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Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 6 ------
FGTS 6 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 25 ------

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

Faxineiro 810,99 848,71 834,74

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

Jardineiro 810,99 899,52 834,74

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

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

Zelador 882,86 1.069,33 862,36

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

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

Encarregado 1.060,18 1.362,94 1.060,19

Vale Alimentação 420,00
Mensal

26,00 
Dia

Trabalhado

26,00 
Dia

Trabalhado

Tabela do INSS - 2015
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

De 0,00 até 1.399,12 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família    37,18

Quem Receber até                                     725,02

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  26,20

Quem Receber até                                  1.089,72

De 1.399,13 até 2.331,88 9,00%
De 2.331,89 até 4.663,75 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 4.663,75 11,00% Valor do Salário Mínimo 788,00

Salário Mínimo para 2015 R$ 788,00

Tabela do IRRF - 2014
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

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

INDICADORES / MÊS
Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,6043 0,5485 0,6058 0,5882 7,71 7,05
Poupança (2) (%) 0,6043 0,5482 0,6058 0,5882 7,71 7,05
TR* (1) (%) 0,1038 0,0483 0,1053 0,878 0,95 0,86.
TJLP (%) 0,42 0,41 0,42 0,46 5,07 5,11
FGTS (3) ( %) 0,3507 0,2950 0,3522 0,3346 4,23 3,86

Débitos Fed ** Selic (4) (%) 0,95 0,84 0,93 0,96 0,96 11,03
DI Over (2) (%) ---- ----
UPC *** (R$) 22,49 22,49 22,49 22,55 0,27 0,85
UFESP (R$) 20,14 20,14 20,14 21,25 18,44
FCA / SP (R$) 1,9619 1,9619 1,9619 1,6994
UFM (R$) 121,80 121,80 121,80 108,66
Salário Mínimo (R$) 724,00 724,00 724,00 788,00 6,78 8,84
Salário Mínimo SP (5) (R$) 810,00 810,00 810,00 ---- ----
UFIR (6) ---

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

Um condomínio é tecnica-
mente uma posse coletiva 
de um bem ou partes de 

um bem. Instituído oficialmente, 
essa forma de domínio tem suas 
regras previstas em uma legisla-
ção específica (lei 4.591 do Código 
Civil), válida para todo o território 
nacional. Todas as edificações ad-
ministradas sob o regime de con-
domínio estão, portanto, subordi-
nadas a esse ordenamento jurídico. 
 O capítulo VI da referida lei 
cita a figura do síndico como re-
presentante legal dos interesses do 
condomínio e pessoa habilitada le-
gitimamente para gerenciar o mes-
mo, bem como suas designações. 
Tendo isso em vista, qualquer ad-
ministração paralela que se forme 
dentro do condomínio sem seguir 
os ritos previstos em lei, é conside-
rada inadequada e ilegal. 
 Neste mês de fevereiro, a Folha 
do Síndico traz nota divulgada pelo 
Superior Tribunal de Justiça sobre 
uma decisão em que foi negado 
provimento a recurso especial de 
proprietários de apartamentos em 
Águas Claras (DF) que deixaram 
de pagar a taxa condominial depois 
de criar uma associação com atri-
buições que caberiam ao condo-
mínio, inclusive no que se refere à 
cobrança das cotas. 
 Os ministros do STJ conside-
raram que não é compatível com o 
ordenamento jurídico a coexistên-

cia de condomínio, regularmente 
instituído, com associação criada 
por moradores de um dos quatro 
blocos que o integram. Segundo 
o ministro relator, Luis Felipe Sa-
lomão, ao fixar residência em um 
condomínio edilício, é automática 
e implícita a adesão do morador às 
suas normas internas.
 O artigo 1.333 do Código Civil 
dispõe que a convenção de condo-
mínio torna-se obrigatória para os 
titulares de direito sobre as uni-
dades, ou para quantos sobre elas 
tenham posse ou detenção. No jul-
gamento, o relator destacou ainda 
que a convenção de condomínio 
aprovada, ainda que sem registro, é 
eficaz para regular as relações en-
tre os condôminos.
 Em síntese, a lição que se tira 
do caso é a de que o melhor cami-
nho a sanar os conflitos dentro do 
condomínio é a diplomacia e flexi-
bilidade dos condôminos junto ao 
síndico. Em caso negativo, os in-
satisfeitos podem colocar seus no-
mes à disposição em uma próxima 
eleição e virem a compor o quadro 
diretivo do condomínio. Uma asso-
ciação paralela de moradores não 
possui legitimidade para se opor ao 
síndico. Os trâmites legais devem 
ser obedecidos sempre. 
 A Folha do Síndico traz maio-
res detalhes sobre essa notícia e 
muito mais. Boa leitura!
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STJ julga ilícita associação 
formada por condôminos
para exercer atribuições 

de síndico

da Redação / STJLegislação

Em janeiro, a Quarta Turma 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) negou provimen-

to a recurso especial de proprietá-
rios de apartamentos que deixaram 
de pagar a taxa condominial depois 
de criar uma associação com atri-
buições que caberiam ao condo-
mínio, inclusive no que se refere à 
cobrança das cotas. 
 Os ministros do colegiado 
consideraram que não é compatí-
vel com o ordenamento jurídico a 
coexistência de condomínio, regu-
larmente instituído, com associa-
ção criada por moradores de um 
dos quatro blocos que o integram.
 Na origem, o condomínio do 
Residencial Flamboyant, situado 
em Águas Claras (DF), ajuizou 
ação de cobrança de taxas condo-
miniais contra dois proprietários 
de imóveis localizados no bloco 
D. O juízo de primeiro grau jul-
gou o pedido procedente. Os con-
dôminos apelaram ao Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, que 
manteve a sentença. No STJ, eles 
sustentaram que o condomínio não 
arcava com as despesas comuns do 
bloco D.
 O relator do recurso especial, 
ministro Luis Felipe Salomão, 
explicou que, em se tratando de 
condomínio edilício, o legislador 
promoveu regramento específico, 
limitando o direito de proprieda-
de, “visto que a harmonia exige a 
existência de espírito de coopera-
ção, solidariedade, mútuo respeito 
e tolerância, que deve nortear o 
comportamento dos condôminos”.

 De acordo com o ministro, ao 
fixar residência em um condomí-
nio edilício, é automática e implí-
cita a adesão do morador às suas 
normas internas, “que submetem a 
todos, para manutenção da higidez 
das relações de vizinhança”. Tan-
to é que o artigo 1.333 do Código 
Civil dispõe que a convenção de 
condomínio torna-se obrigatória 
para os titulares de direito sobre 
as unidades, ou para quantos sobre 
elas tenham posse ou detenção.
 O ministro Luis Felipe Salo-
mão destacou que a Súmula 260 do 
STJ estabelece que a convenção de 
condomínio aprovada, ainda que 
sem registro, é eficaz para regular 
as relações entre os condôminos.

 “Diante desse quadro, não 
parece possível a coexistência de 
associação de moradores criada 
unilateralmente pelos condômi-
nos de apenas um dos blocos para 
exercitar atividades típicas do 
condomínio”, disse Salomão, para 
quem, na hipótese, há flagrante 
prejuízo ao direito de propriedade 
dos demais condôminos e à “regra 
de ouro” que deve prevalecer em 
todos os condomínios: “As deci-
sões relevantes de gestão devem 
ser tomadas no âmbito interno do 
condomínio, mediante votação em 
assembleia, facultada indistinta-
mente a todos os condôminos que 
estão quites.” 
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Cotidiano
Condôminos temporários

Proprietário de imóvel é responsável 
pela conduta de inquilinos em 

locação por temporada

O zelador e suas 
férias

Ajustar e adaptar

Fevereiro é mês de Carnaval, 
festa brasileira mais popular, 
e são muito comuns nesse 

período as chamadas locações por 
temporada. Essa modalidade de 
locação é prevista nos artigos 48 
a 50, da Lei 8.245, de 1991 (lei 
da locação), a qual se torna mui-
to comum no período de férias. A 
locação de unidades condominiais 
é legal, porém, o proprietário do 
imóvel fica responsável pela con-
duta de seus inquilinos.
 De acordo com a previsão le-
gal, trata-se de uma locação desti-
nada à residência temporária do lo-
catário visando lazer, realização de 
cursos, tratamento de saúde, reali-
zação de obras no imóvel do loca-
tário e/ou demais fatos com tempo 
determinado. O prazo da locação 
para temporada não pode exceder 
90 dias.
 O advogado especialista em 
Direito Civil Franco Mauro Bru-
gioni orienta máximo de cautela 
ao repassar um imóvel a inqui-
linos temporários. “Ao locador, 
recomenda-se a verificação da 
procedência das pessoas que estão 
locando o seu imóvel, de preferên-
cia que sejam pessoas conhecidas, 
e sempre procurar que nos con-
tratos de locação haja a descrição 
completa dos bens que guarnecem 
o imóvel e de seu estado de conser-
vação, para que caso o imóvel e os 
bens sejam devolvidos em situação 
de conservação diferente haja pa-
râmetros para se perseguir a inde-
nização pelos prejuízos”, afirma.
 O mesmo cuidado vale para 

