síndico visando unicamente sua 
remuneração.
 De volta à pergunta. Do pon-
to de vista legal, nada impede que 
o porteiro seja eleito síndico do
condomínio, sem abdicar de sua
condição profissional, passando a
receber duas remunerações, uma
de natureza salarial, pela função de
porteiro, e outra de natureza não-
-salarial, pela gestão administrati-
va. Note bem: é o porteiro que foi
eleito síndico pelos condôminos.

Diferente situação foi apresen-
tada no início. Após ser eleito sín-
dico, este, sem autorização expres-
sa da assembléia, usando de seus 
poderes legais de admitir e demi-
tir funcionários, contrata-se como 
porteiro, fixa seu próprio salário, 
registra-se ou não em carteira, e 
passa a exercer a função parale-
lamente ao cargo de síndico. Seu 
pensamento talvez tenha sido: ora, 
se o porteiro pode ser síndico, por 
que o síndico também não pode ser 
porteiro?

Moralidade
 A questão é complexa. Le-
galmente não há regra proibitiva 
expressa, mas há normas de con-
duta que devem ser consideradas 
na interpretação do caso. A Lei do 
Condomínio (4.591/64), ainda em 
vigor, ao fixar as atribuições do 
síndico, prescreve que “Compete 
ao síndico: a) representar, ativa e 
passivamente, o condomínio, em 
juízo ou fora dele, e praticar os atos 
de defesa dos interesses comuns, 
nos limites das atribuições conferi-
das por esta lei ou pela convenção; 
II – exercer a administração inter-
na da edificação ou do conjunto de 

edificações, no que respeita à sua 
vigilância, moralidade e seguran-
ça, bem como os serviços que inte-
ressam a todos os moradores;” (art. 
22, § 1o).
 Façamos uma singela pergun-
ta: ao passar a exercer a função 
de síndico, sem autorização ex-
pressa dos condôminos, fixando 
seu próprio salário, agiu o síndico 
na melhor “defesa dos interesses 
comuns” (alínea a) e respeitou a 
“moralidade” (alínea b) que lhe 
compete vigiar internamente no 
edifício? Se ao leitor não espanta a 
atitude do síndico, então a respos-
ta é positiva: sim, síndico também 
pode ser porteiro. Mas, se conside-
ra desonrosa ou imoral, o resultado 
só pode ser outro.
 No caso concreto, entendemos 
que o síndico poderia ser funcio-
nário do condomínio, desde que 
presentes três requisitos funda-
mentais: 1. que seja expressamente 
autorizado por assembléia geral 
dos condôminos (o item deverá 
constar da pauta), 2. que seu salá-
rio como porteiro seja fixado pela 
assembléia e 3. que sua carteira 
seja assinada pelo presidente do 
conselho consultivo, por especial 
autorização da assembléia, coibin-
do-se o síndico de efetuar qualquer 
anotação.

Mesmo assim, é recomendável 
evitar esse tipo de duplicidade fun-
cional. Da maneira como funcio-
na nossa Justiça do Trabalho, não 
será de estranhar que, em eventual 
reclamatória, a Justiça mande in-
corporar a remuneração do síndi-
co como salário do porteiro, o que 
resultará em prejuízo vultoso ao 
condomínio.

Por: Luiz Fernando de Queiroz 
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Legislação
Síndico pode divulgar nomes dos 

inadimplentes

Por ter juros mais baixos, a 
taxa de condomínio acaba 
sendo preterido em relação a 

outros compromissos do orçamen-
to familiar. O “adiamento” deste 
pagamento em benefício de outras 
despesas coloca o condomínio em 
dificuldade, visto que essa taxa é 
destinada a arcar com os gastos 
fundamentais do imóvel como 
água, energia, gás, funcionários e 
manutenções obrigatórias. Se al-
guém deixa de pagar a taxa, o pre-
juízo recai sobre os condôminos 
adimplentes, pois a parcela faltante 
precisará ser coberta. 
 A inadimplência costuma ser a 
principal adversidade com a qual 
o síndico precisa lidar. Nem o me-
lhor administrador do mundo con-
segue manter a saúde orçamentária
e estrutural de um patrimônio em
dia se não possui recursos financei-
ros para tal.

A queda na receita aos poucos 
desestabiliza o condomínio: falta 
dinheiro para pagar os funcioná-
rios, as contas de concessionárias 
de água, energia, empresas de se-
gurança e manutenção de equipa-
mentos essenciais como geradores, 
elevadores e bombas hidráulicas. 
Resultado: caos total.

O que se deve fazer para rece-
ber uma dívida? Cobrar os deve-
dores! Entretanto, esta não é tarefa 
das mais simples. É muito comum 
surgir um certo temor quando o 
assunto é divulgação de nomes e 
valores dos débitos. O medo de 
responder por ações de indeniza-
ção por danos morais e cobranças 
vexatórias inibe muitos síndicos a 
cobrarem o que pertence ao condo-
mínio de direito. 

Para o advogado Daphnis Citti 
de Lauro, especialista em Direito 
Imobiliário, esse medo é infunda-

do. “Não há o que temer, desde que 
o objetivo seja o de comunicar, a
quem interessa, quem não está em
dia com o pagamento das despesas
condominiais.  E não se alegue que
infringe o Código de Defesa do
Consumidor, porque entre condô-
minos não há relação de consumo
e, portanto, não se aplica o CDC”,
comenta.

Ele se baseia no acórdão data-
do de janeiro de 2006 (Ap. Cível 
nº 289.102-4/0-00), do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, que en-
tendeu que é perfeitamente possí-
vel a divulgação do inadimplente 
no demonstrativo de despesas: “a 
inserção do nome do autor ou de 
eventuais condôminos inadimplen-
tes no demonstrativo mensal, ou 
como queiram balancetes enviados 
aos ocupantes dos imóveis, com 
destaque individualizado das uni-
dades condominiais em atraso não 
configura ilícito”.

Para a Primeira Câmara do 
TJSP, trata-se de procedimento 
meramente administrativo, pois a 
administradora “tem a obrigação 
de prestar contas, e os demais con-
dôminos têm o direito de saber a 
respeito da saúde financeira do 

prédio e quem não vem cumprindo 
com suas obrigações”.
 “Este acórdão é muito interes-
sante, porque esclarece que todos 
os moradores do edifício são par-
tes legítimas e diretamente inte-
ressadas em saber se os demais 
condôminos estão honrando com 
seus compromissos condominiais, 
porque se tal não ocorrer eles so-
frerão diretamente com eventual 
inadimplência, seja pela cobrança 
de terceiros ou de empregados ou 
até mesmo com a desvalorização 
do apartamento por ausência de 
conservação e regular manutenção 
do prédio”, avalia o advogado. 
 Entende-se que não se trata de 
ingerência na vida privada do indi-
víduo, mas de direito de cada um 
daqueles que vive em uma comu-
nidade restrita poder ficar sabendo 
o que exatamente se passa com o
bem comum. Para Daphnis Citti,
“se a publicação do nome, desde
que com o intuito de informar os
demais condôminos, restrita ao
condomínio, não dá origem à in-
denização por danos morais, a pu-
blicação do número das unidades,
muito menos”.
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Condomínio
Gerenciamento de obras no 

condomínio

Curiosidades sobre assembléia de 
condomínios

Dr. Daphnis Citti Lauro |

Por Aline Mauri Cadete |Convivência

Obras costumam ser uma 
fonte de preocupações 
para muitos síndicos, po-

rém a questão deve ser encarada 
com paciência. Com planejamento 
e responsabilidade, não há moti-
vos para temer iniciar uma refor-
ma na fachada ou áreas internas 
do condomínio. Por atuar como 
administrador de um patrimônio, 
o síndico precisa ter suas ações
referendadas pelos demais condô-
minos. O advogado Daphnis Citti
Lauro – autor do livro “Condomí-
nios: Conheça seus problemas” –
esclarece alguns pontos principais
no tema em entrevista à Folha do
Síndico.

Folha do Síndico – Muitos condo-
mínios antigos desejam modificar 
a fachada por questões estéticas 
ou de segurança. Depois de cons-
tatada essa necessidade, como o 
síndico deve proceder para levar 
adiante a obra?

Daphnis Citti - O síndico precisa 
convocar uma assembleia geral, 
apresentar projeto de modifica-
ção de fachada e respectivo orça-
mento. A maioria dos presentes à 
assembleia decide, porque a exi-
gência da unanimidade para modi-

ficação de fachada é endereçada ao 
condômino e não ao condomínio. 
Há casos, entretanto, que não são 
considerados modificação de fa-
chada, como troca de gradil, por 
exemplo. Dependendo da obra que 
será realizada, deverá haver pro-
jeto assinado por engenheiro ou 
arquiteto, com a respectiva A.R.T. 
(Anotação de Responsabilidade 
Técnica).

FS – O que pode e o que não pode 
ser alterado na fachada de um con-
domínio? Há restrições? 