a preservação das áreas e equipa-
mentos comuns ao condomínio 
(piscina, churrasqueira, play-
ground, sauna, vaga na garagem, 
salão de festas, etc). Seu uso não é 
restrito, pois o “visitante” adquire 
status de condômino. É aconselhá-
vel que o locador repasse aos in-
quilinos uma cópia do regimento 
interno do prédio e faça um alerta 
sobre as normas básicas do con-
domínio. Em caso de infrações ou 
prejuízos materiais, o dono da uni-
dade pode ser chamado a respon-
der pelo incidente, ressarcir danos 
ou pagar multas.
 É importante que o síndico 
seja informado sobre a chegada 
dos moradores temporários e o 
período em que estarão no con-
domínio. É preciso ter em mente 

que essas locações de temporada 
são sobretudo destinadas ao lazer, 
então os problemas mais comuns 
que costumam surgir são o barulho 
excessivo, confraternizações que 
vão até altas horas, uso inadequado 
das áreas de lazer, descuido com as 
normas de segurança e, em casos 
mais graves: violência ou uso de 
drogas. 
 Por não viverem no condo-
mínio, alguns dos “temporários” 
não o tratam com o mesmo zelo e 
respeito de um morador “oficial”. 
Essa pode ser inclusive a razão 
para alguns deslizes. Porém o sín-
dico deve estar atento às infrações 
e jamais aceitar o “desconheci-
mento das regras” como uma jus-
tificativa válida. 

da Redação / Assessoria

Quem não quer tirar férias no 
verão? Certamente, o zela-
dor não é uma exceção.

 Figura fundamental nos con-
domínios de médio a grande porte, 
é ele o responsável por manter o 
bom funcionamento das instala-
ções e equipamentos comuns além 
de gerir os trabalhos dos demais 
funcionários. Como todos os tra-
balhadores, possui direito a férias 
de 30 dias após um ano de trabalho 
e, provavelmente, desejará que seu 
período de descanso coincida com 
aquele de sua família: a alta tempo-
rada.
 O problema é que são nesses 
meses que o condomínio mais pre-
cisa de sua experiência já que, com 
a maior utilização das áreas co-
muns, a necessidade de manuten-
ção aumenta consideravelmente. 
Como lidar com esta situação de 
forma legal?
 Não é nossa intenção discorrer 
sobre todos os detalhes da legisla-
ção trabalhista envolvidos. Para o 
momento, basta ter em mente o se-
guinte:

1) cabe ao empregador determinar 
quando o empregado irá gozar suas 
férias, as quais devem ser marca-
das em um ano após o término do 
período aquisitivo – que é de 12 
meses consecutivos de trabalho 
para o mesmo empregador.
2) os 30 dias de férias, em alguns 
casos, podem ser divididos em dois 
períodos sendo que nenhum deles 
poderá ser inferior a 10 dias.
3) o empregado tem o direito de 
“vender” até 1/3 de suas férias – o 
chamado abono de férias – inde-
pendente de concordância do em-
pregador.
4) o empregador deverá comuni-
car as férias ao empregado com no 
mínimo 30 dias de antecedência e, 
salvo em condições excepcionalís-
simas, não as poderá cancelar.

 Assim, grande autonomia foi 
conferida ao empregador para de-
cidir quando as férais deverão ser 
gozadas. Por exemplo, se o empre-
gado deseja gozar suas férias em 
janeiro mas o empregador decide 
que será em maio, não restará outra 
opção ao empregado que não aca-
tar ou pedir demissão. Contudo, a 
experiência mostra que a imposi-
ção das férias contra à vontade do 
empregado não é interessante, já 
que pode gerar descontentamentos 
capazes de minar a relação de tra-
balho – provavelmente culminan-
do no desligamento de um impor-
tante funcionário e causando um 
problema ainda maior.
 Importante notar que, de acor-
do com o Enunciado nº 159 do 
TST – Tribunal Superior do Tra-
balho –, este substituto fará jus à 
mesma remuneração recebida pelo 
zelador efetivo, com exceção de 
vantagens adquiridas por tempo de 
serviço e/ou condições pessoais do 
funcionário.
 O que não deve ocorrer sob 
pretexto algum é o acúmulo de fé-
rias, ou seja, quando o empregador 
não marca as férias e o empregado 
não as goza dentro do período le-
gal. Este acúmulo é ilegal e sujeita 
o empregador a pagar ao emprega-
do o dobro de sua remuneração.
 São esses os principais deta-
lhes que devem ser levados em 
consideração quando nos depara-
mos com um impasse entre síndico 
e zelador quanto às férias deste. 
Certamente, o caso concreto pode 
apresentar particularidades, prin-
cipalmente porque podem existir 
convenções ou acordos coletivos 
capazes de alterar algumas condi-
ções expostas supra.
Portanto, é altamente recomendá-
vel a opinião de um especialista 
para que todos possam desfrutar 
de seu verão sem maiores dores de 
cabeça.
 Fonte: Francisco Neto
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Conservação Predial
Infiltrações:

de quem é a culpa?

Um dos principais motivos 
de conflito dentro de um 
condomínio (sobretudo 

nos mais antigos), as infiltrações 
são problemas que costumam dar 
muita dor de cabeça até serem 
completamente resolvidos. Isso 
por que geralmente surge a gran-
de dúvida: de quem é a culpa? Do 
condômino lesado, de um vizinho, 
do síndico negligente com a ma-
nutenção do prédio ou da própria 
estrutura entregue pela construtora 
responsável pelo edifício?
 Não raro essas ocorrências ex-
trapolam o âmbito doméstico e vão 
parar na Justiça. Porém, com cal-
ma e diplomacia, o ideal é que tudo 
seja resolvido pacificamente den-
tro do condomínio. Ao contrário 
do que muitos moradores pensam, 
nem sempre cabe ao condomínio e 
à pessoa do síndico consertar a in-
filtração. No entanto, ele tem papel 
fundamental no alerta para o pro-
blema ao causador e solicitar uma 
providência.
 Seja onde for, a infiltração deve 
ser sanada o mais rápido possível, 
pois o excesso de umidade em lo-
cais indevidos pode comprometer 
a estrutura do prédio em alguns 
casos. Os sinais de infiltração são 
facilmente perceptíveis: começa 
com uma umidade na parede que 
logo evolui para manchas na pintu-
ra, que depois descasca. Além dis-
so, essa umidade torna o ambiente 
propício à proliferação de micro-
organismos prejudiciais à saúde, 
como fungos e ácaros. 
 Se a infiltração for em uma 
área de uso comum, o reparo será 
de responsabilidade da adminis-
tração do condomínio. Porém, nas 
áreas residenciais quando em pré-
dios verticais, a infiltração costuma 
ser causada pelo andar de cima e 

prejudica geralmente o andar abai-
xo da unidade. Nesse caso, o pro-
prietário da unidade problemática 
deve ser chamado a arcar com o 
conserto.
 Deve-se sempre procurar um 
profissional habilitado pelo CREA 
local para diagnosticar o proble-
ma e elaborar uma estratégia para 
eliminá-lo. Geralmente, as infiltra-
ções se devem a algumas razões: 
vazamentos ou rupturas de canos; 
falhas na impermeabilização da 
laje; e o lençol freático – caso que 
provoca a infiltração no poço do 
elevador. As empresas especiali-
zadas possuem equipamentos que 

localizam a infiltração através do 
ruído o ruído (imperceptível a au-
dição) provocado pelo vazamento.
 A inspeção profissional dirá 
de onde vem a infiltração e assim 
se sabe quem é também o respon-
sável por resolver o problema. O 
ideal é que tudo se resolva dentro 
do próprio condomínio e o síndico 
pode ajudar como mediador entre 
as partes. Porém, se não tiver acor-
do, o condômino prejudicado pode 
entrar com uma ação no Juizado 
Especial Cível. Pode-se obter limi-
nar para efetuar os reparos, além 
de possível indenização por danos 
morais e materiais.
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A diferença entre Corinthians 
e Palmeiras ainda é o time 

mais montado

Roma confia no novo time e diz que 
Santos arruma a casa até março

A ponta do 
iceberg

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Estamos em fase final de re-
formulação dos elencos dos 
principais clubes brasilei-

ros para a temporada 2015. Exceto 
por uma ou outra contratação pon-
tual, já podemos avaliar o que cada 
um tem para disputar o que virá 
pela frente.

 É indiscutível a diferença, a 
menor, da qualidade dos reforços 
em relação a anos anteriores. Por 
um lado, podemos encaixar nos-
so raciocínio no contexto atual do 
nosso futebol: pequeno poder de 
investimento dos clubes, queda 
técnica dos jogadores brasileiros, 
má formação de novos valores e, 
ainda, desorganização e violência. 
Afinal, nos 7 x 1 contra a Alema-
nha, mais do que o resultado em si, 
o placar está servindo, em qualquer 
discussão, como alerta para esses 
fatores conjunturais e, principal-
mente, estruturais do nosso fute-
bol.