DC - Teoricamente, tudo pode ser 
alterado, desde que haja aprovação 
em assembleia geral. É o caso, por 
exemplo, do “retrofit”.

FS – Em órgãos públicos, toda 
aquisição de produto ou serviço 
deve passar por um concurso de 
tomada de preços. Deve haver essa 
preocupação em compras para o 
condomínio?

DC - Naturalmente que sim, pois 
para se saber se o preço de deter-
minada obra ou produto está den-
tro do preço de mercado, deve-se 
obter ao menos três orçamentos. 

Embora, em muitos casos, não 
se deva simplesmente escolher o 
mais barato.

FS – Em caso de acidente de tra-
balho durante obras ou infrações 
às normas de Segurança do Traba-
lho, o síndico pode ser responsa-
bilizado?

DC - No caso de obras realizadas 
por empresas contratadas, o síndi-
co deve exigir a apresentação de 
seguro dos trabalhadores, a fim de 
que o condomínio (e não o síndi-
co) seja responsabilizado.

FS – Como o síndico deve proce-
der para prestar contas acerca de 

Dr. Daphnis Citti Lauro

Capa do Livro - Condomínio “Conheça 
seus Problemas”

obras na fachada ou qualquer área 
comum do condomínio? 

DC - Havendo irregularidades, o 
síndico pode ser penalizado. As-
sim, toda obra deve ser precedida 
de aprovação em assembleia geral, 
na qual serão apresentados vários 
orçamentos e em geral é constitu-
ída uma comissão de obras. Com 
relação à prestação de contas, é 
feita através dos balancetes men-
sais, com a anexação dos respec-
tivos recibos, notas fiscais, com-
provantes de recolhimentos de 
impostos etc.  

Na regra geral, compete à 
Assembléia Geral Or-
dinária deliberar sobre: 

eleição do síndico, conselho con-
sultivo e subsíndico, prestação 
de contas do exercício e previsão 
orçamentária para o exercício se-
guinte. Não obstante a lei diga 
que algumas deliberações devam 
ser tomadas em Assembléia Geral 
Extraordinária, qualquer matéria 
pode ser discutida na assembléia 
ordinária, desde que conste da or-
dem do dia.

 As Assembléias condominiais 
devem ser convocadas pelo síndi-
co, da seguinte forma: a Conven-
ção do condomínio geralmente 
prevê o tipo de convocação, a qual 
poderá ser por carta protocolada, 
aviso de recebimento (AR) e/ou 
edital a ser publicado na imprensa 
local.

 A colocação de edital nos ele-
vadores e na porta de entrada do 
edifício auxilia e aumenta o nú-
mero de pessoas nas assembléias. 
Caso o Síndico não convoque, os 
condôminos poderão convocar, 
desde que haja um quorum de no 
mínimo ¼ dos mesmos, devendo 
constar no edital de convocação à 
assinatura dos mesmos.

 Não havendo a convocação 
regular de algum condômino, a 
assembléia até poderá ser realiza-
da, mas o condômino que não foi 
convocado não terá obrigação de 
acatar qualquer deliberação toma-
da nessa assembléia e também, po-
derá pleitear a nulidade da mesma.

 Os condôminos, que por ven-
tura, não puderem comparecer 
poderão se fazer representar por 
procuração. O que determina o nú-
mero de procurações apresentadas 

por pessoas em uma Assembléia é 
norma que deverá estar expressa 
na convenção do condomínio, se a 
mesma se omitir, não existirá nú-
mero máximo.

Os condôminos ausentes têm 
o direito de serem informados pelo
síndico, nos 8 dias subseqüentes à
assembléia, do que ficou delibera-
do e, em especial, a previsão or-
çamentária e rateio de despesas,
regra prevista pelo artigo 24, § 2º,
da Lei 4.591/64.

 Normalmente as Convenções 
de Condomínios proíbem que con-
dôminos inadimplentes votem nas 
assembléias, e não se tem notícia 
de ações anulatórias desse dispo-
sitivo, salvo em situações onde é 
exigida a unanimidade de votos.

 Durante a realização da As-
sembléia, será confeccionada a Ata 

da Assembléia, nela constará todos 
os acontecimentos e decisões, ou 
seja, trata-se de uma narração do 
que acontece. Desta forma o ideal 
seria que a mesma fosse rubricada 
ou assinada por todos os presen-
tes, para que não existam margens 
para futuras impugnações.

 A Lei do Condomínio não 
obriga o registro das atas de as-
sembléias em Cartório de Títulos 
e Documentos. No entanto, é reco-
mendável o registro das atas con-
sideradas importantes, por exem-
plo: eleição de síndico, despesas 
extraordinárias de grande vulto e 
alteração da convenção. Mesmo o 
Registro não sendo obrigatório, é 
conveniente para a perpetuação do 
documento.

Fonte: Jornal Condominios em Foco
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Porteiro não é corretor
Alerta Condomínios sofrem 

com tributação e 
muita burocracia

Síndicos, zeladores e portei-
ros de prédios que praticam 
a intermediação imobiliária 

de forma ilegal, prejudicando os 
corretores devidamente habilita-
dos, estão na mira do Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis 
do Paraná (Creci-Pr),.

 Quem faz o alerta e está en-
cabeçando a “caça aos contraven-
tores” é o secretário do Creci-Pr, 
Mariano Dynkowski, sob cuja 
responsabilidade correm hoje cen-
tenas de autos de infração pelo 
exercício ilegal da profissão ou por 
desobediência aos preceitos do có-
digo de ética profissional. Conver-
samos com Mariano Dynkowski 
sobre o tema.

 Segundo ele, “muitos por-
teiros e zeladores de edifícios de 
Curitiba, e de todo o Brasil, atuam 
como corretores de imóveis, sem 
estarem credenciados. E o pior 
de tudo – acrescenta – é que, em 
determinados prédios, eles aca-
bam impedindo ou prejudicando a 
atuação legítima dos corretores de 
imóveis”. Segundo o dirigente do 
Creci, “o grave dessa atividade é 
que são pessoas sem conhecimen-
to dos procedimentos para uma 
transação imobiliária e podem 
causar prejuízos tanto ao compra-
dor como ao vendedor do imóvel”.

 “O mais grave de tudo – en-
fatiza o corretor – é que o zelador 
e o porteiro acabam colocando 
em risco todos os condôminos, 
pois podem estar abrindo a porta 
para assaltantes e ladrões”. Em 
seu “cerco aos contraventores do 
mercado”, o Creci-Pr encaminhou 
certa circular para ser afixada nos 
prédios alertando para os possíveis 
perigos de se comprar um imóvel 

de alguém que não seja corretor. 
“O imóvel pode não estar com a 
documentação em dia, sem ma-
trícula ou sem escritura. Tais pro-
blemas não acontecem quando um 
corretor está presente, pois eles 
estão habilitados para observar 
esses detalhes”, explica Mariano 
Dynkowski.

Visita acompanhada
 No entender do secretário do 
Creci, “a atuação de porteiros, ze-
ladores e síndicos sempre existiu, 
talvez por desconhecimento da Lei 
6.530/78 e do Decreto 81.871/78, 
que regulamentam a profissão de 
corretor de imóveis”. Com o tra-
balho de orientação desenvolvido 
pela entidade, prossegue, “em al-
guns edifícios constatamos que 
os síndicos estão alertando os 
porteiros e não ficarem com cha-
ves de proprietários ou imobiliá-
rias e solicitam que os interessa-
dos em visitar o imóvel venham 
acompanhados do corretor ou do 
proprietário”. Frisa, também, ser 
importante que “os profissionais 
se identifiquem com antecedência 
junto à portaria, avisando da visita, 

para maior segurança de todos”.

 Temos conhecimento de que 
também na locação de imóveis a 
atuação de porteiros e zeladores, 
ou do síndico, pode prejudicar o 
proprietário, especialmente nos 
tempos atuais, em que há maior 
oferta do que procura de unida-
des para aluguel. É comum, num 
mesmo edifício, certos conjuntos 
comerciais ficarem meses sem 
alugar, simplesmente porque não 
estão “sob os cuidados” da porta-
ria do prédio, ao passo que outros 
alugam rapidamente, desde que o 
zelador seja generosamente grati-
ficado.

 Embora seja difícil enquadrar 
síndicos, zeladores e porteiros 
como “contraventores do merca-
do”, pois seu trabalho é sempre 
feito de forma sub-reptícia, apro-
veitando-se das circunstâncias do 
local sem que haja intermediação 
ostensiva, as pessoas que infrin-
girem a lei estão sujeitas a uma 
multa de até R$ 2 500,00, além 
de responderem a inquérito admi-
nistrativo e policial, com possível 
desdobramento em processo cri-
minal.