 Por outro lado, vários clubes, 
ao contrário do ocorrido em outras 
temporadas, estão preocupados 
com o resultado positivo entre re-

Na quinta-feira, houve 
quem fizesse a estúpida 
pergunta: “Mas se o Pal-

meiras não está montado, a Ponte 
Preta está?’’
 É óbvio que sim. Mais monta-
da, porque mantém a estrutura e a 
comissão técnica vice-campeãs da 
Série B. O Palmeiras, não.
 Mas é claro que a urgência pal-
meirense é maior. O que aumenta o 
pânico, o desespero, diminui a es-
perança a cada derrota. Foi assim 
quinta-feira contra a Ponte Preta e 
também no domingo contra o Co-
rinthians.
 A diferença ainda é óbvia. 
Mesmo que Tite tenha acabado de 
chegar, encontrou mais da meta-

ceitas e despesas. Aquela ânsia de 
contratar grandes nomes para agra-
dar a torcida sem o lastro financei-
ro, parece, está em declínio. Esse 
novo perfil que se define cria uma 
esperança e desembaça, parcial-
mente, a imagem de total irrespon-
sabilidade. Além da retração nas 
contratações, também, observamos 
na definição dos salários de joga-
dores e treinadores.

 O processo é lento, mas o re-
sultado dessa nova consciência 
será, num primeiro momento, essa 
curva descendente na qualidade 
técnica, mas, num futuro, clubes 
distanciando-se da falência e, me-
lhor, com capacidade de retomar os 
bons momentos de outrora, só que 
com sustentabilidade e de forma 
definitiva.

 Em tempo, para que tudo se 
acelere, seria necessário que as 
entidades que cuidam da organiza-
ção (CBF e Federações) atuassem 
positivamente em benefício de 
seus filiados e não para si exclusi-
vamente. Mas aí, o buraco é mais 
embaixo.

Olá pessoal. Estava cá pen-
sando com os meus botões 
sobre qual assunto falar na 

coluna da Folha do Síndico. A mi-
nha intenção era de convidar todo 
mundo pra acompanhar a prova da 
Fórmula Indy em Brasília e, inclu-
sive, levar as mulheres para o Au-
tódromo Nelson Piquet. Afinal de 
contas, dia 08 de março – data da 
realização da prova – é o dia inter-
nacional da mulher.

 Mas, eis que fui surpreendido 
com o cancelamento da etapa de 
Brasília da competição por parte 
da Terracap. Seria a oportunidade 
de ouro que a capital federal teria 
para poder mostrar – ainda mais – 
as riquezas que possui.

 Quando se descobre que a pro-
va foi cancelada por irregularida-
des em contrato e que o Governo 
local não teria condições de bancar 
a prova, vem a informação de que 
o Grupo Bandeirantes e a Indycar 
não gostaram nada nada da não 
vinda da Indy para o Brasil.

 Cogitaram até de transferir a 
prova para Goiânia, pediram R$ 40 

Será que um dia a 
Indy volta?

Por Rener Lopes |

de do elenco com o qual trabalho. 
Cássio, Gil, Felipe, Fábio Santos, 
Ralf, Renato Augusto, Guerrero, 
Danilo…
 Danilo, o melhor em campo 
no Allianz Parque, é o símbolo da 
continuidade e do que dá certo no 
futebol. Experiência para ganhar 
as bolas mais importantes, para 
colocá-la no chão, para fazer o gol 
quando o jovem (e bom) zagueiro 
Vítor Hugo entregou de bandeja 
para Petros oferecer o passe.
Futebol não é mágica. Há um time 
montado e outro tentando se estru-
turar.
 O time montado ganhou o clás-
sico no Allianz Parque. E mereceu 
vencer.

O presidente do Santos, 
Modesto Roma, tem um 
discurso mais otimista do 

que na primeira semana de manda-
to. Diz que o clube já regularizou 
dois meses de salário e mesmo de-
vendo um mês e o décimo-terceiro 
confia que não haverá mais dívidas 
a partir de março: “Não acho real 
dizer que tudo estará perfeito an-
tes disso.’’ A conversa por telefone 
aconteceu no final da manhã desta 
segunda-feira:

PVC – É verdade que o Santos 
pensou no atacante Guilherme do 
Atlético Mineiro, cujo contrato ter-
mina em março?

ROMA – Pensamos… Pensamos, 
sim.

PVC – E que depois que ele se 
machucou o interesse terminou? 
Ou pode haver negócio no fim do 
contrato dele com o Atlético?

ROMA – Não, não foi por causa 

da sua lesão. O que aconteceu foi 
uma soma de fatores. Nós acaba-
mos contratando outros jogadores, 
como o Ricardo Oliveira. Então, 
as coisas mudaram de figura com 
a sequência dos acontecimentos. 
Hoje, não estamos mais pensando 
nisso.

PVC – Como está o trabalho?

ROMA – As coisas estão cami-
nhando melhor. Nós já regulariza-
mos dois meses de salários.

PVC – Mas ainda falta coisa para 
acertar?

ROMA – Sim, ainda falta muita 
coisa. Estavamos trabalhando para 
tentar regularizar mais algumas 
questões até o final desta semana 
e esperamos ter a casa em ordem 
até março. Não acho real dizer que 
tudo vai estar perfeito antes dis-
so, mas vamos deixar a casa em 
ordem. E o time também está ani-
mando.

PVC – A base que ficou?

ROMA – Vi o jogo-treino do San-
tos no sábado (Santos venceu Co-
tia por 4 x 0) e gostei. Não só do 
futebol, do time, mas do clima. O 
clima está muito bom.

PVC – A expectativa do senhor é 
que o time seja forte e isso alavan-
que as receitas?

ROMA – Sim. E se você olhar 
para a equipe, peça por peça, vai 
ver que está bem. E está motivado. 
As coisas estão caminhando me-
lhor. O caminhão anda e as melan-
cias se acomodam.

PVC – Como o senhoravalia a 
questão de Arouca e Aranha na 
Justiça? Se eles eventualmente 
perderem, têm clima para voltar ao 
Santos?

ROMA – A Justiça não se des-
cumpre.

Tite -Técnico do Corinthians

milhões ao governo goiano, mas só 
poderiam liberar R$ 14 milhões. E 
a partir disso, a Indy mandou um 
“bye bye, so long, far well”, como 
conhecemos na música “Pedaci-
nhos” do Guilherme Arantes.

Milhares de pessoas serão ressar-
cidas pelos ingressos adquiridos, 
investimentos serão cancelados, 
caminhões com toneladas de equi-
pamento não desembarcarão em 
Brasília, promotores não venderão 
seus produtos...

 Mas a pergunta que não quer 
calar é: e a Indy? Será que um dia 
volta a Brasília? A esperança é 
que sim, pois Brasília sempre teve 
tradição no automobilismo, com 
campeonatos sendo decididos aqui 
– caso da Fórmula Truck e Stock 
Car.

Ainda tenho a esperança de ver 
aquele autódromo lotado de entu-
siastas e fãs de velocidade, come-
morando vitórias. Quem sabe, uma 
delas, seja a volta da Indy.

 Até a próxima edição.
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Seu Condomínio
Área comum de uso restrito:

o condomínio tem autonomia para 
impor limite de idade

A qualidade e longevidade 
dos equipamentos de uso 
comum ofertados no con-

domínio são de responsabilidade 
não apenas do síndico que os ad-
ministra, mas principalmente dos 
usuários que deles usufruem. Cada 
condômino tem sua parcela de res-
ponsabilidade na manutenção das 
áreas comuns.
 O primeiro critério a ser obe-
decido nessa preservação é res-
peitar a idade para a qual aquela 
área foi instalada. Não são raros 
os danos causados em playgroun-
ds e brinquedotecas devido ao uso 
desses objetos por jovens e adultos 
que ultrapassam o peso e dimen-
sões suportadas.
 O inverso também acontece: 
crianças querendo ocupar o espaço 
destinado a adultos como saunas 
e academias. Esse uso inadequa-
do pode acarretar prejuízos aos 
equipamentos e também, em casos 
mais graves, riscos de acidentes 
que colocam em risco a integrida-
de dos pequenos. Por isso, o aces-
so deve ser fiscalizado ou mesmo 
vetado. Mas tais medidas podem 
gerar polêmica no condomínio.
 Foi o que aconteceu em um 

prédio localizado em Brasília (DF). 
A 6ª Turma Cível do TJDFT negou 
pedido de danos morais a um mo-
rador, cuja filha menor de quinze 
anos foi impedida de frequentar a 
academia do condomínio. A deci-
são colegiada se deu por maioria 
de votos. Segundo ela, “a proibi-
ção do uso de sala de ginástica em 

condomínio por menores de quinze 
anos, quando destinada a todos os 
moradores dessa faixa etária, não 
caracteriza discriminação passível 
de ensejar indenização por dano 
moral”.
 O condômino alegou na ação 
que sua filha, menor de quinze 

anos, foi proibida de retirar as cha-
ves da sala de ginástica do condo-
mínio onde moram. Diante disso, 
fez requerimento administrativo ao 
síndico, o qual foi negado. Relatou 
ter passado por situação vexatória, 
constrangimentos e abalo emocio-
nal que o deixaram em posição 
desfavorável frente ao seu círculo 

de convívio. Pediu a condenação 
do condomínio ao pagamento de 
danos morais.
 Em contestação, o síndico 
defendeu a atitude tomada ao ar-
gumento de que as regras de con-
vivência do condomínio foram 
aprovadas pelo respectivo conse-
lho fiscal e com a anuência dos 75 
condôminos.
 Ao reformar a sentença do juiz 
da 25ª Vara Cível de Brasília, que 
havia julgado procedente o pedido 
indenizatório, o revisor do recurso 
afirmou: “Não se compreende que 
simples aborrecimentos, em situ-
ações corriqueiras do dia a dia, a 
que todos estão sujeitos, possam 
causar dor íntima, com padecimen-
to psicológico intenso, de forma 
ensejar reparação a título de danos 
morais, sobretudo porque, na cons-
tatação desses, não se pode ter por 
base os extremamente sensíveis e 
irados. Se o Condomínio, pruden-
temente, deliberou limite de idade 
para frequentar a sala de ginástica, 
prevenindo qualquer responsabi-
lidade por acidentes que possam 
acontecer, isso há de ser cumprido 
por todos os moradores, inclusive 
pela autora”.