Condomínios não têm perso-
nalidade jurídica, logo de-
veriam ser tributados como 

tal. Mas não é isso que acontece na 
prática 
 Condomínios não têm perso-
nalidade jurídica, logo deveriam 
ser tributados como tal. Mas não é 
isso que acontece na prática.
 Apesar de desobrigados de 
declarar Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ), eles possuem ou-
tros deveres não menos custosos. 
Dentre eles constam a Declara-
ção de Impostos Retidos na Fon-
te (Dirf), na qual os condomínios 
precisam, anualmente, informar o 
governo federal de todos os ser-
viços contratados que sofreram 
retenção de PIS, Cofins e CSLL; 
e a Relação Anual de Informa-
ções Sociais (RAIS), obrigatória 
também ano a ano com dados dos 
funcionários que trabalham no 
condomínio. Inclusive, o síndico 
deve avisar mensalmente o Minis-
tério do Trabalho e Emprego sobre 
admissões e demissões. 
 Ainda a cada mês, os edifícios 
precisam escriturar os serviços 
contratados, mesmo aqueles que 
não tiveram retenção de impostos. 
Prestadores de serviços autôno-
mos ou optantes do Simples, de-
vem constar dessa declaração. 
 A Declaração Eletrônica de 
Serviços (DES) é uma prestação 
de contas municipal obrigatória, e 
que possui nomenclatura diferen-
ciada em outros municípios. Em 
Guarulhos, por exemplo, o síndico 
tem de apresentar a GISS OnLine.
 Não bastassem essas guias, os 
condomínios precisam encaminhar 
declaração com dados dos valores 
pagos aos funcionários contrata-
dos, autônomos e síndicos isentos 
do rateio de despesas. Na Guia de 
Recolhimento do FGTS (GFIP), 
é possível desmembrar os valores 

recolhidos de INSS, para posterior 
geração de guia do FGTS.
 Obrigados a reter Imposto so-
bre Serviço (ISS) desde 2008, cada 
nota recebida pelo condomínio 
deve ser analisada a fim de verifi-
car se o serviço é passível ou não 
de retenção. A alíquota aplicada a 
prestadores de serviços com escri-
tórios fora da cidade de São Paulo 
é variável e o mesmo se aplica aos 
optantes do Simples.
 Ao contratar serviços de pes-
soas jurídicas, o condomínio é 
obrigado a reter 11% do valor de-
vido, a título de INSS. Esse mon-
tante é acrescido de 20% sobre o 
valor do serviço se o prestador for 
pessoa física. Aplica-se a alíquota 
única de 4,65% para pagamento de 
PIS, Cofins e CSLL nos casos em 
que os profissionais recebam aci-
ma de R$ 5 mil.
 Note-se que toda essa docu-
mentação tem de ser guardada por 
anos, pois existe a possibilidade de 
contestações da Receita Federal e 
demais órgãos. Caso o condomí-
nio não consiga comprovar o reco-
lhimento, será obrigado a fazê-lo 
novamente.
 Tantas obrigações tributárias 
podem levar o síndico a contratar 
uma administradora de condomí-
nios com base no menor preço, a 
fim de economizar. Mas o barato 
pode sair caro!
 Uma empresa especializada 
em administração de condomínios 
séria, com tradição no mercado, 
resguarda o síndico de uma sé-
rie de problemas e complicações. 
Além de colaborar com uma ges-
tão profissional e segura.

João Crestana é presidente do Se-
covi-SP e da Comissão da Indús-
tria Imobiliária da Câmara Brasi-
leira da Indústria da Construção 
(CBIC)
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Finanças
Condomínios cortam despesas para controlar contas

Síndicos reduzem o quadro de 
funcionários, mudam escala 
de trabalho e tentam dimi-

nuir consumo de água. A mudança 
visa lutar contra o aumento do va-
lor do condomínio
 A cada ano os gastos do con-
domínio aumentam. São despesas 
com funcionários, materiais, ma-
nutenção, água, esgoto, energia 
entre outras. Por isso, o valor do 
condomínio disparou no ano pas-
sado. Entre janeiro e outubro a alta 
acumulada era de 7,72%, segundo 
dados do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
medido pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
A última grande alta havia sido 
registrada em 2003, com 9,74%. 
De acordo com o gestor imobili-
ário Francisco Egito, o principal 
responsável pela alta da taxa con-
dominial é o reajuste do salário 
mínimo, que eleva os gastos com 
o pagamento da mão de obra dos
empregados.

“O governo tem adotado uma 
política de reajuste do salário mí-
nimo sempre acima da inflação, o 
que está onerando cada vez mais 
a folha de pagamento dos condo-
mínio. Com isso, o síndico precisa 
sempre reajustar a taxa”, explica 
Egito.