da Redação / TJDFT
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Bem Estar
Hidratação para manter 

a saúde no verão

O verão no Brasil só termina no dia 20 de março e 
até lá as temperaturas em todo o país deve per-
manecer alta, acima dos 30 graus, o que traz al-

guns riscos à saúde. A desidratação é um deles devido aos 
longos períodos de exposição ao sol aos quais as pessoas 
costumam se sujeitar nesse período. O forte calor é res-
ponsável pela eliminação da água e sais minerais do orga-
nismo através do suor. 

 É fundamental que essa água seja reposta, seja em sua 
forma pura ou através de isotônicos, água de coco, chás 
ou sucos. Porém é preciso estar alerta à qualidade dessas 
bebidas. Em primeiro lugar porque podem estar contami-
nados com micro organismos causadores de doenças. Não 
é a toa que o verão é a época do ano com maior incidência 
de viroses e bacterioses contraídas pela ingestão de água. 

 O consumo de isotônicos também deve ser cautelo-
so, pois essas bebidas possuem alto teor de sais, como o 
sódio, e são ideais para pessoas que praticam exercícios 
físicos. Desta forma, não deve ser consumido indiscrimi-
nadamente por pessoas hipertensas ou com problemas re-
nais crônicos, pois pode favorecer o depósito de minerais.

 A médica Cristina Dias afirma que a melhor forma de 
se hidratar no verão continua sendo um bom copo de água. 
“A água em sua forma pura, seja gelada ou em tempera-
tura ambiente, é absorvida mais rapidamente pelo orga-

nismo do que quando presente em sucos, refrigerantes 
ou outras bebidas. É importante andar sempre com uma 
garrafa para ter água disponível aonde quer que se vá. 
Ela deve ser ingerida mesmo quando não se está com 
vontade, pois a sede já é um sinal de alerta do corpo para 
avisar que o nível de hidratação está baixo”, explica. 

 A falta de água no organismo pode acarretar proble-
mas graves. “Os primeiros sinais mais perceptíveis são 
o mau aspecto da pele e cabelos, distúrbios intestinais
como a dificuldade para evacuar e também problemas
renais, que podem evoluir para casos graves. Por isso,
é muito importante os adultos beberem no mínimo dois
litros por dia. Para crianças de 1 a 3 anos a recomendação
é de 1,3 litros e nas de idade entre 4 a 8 anos, ingestão de
1,7 litros diariamente”, orienta a Dra. Cristina Dias.

 O calor do verão contribui para a proliferação de 
bactérias que podem causar infecções em humanos, por 
isso deve-se manter cautela com o que se bebe e come 
nessa estação do ano. Para garantir que a água que chega 
até sua casa está própria para o consumo, use um purifi-
cador que garanta a remoção de impurezas. Se for viajar, 
tente levar com você seu purificador ou consuma apenas 
água engarrafada. Para alimentos, deve-se preservá-los 
sempre em recipientes bem tampados e abrigados do sol. 
Caso necessite de refrigeração, mantenha-o dentro de 
caixas isotérmicas abastecidas com gelo.
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Por Aldo Junior |

Convocar todos os 
condôminos é uma 

obrigação legal do síndico

As assembleias condomi-
niais devem ser convoca-
das obrigatoriamente uma 

vez por ano, assim denominada  
ordinária, e sempre que necessá-
rio, convoca-se a extraordinária 
eventualmente. Suas funções são 
distintas, a ordinária trata especi-
ficamente de eleição de sindico e 
membros da gestão, previsão or-
çamentária e prestação de contas,  
e a extraordinária aborda todos os 
outros assuntos de interesse da co-
munidade.
 Muitos síndicos não se atentam 
a uma determinação legal prevista 
no código civil, que impõe ao ges-
tor a obrigatoriedade de convocar 
todos os condôminos, para que as 
deliberações tenham aplicabilida-
de.
 O artigo 1.354 do CCB, prevê 
que: “ A assembleia não poderá 
deliberar se todos condôminos não 
forem convocados para a reunião. 
“.
 Diante da letra da Lei, a inter-
pretação na prática entende que, o 
sindico que não comunicar a todos 
os condôminos residentes ou não, 
e no caso dos condomínios comer-
ciais as lojas e salas desocupadas, 
a assembleia se vê comprometida 
em sua legalidade, pois todos de-
vem ser avisados formalmente da 
reunião.
 No dia a dia, os administra-
dores cometem este “deslize” por 
absoluta falta de conhecimento, ou 
ainda quando não tem uma orien-
tação técnica e profissional de em-
presa especializada em assessoria 
de condomínios, e por fim, ape-
nas por achar que “estas coisas só 
acontecem com os vizinhos”.

Enganam-se aqueles que acre-

ditam nesta máxima.  É muito 
comum os síndicos enfrentarem 
questionamentos administrativos e 
até jurídicos por parte de condômi-
nos que em sua maioria, se viram 
prejudicados pelas deliberações, 
simplesmente por não terem sido 
comunicados da realização da as-
sembleia.
 A postura correta do sindico, 
começa com o cadastro atualizado 
dos condôminos apesar da resis-
tência do preenchimento por parte 
de muitos. Quando o condomínio 
procura manter sempre atualiza-
do os dados dos proprietários, tal 
atitude  facilita muito na segunda 
fase do processo de convocação da 
assembleia.
 Com o cadastro atualizado, a 
emissão das correspondências com 
os editais de convocação, deverão 
ser entregues primeiramente no 
condomínio mediante protocolo 
e assinaturas que quem recebeu, 
garantindo ao sindico a compro-
vação da efetiva entrega do edital. 
Em seguida, o sindico deverá en-

caminhar para o correio os editais 
de convocação aos condôminos  
que não residem ou ocupam o 
imóvel,além dos que alugam seus 
imóveis, pois em muitos casos os 
inquilinos não repassam as cartas 
aos proprietários.  
 O próximo passo, consisti em 
guardar os comprovantes de proto-
colo de entrega pessoal e do envio 
dos editais aos correios para então, 
quando questionado for por algum 
interessado na questão, poder as-
sim o sindico justificar a convoca-
ção na totalidade dos condôminos 
evitando assim possíveis questio-
namentos.
 Diante de todos os procedi-
mentos elencados, podem alguns 
perguntar: e se o cadastro não es-
tiver completo, e sem qualquer in-
formação do condômino, o que fa-
zer? É simples. No caso especifico 
de não haver dados do condômino, 
o sindico deve publicar o edital de
convocação da assembleia no jor-
nal de maior circulação da região, a
fim de dar publicidade ao ato admi-

nistrativo, atendendo a determina-
ção legal, evitando assim qualquer 
elemento que possa criar vícios na 
convocatória.
 Com a junção do protocolo de 
assinaturas dos condôminos que 
ocupam as unidades do prédio, os 
comprovantes dos correios e a pu-
blicação de jornal, o sindico atende 
as exigências da Lei e evita qual-
quer problema futuro quando a 
ilegalidade na chamada da assem-
bleia.
  Em recente julgado o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, confir-
ma o entendimento do artigo 1354 
do CCB, e anula todas as delibe-
rações da assembleia como segue 
abaixo.
 Art. 1.354. A assembleia não 
poderá deliberar se todos os condô-
minos não forem convocados para 
a reunião.

Processo:    AI 10024133912477001 
MG

Relator(a):    Newton Teixeira Car-
valho

Julgamento:     29/05/2014
Órgão Julgador:    Câmaras Cíveis 

/ 13ª CÂMARA CÍVEL
Publicação:     06/06/2014

Ementa

EMENTA: AGRAVA DE INS-
TRUMENTO - ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA - 
ELEIÇÃO DE NOVO SINDICO 
EM ASSEMBLEIA CANCELA-
DA - IMPOSSIBILIDADE - VIO-
LAÇÃO DO ARTIGO 1.354 DO 

CÓDIGO CIVIL.

 Conforme artigo 1.354 do có-
digo Civil, a assembléia não po-
derá deliberar sem a convocação 
de todos os condôminos para a 
reunião. A assembléia realizada, 
não obstante e a comunicação de 
cancelamento, não atendeu, ao que 
parece, os requisitos do art. 1.350, 
§ 1º, do Código Civil, o que impe-
dia as deliberações tomadas, nos
termos do art. 1354 do mesmo di-
ploma legal.