Este ano, o governo reajustou 
o salário mínimo em 9% para o
valor de R$ 678. O Governo do
Estado ainda não divulgou o piso
regional para 2013. Francisco Egi-
to estima que os síndicos vão pre-
cisar repassar o percentual e a taxa
condominial deve subir até 10%
este ano.

“Estamos aguardando o acor-
do coletivo da categoria. Mas 
esperamos que o reajuste dos sa-
lários dos porteiros suba acima 
de 9% este ano”, estima o gestor  
imobiliário.

 De acordo com o vice-presi-
dente de Assuntos Condominiais 
do Sindicato da Habitação do Rio 
de Janeiro (Secovi Rio), Alexan-
dre Corrêa, as despesas com pes-
soal são o item que mais pesa no 
condomínio, representando entre 
55% e 60% da taxa. Em seguida 
vem os custos com água, que res-
ponde por 20% a 25% seguida da 
energia e outras despesas. Segun-
do Corrêa, os síndicos precisam se 
organizar para evitar o desperdício 
de dinheiro com pagamento de ho-
ras extras do funcionário.
 “É importante otimizar o tem-
po do funcionário. A hora extra 
tem que ser eventual e não habi-
tual. Muitas vezes o empregado 
trabalha tantas horas fora de seu 
horário que o condomínio pode-
ria contratar outro funcionário, 
que trabalharia mais descansado 
e motivado”, aconselha o vice-
-presidente do Secovi Rio.
 Alberto Soares é síndico pro-
fissional e atua em vários edifícios 
na Zona Sul de Niterói. Ele conta 
que o síndico precisa ser ativo em 
relação aos funcionários, controlar 
os horários, exigir pontualidade.
 “O síndico precisa estar pre-
sente e tentar evitar as horas ex-
tras. É preciso dimensionar os 
horários dos empregados e saber o 
motivo de atrasos e faltas. Se nós 
não ficarmos atentos terá funcio-
nário faltando ou se atrasando sem 
ser descontado ou trabalhando 
além do horário sem necessidade. 
É preciso ser rígido”, afirma Soa-
res.
Demissões – Com taxas cada vez 
mais altas, muitos condomínios 
estão abrindo mão de boa parte 
de seus funcionários. Egito conta 
que, em alguns edifícios na Rua 
Lopes Trovão, em Icaraí, a taxa 
está se aproximando de R$ 1 mil 
e por isso os condôminos resolve-

ram demitir os funcionários para 
tentar reduzir os gastos.
 “Alguns prédios naquela rua 
têm apenas uma unidade por an-
dar. Isso encarece ainda mais o ra-
teio. Você passa e não vê nenhum 
funcionário, apenas os sistemas de 
interfone e câmeras de vigilância”, 
diz Francisco Egito.
 Alexandre Corrêa, no entanto, 
é contra a retirada dos porteiros. 
Segundo ele, o condomínio pode 
economizar nos gastos, mas abre 
mão da segurança. De acordo com 
o vice-presidente do Secovi Rio,
embora os porteiros não sejam
especialistas em segurança, a sim-
ples presença deles inibe tentati-
vas de invasão e assaltos. Uma for-
ma de economizar que está sendo
adotada por muitos condomínios,
segundo Egito, é o trocar a escala
de trabalho de 6 por 1 (seis hora de
trabalho por uma de descanso) por
12 por 36 (doze horas de trabalho
por 36 de descanso).

“Na escala 6 por 1 o condomí-
nio paga 44 horas extras por mês. 
Na 12 por 36, essa quantidade cai 
para 15 horas. Além disso, o con-
domínio economiza em dias traba-
lhados e no valor do vale transpor-
te”, lembra Egito.
Economia – Síndica de um edifí-
cio na Rua Gavião Peixoto, Vanda 
Machado, conta que, para reduzir 
gastos, acabou demitindo o ze-
lador do prédio e mantendo uma 
equipe reduzida de empregados. 
Segundo ela, além de um alívio 
nas contas, a medida trouxe mais 
verba para o condomínio.

“Transformamos a casa onde o 
zelador morava em uma outra uni-
dade para alugarmos, com isso ob-
tivemos mais recursos. Ele custa-
va muito caro para o condomínio. 
Não tínhamos como mantê-lo”, 
avalia.