Assim aconselhamos os sín-
dicos a atentar-se quando iniciar 
a rotina de convocar uma assem-
bleia, sejam elas ordinária ou ex-
traordinária,  pois a simples exclu-
são do recebimento da convocação 
de uma única unidade, pode causar 
grandes aborrecimentos ao gestor 
condominial.

Não se precavendo quando ao 
vicio convocatório, necessaria-
mente o sindico se verá obrigado 
a convocar uma nova assembleia 
nos moldes da previsão legal, basi-
camente para aprovar aquilo que já 
havia sido aprovado, puro retraba-
lho. Mais grave ainda, denota-se 
custos financeiros pelo equivoco 
administrativo, quando o sindico 
terá que justificar em prestação 
de contas, as despesas com de ho-
norários de advogado para defesa 
de uma possível ação judicial de 
nulidade,dentre outras despesas 
eventuais para reverter a situação.

Portanto, a partir deste mo-
mento, o leitor da Folha do Sin-
dico,  já sabe a maneira correta de 
convocar uma assembleia e evitar 
erros  e vícios na convocação que 
impliquem na nulidade das delibe-
rações aprovadas.  Cumpram o rito 
correto !!!!
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

STJ - AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL AgRg no AREsp 

208113 SP 2012/0153858-6 (STJ)

Data de publicação: 13/02/2014

Ementa: AGRAVO REGIMEN-
TAL NO AGRAVO EM RECUR-
SO ESPECIAL. LEGITIMIDA-
DE PASSIVA. PROPRIETÁRIO. 
ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. 
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO 
CONTRATO DE PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA. CIÊN-
CIA DO CONDOMÍNIO. NÃO 
DEMONSTRAÇÃO. JURISPRU-
DÊNCIA DESTE STJ. SÚMULA 
83/STJ. AGRAVO REGIMEN-
TAL DESPROVIDO. 1. Se o con-
domíniotiver ciência da alienação, 
as despesas e quotas condominiais 
devem ser cobradas do adquirente 
do imóvel ou do promitente com-
prador e não do seu antigo proprie-
tário, mesmo que ainda não levado 
a registro no Cartório de Registro 
Imobiliário o contrato correspon-
dente. 2. Quando o Tribunal a quo 
decidiu de acordo com a jurispru-
dênciadesta Corte, incide, à espé-
cie, a Súmula 83/STJ. 3. Agravo 
regimental desprovido.

Jurisprudência mineira - Agravo de 
instrumento - Divórcio - partilha 
homologada - Extinção de condo-
mínio dos bens objeto da partilha

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
- DIVÓRCIO - PARTILHA HO-
MOLOGADA - EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO DOS BENS OB-
JETO... partilha havida em ação
de divórcio, é a ação de extinção
de condomínio, que deve ser pro-
cessada no... contra Adir Teixeira
Neves Júnior, que ...

Notícia Jurídica • Associação dos 
Registradores de Pessoas Natur.. • 
18/02/2014

Jurisprudência mineira - Casamen-
to - Regime de separação total de 
bens - Imóvel adquirido em condo-
mínio voluntário - Partilha - Frui-
ção CASAMENTO - REGIME DE 
SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS 
- IMÓVEL ADQUIRIDO

- Adquirido o imóvel por ambos os
cônjuges, em regime de “condomí-
nio voluntário”, admite em exame,
por entender que a sentença foi
proferida em flagrante violação
àjurisprudência dominante...-se
dos autos que houve a aquisição do
imóvel ...

Notícia Jurídica • Associação dos 
Registradores de Pessoas Natur.. • 
16/10/2013

STJ - AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO DE INSTRUMEN-

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

Data de publicação: 14/04/2009

Ementa: AGRAVO REGIMEN-
TAL NO AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. RESPONSABILIDADE 
DO CONDOMÍNIO. IMPRO-
CEDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 
AGRAVO REGIMENTAL IM-
PROVIDO. - O entendimento do 
Acórdão recorrido no sentido de 
que quando o síndico extrapola os 
limites da competência atribuída 
por lei ou convenção, o condo-
mínio não se responsabiliza pelos 
seus atos está em sintonia com a 
jurisprudência deste Superior Tri-
bunal de Justiça. Aplicável, por-
tanto, à espécie, o óbice da Súmula 
83 desta Corte. Agravo Regimental 
improvido

TRF-3 - APELAÇÃO CÍ-
VEL AC 23833 SP 0023833-
22.2004.4.03.6100 (TRF-3)

Data de publicação: 26/07/2012

Ementa: DIREITO PROCES-
SUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 
AGRAVO INOMINADO. RE-
FIS. CONDOMÍNIO. POSSIBI-
LIDADE DE ADESÃO. JURIS-
PRUDÊNCIACONSOLIDADA. 
RECURSO DESPROVIDO. 1. 
Firme a jurisprudência no senti-
do de que condomínios são aptos 
a aderir a parcelamento (REFIS), 
porque equiparados às pessoas ju-
rídicas, para fins tributários, não se 
configurando ofensa ao artigo 111 
, CTN . 2. Agravo inominado des-
provido.

TJ-RS - Agravo Regimental AGR 
70059736652 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 27/05/2014

Ementa: AGRAVO REGIMEN-
TAL. CORREIÇÃO PARCIAL. 
CONDOMÍNIO. DECISÃO MO-
NOCRÁTICA. MATÉRIA DE-
CIDIDA COM FULCRO NAJU-
RISPRUDÊNCIA DOMINANTE 
DESTA CORTE E DOS TRIBU-
NAIS SUPERIORES. OBSER-
VÂNCIA DOS REQUISITOS DO 
ART. 557 DO CPC . INEXISTÊN-
CIA DE ELEMENTOS NOVOS 
A AUTORIZAR MODIFICA-
ÇÃO DA DECISÃO RECORRI-
DA. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE 
COBRANÇA DE COTAS CON-
DOMINIAIS. CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA 
DE APRECIAÇÃO DE PEDI-

DO FORMULADO PELO RÉU. 
OMISSÃO PASSÍVEL DE SU-
PRIMENTO POR EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO OU DE 
MERA REITERAÇÃO. Inviável 
admitir correição parcial contra ato 
judicial passível de recurso pró-
prio, na forma do art. 195, caput, 
do COJE. Omissão atacável via 
embargos de declaração ou mera 
reiteração do pedido pela parte. 
Rejeição, de plano, da correição, 
consoante dispõe a alínea b do § 6º 
do art. 195 do COJE. Precedentes 
jurisprudenciais. Decisão manti-
da. NEGARAM PROVIMENTO. 
UNÂNIME. (Agravo Regimental 
Nº 70059736652, Décima Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Pedro Celso Dal 
Pra, Julgado em 22/05/2014)

TJ-RS - Agravo AGV 
70062879630 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 15/12/2014

Ementa: AGRAVO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA EM AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
DECIDIDA COM FULCRO NA 
JURISPRUDÊNCIA DOMINAN-
TE DESTA CORTE E DOS TRI-
BUNAIS SUPERIORES. OBSER-
VÂNCIA DOS REQUISITOS DO 
ART. 557 DO CPC. INEXISTÊN-
CIA DE ELEMENTOS NOVOS A 
AUTORIZAR MODIFICAÇÃO 
DA DECISÃO RECORRIDA. 
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE-
CLARATÓRIA DE NULIDADE 
DE DECISÃO PROFERIDA EM 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA. RATEIO DE DES-
PESAS EXTRAORDINÁRIAS. 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
MODIFICAÇÃO DA FORMA 
DE RATEIO DAS DESPESAS 
EXTRAORDINÁRIAS DO CON-
DOMÍNIO. INVIABILIDADE. 
AUSÊNCIA DE VEROSSIMI-
LHANÇA. O deferimento de tu-
tela antecipada pressupõe o preen-
chimento dos requisitos dispostos 
no art. 273 do Código de Processo 
Civil. No caso, carece o pedido da 
parte autora de prova inequívoca 
do direito e da verossimilhança de 
suas alegações, pois os elementos 
trazidos aos autos não se mostram 
suficientes ao fim de propiciar o 
reconhecimento do direito invoca-
do. Decisão mantida. NEGARAM 
PROVIMENTO. UNÂNIME. 
(Agravo Nº 70062879630, Dé-
cima Oitava Câmara Cível, Tri-
bunal de Justiça do RS, Relator: 
Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 
11/12/2014).

Novo Código de 
Processo Civil punirá 
locatário por falta 
de pagamento de 

condomínio

A inadimplência é o pior 
mal que prejudica os 
condomínios e, portan-

to, maior desafio a ser enfrentado 
pelo síndico. O motivo é simples: 
sem dinheiro em caixa, a adminis-
tração se complica e faltam recur-
sos para arcar com itens básicos. 
Esse problema vem se agravan-
do em várias cidades brasileiras. 
Exemplos: no Rio de Janeiro, a 
taxa de inadimplência de condo-
mínios residenciais é 10,17%. Em 
Manaus, é 25%.

 Os dados são dos sindicatos 
das Empresas de Compra, Venda, 
Locação e Administração de Imó-
veis Residenciais e Comerciais 
(Secovi) das capitais e empresas 
administradoras de empreendi-
mentos residenciais. Os levan-
tamentos mostram que prova-
velmente a taxa de condomínio 
é preterida em relação a outras 
contas no orçamento doméstico. 
O problema toma uma dimensão 
maior quando o imóvel não é 
próprio e sim alugado. Embora o 
inquilino seja o responsável legal 
pela taxa, quando não é paga é o 
proprietário que tem de arcar com 
o prejuízo.

Para enfrentar a questão, o
novo Código de Processo Civil 
(CPC - PL 8.046/10) - que tramita 
na Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados - prevê que o in-
quilino que atrase o pagamento 
seja executado na Justiça e tenha 
o nome incluído nos cadastros do
Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC) e da Serasa. Com nome
na lista, o locatário - e não o pro-
prietário, como prevê a legislação
em vigor - passará a enfrentar di-
ficuldades como, por exemplo, a
proibição de realizar operações de
crédito ou abrir contas bancárias.

 Ao falar sobre a taxa de con-
domínio, o professor Washington 
Carlos de Almeida, autor do livro 
Direito Imobiliário, explica que 
essa despesa constitui obrigação 
propter rem, ou seja, inerente ao 
imóvel. Caso o locatário não pa-
gue, o locador deve arcar com o 
valor. Hoje, o síndico ajuíza ação 
contra o proprietário e é ele quem 
responde. Com a nova norma, 
“aquele que estiver na posse, fi-
cará responsável”.

 A advogada Marília Gallo, 
conselheira da Ordem dos Advo-
gados do Brasil seccional Distrito 
Federal (OAB-DF) e especialista 
em direito imobiliário, explica 
que, com a nova norma, no que 
diz respeito ao pagamento de 
condomínio, as ações passariam 
a ter um rito diferenciado e se-
riam julgadas com maior agili-
dade. Ela estima que, no DF, o 
tempo total do processo, com to-
dos os recursos, seja reduzido à 
metade. “Isso vai propiciar uma 
melhoria grande, tanto no mer-
cado de aluguéis, que terá maior 
segurança, quanto na gestão dos 
condomínios”.

 O texto do novo código foi 
elaborado por uma comissão de 
juristas presidida pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
Luiz Fux para agilizar a tramita-
ção das ações civis. A proposta 
permite a aplicação da mesma 
sentença a todas as causas que 
tratem de questões jurídicas idên-
ticas. Pelo código vigente (Lei 
5.869/73), cada ação é analisada 
separadamente, o que aumenta o 
tempo de julgamento de todos os 
recursos e também o número de 
decisões diferentes sobre casos 
semelhantes.
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Administração
Assembleias eficientes 
precisam de método e 

objetividade

Para ser validada, 
eleição de síndico 

deve seguir 
trâmites legais

Reunir os condôminos para 
debater os assuntos do 
condomínio é sempre um 

grande desafio para o síndico. A 
dificuldade se deve a alguns moti-
vos, o principal deles é a frequên-
cia de condôminos, quase sempre 
baixa e insuficiente. Outro motivo 
é a dispersão, falta objetividade e o 
encontro termina desviando o foco 
e não produz resultados.
 Algumas medidas simples po-
dem ajudar a tornar as assembleias 
do condomínio mais eficientes e 
mais próximas de atingirem seus 
reais objetivos. O primeiro pon-
to - e talvez o mais complicado 
- é fazer com que os condôminos
assimilem a importância dessas
reuniões, mostrando-lhes que a
participação deles é fundamental
para que o síndico possa fazer uma
gestão que atenda às necessidades
coletivas e também para que ele
assuma sua parcela de responsabi-
lidade nas decisões.

Esse é um processo educativo 
que não acontece da noite pro dia, 
por isso é bom reforçar essa men-
sagem sempre que possível, seja 
verbalmente ou por escrito. Se há 
no condomínio uma rede social 
que interliga os condôminos (fa-
cebook, whatsapp, site, blog ou 
mesmo um email conjunto) é in-
teressante publicar postagens que 
convidem os moradores a partici-
parem dos encontros. 

Para a assembleia propriamen-
te dita, segue a dica de se elabo-
rar uma pauta curta previamente 
divulgada no ato de convocação. 
Ela deve incluir no máximo três 

pontos, aos quais se devem des-
tinar até vinte minutos de debate. 
O tempo pré-estabelecido evitará 
as conversas paralelas e obrigará 
os presentes a se aterem ao foco 
do momento. Ao término, deve-
-se deixar cerca de quinze minutos
para as deliberações finais e vota-
ções, caso sejam necessárias.

Para se ganhar tempo durante 
a reunião, caso seja preciso votar 
acerca de um projeto de reforma ou 
algo do gênero,é recomendável que 
se distribua com alguns dias de an-
tecedência uma cópia resumida do 
projeto. Assim, os participantes já 
chegarão à assembleia com noção 
do que irá ser debatido, restando 
apenas as dúvidas a serem tiradas 
e economizando o tempo de uma 
longa apresentação do projeto. 

Uma reunião com duração de 
uma hora e quinze minutos, se bem 
aproveitada, é suficiente para dis-

cutir a pauta do dia sem se tornar 
enfadonha. Um dos motivos que 
mais afastam os condôminos de 
assembleias condominiais é a ale-
gação de que elas são muito lon-
gas, frequentemente poluídas por 
assuntos que não estão na pauta e, 
consequentemente, improdutivas. 
Para se obter uma boa frequência 
em que se mudar essa imagem. 
 É fundamental deixar claro aos 
moradores que a assembleia do 
condomínio não tem por finalida-
de ser uma ouvidoria de todos os 
problemas enfrentados, conflitos 
entre vizinhos, sugestões diversas 
e queixas generalizadas. Para es-
sas demandas, o síndico deve pro-
por outro canal de comunicação, a 
exemplo do livro de ocorrências 
ou criar um livro de sugestões. A 
assembleia existe para deliberar 
sobre temas específicos e seu foco 
não deve ser desviado. 

Enquanto alguns condomí-
nios lidam com a vacância 
do cargo de síndico por falta 

de interessados, outros enfrentam 
verdadeiras guerras eleitorais dis-
putadas por candidatos que dese-
jam assumir o posto. Em quaisquer 
das situações é importante lembrar 
que o processo de eleição de um 
novo síndico deve obedecer às nor-
mas previamente estabelecidas na 
Convenção do condomínio e, mais 
amplamente, à legislação brasilei-
ra.
 O descumprimento dos trâmi-
tes e procedimentos legais requeri-
dos para o evento, pode acarretar a 
não validação da eleição. Sem isso, 
compreende-se que o novo “síndi-
co” não possui legitimidade para 
administrar o condomínio, um pa-
trimônio coletivo. Todo o processo 
eleitoral deve obedecer a um cro-
nograma que se inicia com a con-
vocação pública de candidatos e se 
consuma na validação dos votos. 
 Não raro, eleições em condo-
mínio tornam-se questões a serem 
resolvidas nos tribunais. Seja por 
desconhecimento das regras ou má 
fé, votações são invalidadas pela 
Justiça. Foi o que ocorreu com 
o condomínio P. R. A. E. C, em
Campo Grande (MS), no ano pas-
sado. A eleição de síndico e demais
membros foi suspensa, após duas
decisões do poder judiciário que
entenderam que o processo eleito-
ral não respeitou a convenção do
condomínio.

Alguns moradores entraram 
com uma Ação Declaratória c/c 
Obrigação de Fazer, de modo a 
obstar a validade da eleição da 
diretoria do condomínio para o 

biênio 2014/2016 e a posse dos 
eleitos. A irregularidade se deu 
quando cinco condôminos votaram 
representando diversos outros por 
procuração, mas assinaram a lista 
de presença apenas uma vez. Con-
tudo, o estatuto do condomínio não 
previa esta hipótese. 
 Os representantes da antiga 
administração, que teriam vencido 
por uma diferença de cinco votos, 
alegaram em agravo de instru-
mento contra a liminar de primei-
ro grau que “não houve qualquer 
manifestação de irregularidade du-
rante todo o processo de votação, 
levando-se em conta que processo 
foi acompanhado por dois fiscais 
e advogados de ambas as chapas. 
Passados quinze dias das eleições 
é que a chapa perdedora, através 
de seus membros, pleiteiam a anu-
lação da eleição, sem que, oportu-
namente não houve qualquer mani-
festação”.
 Os Desembargadores da 1ª Câ-
mara Cível do Tribunal de Justiça, 
ao analisarem o agravo de instru-
mento impetrado pela chapa da an-
tiga administração do condomínio, 
mantiveram a decisão de primeiro 
grau, por estarem cumpridos os re-
quisitos da antecipação de tutela.
 Para o Relator do recurso, Des. 
Divoncir Schreiner Maran, a elei-
ção não foi válida por não haver 
previsão de votos por representa-
ção no estatuto do Condomínio. 
Para o magistrado “a convenção 
do condomínio não admite que na 
eleição da diretoria haja votos por 
procuração e os termos da conven-
ção, como enuncia o artigo 1.333 
do Código Civil, são obrigatórios a 
todos os condôminos”.
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Segurança Cidade
Verão é o período do ano 

com maior incidência de raios

Caesb vai substituir 350 mil 
hidrômetros e quer reduzir 

índice de perda de água

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

Um incidente ocorrido no 
litoral de São Paulo no 
final do ano envolvendo 

quatro pessoas de uma mesma fa-
mília mortas atingidas por um raio 
em Praia Grande chocou o país e 
trouxe mais uma vez à tona os ris-
cos que esses fenômenos podem 
oferecer. 
 Segundo o Grupo de Eletrici-
dade Atmosférica (Elat) do Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), por ano morrem aproxima-
damente 130 pessoas vítimas de 
acidentes com raios no Brasil, o 
que faz dele o país com a maior in-
cidência de raios no mundo (cerca 
de 50 milhões anuais).
 Apenas o estado de São Paulo 
registrou a incidência de 134.580 
raios no período de 1º de dezembro 
de 2014 a 6 de janeiro de 2015. Os 
pesquisadores do Inpe justificam a 
alta ocorrência devido ao fato de 
o Brasil ser o maior país na zona
tropical do planeta e, nesta época
do ano, ser comum a formação de
tempestades.