  Muitos condomínios têm op-
tado pela contratação de serviços 
terceirizados. Porém, de acordo 
com o gestor imobiliário, a medi-
da não traz economia, apenas co-
modidade. Embora Soares ressalte 
que o síndico deve ficar atento ao 
trabalho da empresa contratada.
 “Terceirizar não é sinônimo de 
redução de gastos, apenas reduz o 
trabalho porque isenta o condomí-
nio de percorrer todos os trâmites 
legais. A única economia seria no 
caso de uma demissão, em que 
o condomínio precisa arcar com
todos os custos e com o serviço
terceirizado o síndico apenas pede
à empresa para trocar o funcioná-
rio”, contabiliza Egito.

O gestor imobiliário lembra 
que, nos casos de lançamentos 
mais recentes, em que os edifícios 
são entregues pelos incorporado-
res já com as empresas terceiriza-
das contratas, é mais comum que o 
gasto seja excessivo.
Água – Segundo item que mais 
pesa no orçamento, a água conti-
nua sendo uma fonte de problemas 
e dores de cabeça para os condo-
mínios. A medida mais recente 
para tentar frear o consumo são os 
medidores individualizados. Nos 
prédios novos, a presença do equi-
pamento é uma tendência. Para os 
edifícios antigos, a opção é arcar 
com os custos das instalações.

“O medidor individualizado é 
uma boa medida que evitar cus-
tos maiores e as divergências que 
ocorrem com o rateio. Uma pessoa 
que mora sozinha naturalmente 
não acha justo pagar o mesmo va-
lor de uma família com cinco pes-
soas”, avalia Francisco Egito.

Porém, Alexandre Corrêa 
acredita que a decisão de implan-
tar o sistema deve ser bem avalia-
da em cada condomínio. Segundo 
ele, em edifícios mais antigos, o 

custo para fazer o sistema funcio-
nar pode ser muito alto e não com-
pensar. Para economizar, o síndico 
profissional Alberto Soares indica 
medidas mais simples.
 “O síndico deve consultar e 
comparar a conta de água a cada 
vez. Se verificar um consumo 
muito maior em um mês na com-
paração com o mesmo mês do ano 
anterior, é indício de algum vaza-
mento e vale a pena fazer uma vis-
toria”. 
 O vice-presidente do Seco-
vi Rio acrescenta que o síndico 
deve proibir a chamada “vassoura 
d’água”, quando o porteiro ao in-
vés de varrer a calçada em frente 
ao condomínio liga a mangueira 
de água para limpar o chão. Já 
Alberto Soares completa que, ao 
economizar água, a bomba ficará 
menos tempo ligada o que trará 
por tabela uma redução do consu-
mo também de energia.

O Fluminense
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Penalidades aplicáveis às infrações de normas 
CONDOMINIAIS

Dia a dia Por Rudnei Maciel |

A advertência, escrita e pro-
tocolada, é o primeiro 
passo para notificar o mo-

rador sobre sua infração, na qual 
deverá constar a data, hora e as 
testemunhas (se houver) sobre os 
fatos que motivaram a infração das 
normas condominiais. A advertên-
cia deve ser aplicada, mesmo que 
não conste tal obrigatoriedade na 
convenção, pois é garantia consti-
tucional o direito da ampla defesa e 
do contraditório. Em caso de rein-
cidência, o síndico poderá aplicar 
a multa, na forma e prazo previsto 
na convenção, ou na forma da lei. 
Para constituição da prova, é im-
portante que o condomínio adote 
um livro para registro de ocorrên-
cias ou estabeleça que a reclama-
ção seja realizada por escrito, com 
a identificação completa das unida-
des reclamantes.

 Não há previsão legal no Có-
digo Civil sobre a exclusão do 
condômino nocivo, porém o novo 
diploma legal inovou em relação as 
multas que poderão ser impostas, 
pois além das já convencionadas, 
incluiu a aplicação de uma multa 
pecuniária de até 5 vezes o valor 
da cota condominial ( art. 1336, § 
2º, CC) e de até 10 vezes para o rei-
terado comportamento anti-social ( 
art. 1337, caput).

 Começamos analisando o texto 
completo do art. 1336, CC, no qual 
podemos extrair do § 2º a multa 
prevista para o descumprimento 
dos deveres. Veja que o legislador 
se refere aos incisos II a IV, ex-

cluindo o inciso I, do artigo 1336, 
que trata sobre a contribuição con-
dominial, pois a multa moratória 
já está prevista no §1º do mesmo 
artigo, conforme segue:

São deveres do condômino ( artigo 
1336, CC):

I – contribuir para as despesas do 
condomínio na proporção das suas 
frações ideais, salvo disposição em 
contrário na convenção; (Redação 
dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

II - não realizar obras que compro-
metam a segurança da edificação;

III - não alterar a forma e a cor da 
fachada, das partes e esquadrias 
externas;

IV - dar às suas partes a mesma 
destinação que tem a edificação, 
e não as utilizar de maneira pre-
judicial ao sossego, salubridade e 

segurança dos possuidores, ou aos 
bons costumes.”