A temporada de raios deve 
seguir até março e é importante 
obedecer aos cuidados preventivos 
para evitar danos humanos e ma-
teriais. Em virtude destes riscos, é 
de suma importância que o síndico 
mantenha em dia o seguro do con-
domínio, para garantir indenização 
em caso de perdas materiais e da-
nos à estrutura do prédio. 

Além dessa precaução, faz-se 
necessária a vigilância constante 
e manutenção nos para-raios. Este 
equipamento também denominado 
Sistema de Proteção contra Des-
cargas Atmosféricas (SPDA) é in-
dicado para prédios a partir de 30 
metros de altura e sua finalidade é 

captar a descarga elétrica e condu-
zi-la à terra de forma segura. 
 Apesar de ficar meio escondi-
do em um lugar de difícil acesso 
no topo dos edifícios, o para-raio é 
uma peça fundamental para garan-
tir a integridade da estrutura pre-
dial, a segurança dos condôminos 
que circulam no local e também a 
funcionalidade de seus eletrodo-
mésticos.
 Existem dois tipos de sistemas 
de para-raios: a gaiola de Faraday 
e o método de Franklin. O primei-
ro é o mais indicado e ganha em 
funcionalidade, preço e estética, 
sendo o mais indicado para prédios 

verticais mais altos. O método de 
Franklin (eletrogeométrico) pode 
ser instalado em mais baixos e ho-
rizontais. 
 O ideal é que o síndico agende 
uma vistoria anual com um enge-
nheiro eletricista para verificar se 
as condições do sistema estão de 
acordo com a NBR-5419/2001 da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), que observa 
critérios como: a resistência do 
aterramento, troca de isoladores 
oxidados, pintura do mastro (anti-
corrosiva), cabos bem tensionados, 
condição das hastes. O custo mé-
dio de uma manutenção deste tipo 
é de aproximadamente R$ 350,00.

A Caesb irá trocar, até o fim 
de 2016, 350 mil hidrô-
metros em todo o Distrito 

Federal. A Companhia está revita-
lizando e atualizando tecnologica-
mente seu parque de hidrômetros, 
buscando uma maior precisão e 
eficiência na medição do consumo 
de água, além da adequação na dis-
tribuição de água no DF, de forma 
a garantir continuidade e qualidade 
no abastecimento.
 Neste programa de moderniza-
ção da Empresa, estão sendo inves-
tidos R$ 80 milhões. A Companhia 
possui o menor índice de perdas de 
água tratada do país, com um per-
centual de 27,3%, mas pretende re-
duzi-lo, nos próximos cinco anos, 
para menos de 20%.
 Os hidrômetros estão sendo 
trocados de acordo com seu tem-
po de utilização. A vida útil destes 
equipamentos pode ser de 8 a 10 

anos, para hidrômetros mecânicos 
e eletrônicos, respectivamente. 
Desde dezembro, cerca de 5.300 
equipamentos já foram substitu-
ídos no Guará, Taguatinga, Lago 
Norte, Ceilândia, Águas Claras e 
Vicente Pires.
 Todos os hidrômetros são li-
cenciados pelo Inmetro e sua fun-
ção é medir de forma precisa o vo-
lume de água utilizado. Os maiores 
benefícios da substituição é a emis-
são das contas de água de maneira 
justa, de acordo com o consumo do 
cliente, além de auxiliar no con-
trole do consumo e identificação 
de possíveis vazamentos. A Caesb 
orienta os moradores para que fa-
çam uso racional de água, tendo 
em vista a escassez do produto e 
sua importância para a humanida-
de.
Fonte: www.caesb.com.br
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Jurídico
Tribunal de Justiça autoriza 

moradora a manter 
labrador em condomínio

Decisão judicial também cancela as multas 
aplicadas contra o dono da cadela

O Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo (TJ-SP) 
autorizou o morador de um 

condomínio na zona Sul de Ri-
beirão Preto a manter uma cadela 
da raça labrador no apartamento, 
apesar da proibição determinada 
pelo regulamento interno do resi-
dencial.
 A decisão do órgão colegiado 
também cancela as multas aplica-
das contra o dono do cachorro e 
proíbe que novas autuações sejam 
emitidas.
 Segundo alegação do con-
domínio, o animal era de grande 
porte, mas, pelo regulamento, se-
riam permitidos apenas animais 
pequenos dentro dos apartamentos, 
“competindo aos condôminos im-
pedir que os mesmos não pertur-
bem o sossego dos moradores”.
 O desembargador do TJ Ne-
ves Amorim manteve a decisão da 
Justiça em primeira instância após 
condomínio recorrer e concluiu 
que não há evidências da impos-
sibilidade de manter o animal no 
local.
“Por se tratar de raça inteligente 
e disposta a agradar é considera-
da uma das melhores opções para 
atuar como guia de cegos ou em 
trabalhos de reabilitação”, informa 
Amorim, em um trecho da decisão.
 O administrador de empresas 
Geraldo José de Souza Pinto, dono 
da cadela labrador, contou que o 
cão é dócil, não oferece risco à se-
gurança dos moradores e que o ad-
quiriu após recomendação médica 
para ajudar no tratamento psiquiá-
trico de sua esposa.
 Ele comprou a Nina ainda fi-
lhote, em 2002. Os conflitos no 
condomínio, no entanto, tiveram 
início somente em 2010.
 Geraldo foi autuado três vezes 
por manter sua cadela labrador no 

apartamento - cada infração custou 
um salário mínimo.
 A esposa de Geraldo, Luci Va-
lim de Souza Pinto, considera Nina 
como sua filha. “Ela é obediente, 
uma companheira, não late”. Um 
dos advogados do condomínio, 
Vinicius Buranelli, não quis co-
mentar a decisão. A reportagem 
apurou, no entanto, que um recurso 
contra a decisão do TJ não deverá 
ser impetrado.
 Restrição na parte interna não 
é comum.
 Proprietário de uma adminis-
tradora de 70 condomínios em 
Ribeirão Preto, Sérgio Tadeu Gon-
çalves relata que a minoria dos 
residenciais estabelece regras que 

proíbem todo tipo de animal dentro 
dos apartamentos.
“Dos 70 condomínios que admi-
nistramos, estimo que 5% têm esse 
tipo de proibição no interior dos 
imóveis”, frisa.
 Gonçalves acrescenta que fica 
muito difícil modificar a regra de 
um condomínio que já foi estabe-
lecido.
“É necessário que pelo menos dois 
terços dos condôminos votem por 
determinada mudança para que ela 
passe a ser válida. Como é difícil 
mudar a regra, daí vem a questão 
judicial, como ocorreu neste caso 
da cadela labrador dentro do apar-
tamento”, conclui. 
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E quando ninguém quer 
ser sindico?

Repeteco

Dicas
Toldos, marquises e 

coberturas

 Usados para proteger áreas 
contra o sol ou para incrementar 
o visual, os toldos são bastan-
te utilizados em condomínios.
O material mais indicado é o
sunbrella, cujas fibras acrílicas
são pigmentadas ainda duran-
te o processo de fabricação, o
que garante que o material não
fique desbotado devido ao sol e
a chuva constantes. A garantia é
de 10 anos, segundo o fabrican-
te.

 Os toldos de vinil são bas-
tante populares devido ao baixo 
preço, mas possuem baixa du-
rabilidade e não têm uma apa-
rência tão bonita.O sunbrella é 

opaco, não tem brilho, e isso faz 
com que destoe menos da decora-
ção. Devem ser priorizadas cores 
claras, que não absorvem tanta luz 
e ajuda a refrescar o local. Dê pre-
ferência ao mesmo modelo e cor 
em todas as coberturas, para criar 
um padrão. 

Materiais de pintura

 O que deve ser feito com o 
material que sobra da pintura de 
uma área do condomínio? Uma 
opção é doar, mas se há o interesse 
em armazenar para uma próxima 
oportunidade, é preciso seguir al-
guns passos. Para aumentar a vida 
útil dos pincéis e rolos, é essencial 
limpá-los logo após o uso. Objetos 
sujos com tintas à base solvente, 

devem ser limpos com jornal e la-
vados com aguarrás ou thinner. Já 
os pincéis e rolos sujos com tintas 
à base de água, basta lavá-los com 
água e sabão. Para a conservação 
ideal das cerdas, é recomendável 
arrumá-las com um pente de cabe-
lo antes de guardar. 