§ 1o O condômino que não pagar a
sua contribuição ficará sujeito aos
juros moratórios convencionados
ou, não sendo previstos, os de um
por cento ao mês e multa de até
dois por cento sobre o débito.

“§ 2o O condômino, que não cum-
prir qualquer dos deveres estabele-
cidos nos incisos II a IV, pagará a 
multa prevista no ato constitutivo 
ou na convenção, não podendo ela 
ser superior a cinco vezes o valor 
de suas contribuições mensais, in-
dependentemente das perdas e da-
nos que se apurarem; não havendo 
disposição expressa, caberá à as-
sembléia geral, por dois terços no 
mínimo dos condôminos restantes, 
deliberar sobre a cobrança da mul-

ta.”

 Porém, no caput do artigo se-
guinte (art. 1337,CC), o legisla-
dor previu multa para o reiterado 
descumprimento dos deveres, sem 
exclusão de qualquer inciso do art. 
1336, CC, conforme texto legal:

 Art. 1337, CC “O condômi-
no, ou possuidor, que não cumpre 
reiteradamente com os seus deve-
res perante o condomínio poderá, 
por deliberação de três quartos dos 
condôminos restantes, ser cons-
trangido a pagar multa correspon-
dente até ao quíntuplo do valor 
atribuído à contribuição para as 
despesas condominiais, conforme 
a gravidade das faltas e a reitera-
ção, independentemente das per-
das e danos que se apurem.“

 Ou seja, pela interpretação do 
artigo, caberia a multa para des-
cumprimento reiterado de qualquer 
dos deveres previstos no art. 1336, 
inclusive para o condômino que 
não paga habitualmente sua cota 
condominial.

 Por fim, para o reiterado com-
portamento anti-social a penalida-
de foi mais dura, conforme o pa-
rágrafo único do artigo 1337, CC, 
transcrito abaixo:

“Art. 1337 ...

Parágrafo único. O condômino ou 
possuidor que, por seu reiterado 
comportamento anti-social, gerar 
incompatibilidade de convivência 
com os demais condôminos ou 
possuidores, poderá ser constran-
gido a pagar multa corresponden-
te ao décuplo do valor atribuído à 
contribuição para as despesas con-
dominiais, até ulterior deliberação 
da assembléia.”

 Observamos, pelo texto legal, 
que o síndico tem o poder de apli-
car a multa. Contudo, será objeto 
de discussão e deliberação em pos-

terior assembléia. Por isto, cabe ao 
síndico agir com cautela e somente 
aplicar tal dispositivo em caso de 
situação grave, com risco aos mo-
radores, sob pena de ser desautori-
zado em assembléia. Cabe ressal-
tar ainda que, no caso deste artigo 
(art. 1.337, CC), a multa não tem 
aplicação legal para os casos de 
inadimplência.

 Pelo exposto, cabe ao condo-
mínio, antecipadamente , realizar 
toda a produção de prova admi-
tida ( aplicação de advertências e 
multas, registro de ocorrências po-
liciais, reclamações escritas, abai-
xo-assinados, declaração de teste-
munhas e atas de asembléias que 
trataram especificamente sobre o 
assunto, etc), para, após promover 
uma ação cominatória, com fulcro 
no art. 287, do Código de Processo 
Civil:

“ Art. 287. Se o autor pedir que seja 
imposta ao réu a abstenção da prá-
tica de algum ato, tolerar alguma 
atividade, prestar ato ou entregar 
coisa, poderá requerer cominação 
de pena pecuniária para o caso de 
descumprimento da sentença ou 
da decisão antecipatória de tutela 
(arts. 461, § 4o, e 461-A).(Reda-
ção dada pela Lei nº 10.444, de 
7.5.2002)”

 Para tanto, o condomínio de-
verá procurar apoio jurídico, para 
propor a referida ação, visando 
cessar o uso nocivo da proprieda-
de, com imposição de multa diária. 
Cabe tutela inibitória de obrigação 
de fazer e não fazer, cumulada com 
pedidos com danos morais e mate-
riais. Cabe , inclusive, pedido de 
tutela antecipada.

Advogado, administrador, pro-
fessor do curso de Administração 
Condominial da FA.RS e colabora-
dor da Folha do Síndico