 No caso de tintas, devem-se 
guardar as latas em um lugar co-
berto sem umidade ou calor exces-
sivo, sempre na posição vertical 
e sem movimentação. Tintas que 
ficam guardadas por muito tempo 
podem formar uma película resul-

tante da ação do ar. Para evitar isso, 
a tampa da lata deve estar sempre 
bem fechada de maneira que não 
exista a possibilidade da entrada 
de ar e conservada de cabeça para 
baixo. É importante lembrar que a 
tinta que sobra de uma reforma ja-
mais deve ser despejada num ralo 
ou em cursos de água, pois se trata 
de um material poluente. 

Bicicletários

 O transporte por meio de bici-
cletas é cada vez mais incentivado 
e, para quem isso seja viável, é ne-
cessário não apenas que as cidades 
estejam adaptadas às necessidades 
dos ciclistas, mas também os con-
domínios residenciais e empresa-
riais. Por isso é importante a insta-

lação de bicicletários, espaços 
reservados para que os condô-
minos estacionem e guardem 
suas bicicletas e evitar que elas 
sejam paradas em qualquer lu-
gar ou transportadas dentro do 
elevador.

 Esses “estacionamentos” 
especiais consistem em dispo-
sitivos, também chamados de 
paraciclos, que podem ser fi-
xados no piso, parede ou teto, 
onde as bicicletas são guarda-
das de forma ordenada e podem 
ser presas com um cadeado ou 
corrente. A implantação de bi-
cicletários é simples e de baixo 
custo. Para abrigar até cinco 
bicicletas, por exemplo, é ne-
cessário em média um espaço 
de 6m².

Por Andréa Mattos |

O problema é que na maio-
ria dos edifícios, na ver-
dade faltam candidatos a 

sindico, chegando mesmo a total 
falta de pretendentes. O principal 
causador desse fato é o desconhe-
cimento do condomínio, do que 
venha a ser sindico e o que é mais 
importante, o que venha a ser mo-
rar e participar de um condomínio. 
Pesa muito na decisão de ser sin-
dico, a incompreensão dos demais 
condôminos que, em sua, maioria, 
limita-se em reclamar dos proble-
mas do prédio e do valor da taxa 
condominial. Algumas conven-
ções prevêem que o sindico pode 
ser condômino e os estranhos ao 
condomínio, inclusive pessoa jurí-
dica (administradora).

Sendo assim, quando na as-
sembléia não aparece os candida-
tos e conseqüentemente o cargo 
fica vago, duas medidas podem 
ser tomadas: a primeira é entregar 
o problema ao juiz de direito, para
que ele nomeie um sindico (que
pode ser alguém estranho ao con-
domínio). Segundo, bem mais pra-
tico e lógico, é a contratação de um
sindico profissional, que no caso
são os administradores de condo-
mínio. As vantagens pela opção
dessa segunda saída são inúmeras,
desde que todos os condôminos
cooperem com o novo sindico.
O administrador de condomínios, 
por não ser morador do edifício, 
conseqüentemente, não vivenciar 
seus problemas diariamente (por 
mais visitas que faca ao condo-
mínio), jamais será igual a um 

sindico morador do prédio. Porem 
esse profissional, por ter maior co-
nhecimento da lei, tem tudo para 
fazer uma administração do ponto 
de vista jurídico, correta. Entre as 
obrigações do administrador, das 
quais englobam todas as perti-
nentes ao sindico, ainda pode ser 
dado:
• O recrutamento e admissão do

pessoal, que pela própria na-
tureza de sua profissão, já fica
mais fácil, por lidar com esse
pessoal costumeiramente;

• Confecciona e distribui os car-
nes para pagamento das taxas
condominiais, com sistema de
pagamento em rede bancaria;

• Faz os registros contábeis;
• Elabora as convocações das

assembléias, zela pela correta
lavratura das atas, bem como
pelo procedimento durante as
mesmas;

• Representa o condomínio nos
órgãos oficiais, com acessória
jurídica, geralmente incluída
em seu pró-labore;

• Atende aos condôminos sempre
que seja necessário, sem que
os mesmos fiquem constrangi-
dos de estarem incomodando o
sindico em sua casa. O adminis-
trador de condomínio pode ser
também auxiliador por uma co-

missão de condomínios, forma-
da por moradores do edifício, 
o que, certamente, iria ajudar e
muito o trabalho do profissio-
nal. A esta comissão podem ser
dada várias missões, como por
exemplo, o movimento da conta
bancaria,  fiscalização da contas
pagas, a fiscalização dos funcio-
nários, da limpeza e como tam-
bém do próprio administrador.
Essa comissão será o elo entre
o administrador e os problemas
existentes no condomínio.

*A autora é jornalista e colabora-
dora da Folha do Sindico
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Especial Momento EuChef

Risoto de Abobora 
com carne seca

Ingredientes

• 300 g de arroz

• 600 g de abóbora moranga

• 4 colheres (sopa) de margarina
light

• 1 cebola grande (120 g)

• 1 dente de alho

• 1 colher (sopa) de alecrim

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

• 1 e 1/2 litros de caldo de carne
0% de gordura (usar 2 table-
tes)

• 10 g de queijo parmesão ralado
light

• 200 g de carne seca

Modo de preparo

Dessalgue a carne seca e ferva em 
água até ficar bem macia. Escorra a 

/euchefdf @euchef

Por Fábio Marques |

Para mais receitas e dicas siga-nos

água e deixe esfriar. Desfie a carne 
e refogue-a em uma colher (sopa) 
de margarina. Quando estiver bem 
crocante, coloque-a em um papel 
absorvente. Descasque a abóbora, 
tirando as sementes, corte-a em 
cubos pequenos e reserve.

Refogue, em uma panela antiade-
rente, a cebola com 2 colheres de 
margarina. Coloque o arroz e a abó-
bora e comece a pôr o caldo de car-
ne fervendo. Adicione uma concha, 
deixe secar parcialmente e acres-
cente mais outra, repetindo esse 
processo até chegar ao cozimento, 
mais ou menos de 16 a 18 minutos. 
Junte o alecrim picado. Quando o 
risoto estiver cozido, tire do fogo e 
salpique o parmesão e a margarina

Misture com força até que fique 
bem cremoso e acerte com sal e 
pimenta. Coloque o risoto no prato 
fundo no centro e os fios de carne 
seca e sirva.

Rendimento: 10 porções.

Tempo de preparro: 35 minutos

Zelador. O nome desta pro-
fissão diz muito sobre sua 
função zelar pelo bem co-

mum, seja ele público - no caso de 
instituições governamentais - ou 
privado, como acontece nas esco-
las, prédios comerciais e, também, 
condomínios. Fevereiro é o mês 
que celebra este importante fun-
cionário. No Brasil, o Dia do Zela-
dor é comemorado em várias datas 
diferentes, entre os dias 9 e 11 de 
Fevereiro, principalmente.
 Dentro de um condomínio, o 
zelador é o braço direito do síndi-
co. Na ausência deste, é o zelador 
quem toma as decisões práticas 
do cotidiano, como os pequenos 
consertos ou a troca de lâmpadas. 
Também é de responsabilidade 
dele gerenciar as atividades dos 
demais funcionários do prédio: 
porteiros, vigias, serviços de lim-
peza, ascensorista, jardineiros, 
piscineiros, dentre outros. 
 O cargo de zelador costuma 
ser ocupado pela mesma pessoa 
durante muito tempo, é um cargo 
de confiança, por isso não é difícil 
encontrar em condomínios mais 
antigos alguns que já trabalham 
lá há muitos anos. O zelador tem 
contato direto com assuntos muito 
delicados pertinentes à administra-
ção do condomínio e não é reco-
mendável que haja muita rotativi-
dade de pessoas nesse posto. 
 Zelar, cuidar, fiscalizar, prestar 
contas ao síndico de tudo o que se 
passa no condomínio. Essas são 
funções primordiais do zelador e 
para desempenhá-las com eficá-
cia, algumas características devem 
ser buscadas nesse profissional. O 
candidato a zelador deve ter senso 
de iniciativa (para agir na ausência 
do síndico), capacidade de liderar 

os outros funcionários, boa co-
municação, bons modos e postura 
elegante para tratar com os condô-
minos e visitantes, ser organizado, 
responsável, sem antecedentes cri-
minais e ter boas referências. 
 Todo condomínio deve obede-
cer a um calendário de manuten-
ções periódicas para preservar as 
boas condições de uso de instala-
ções elétricas e hidráulicas, caixas 
d’água, elevadores, para-raios, 
caixas de gordura, geradores de 
energia, portões eletrônicos, câ-
meras de segurança dentre outros 
equipamentos que garantem segu-
rança e conforto aos condôminos. 
 A administração do condomí-
nio é uma responsabilidade do sín-
dico, porém é válido lembrar que 
muitas vezes essa pessoa é um mo-
rador comum do prédio que possui 
uma vida de afazeres pessoais e 

não pode dispor 100% de seu tem-
po aos cuidados com o edifício. O 
zelador, sim, é a pessoa ideal para 
gerenciar essas vistorias, pois dá 
expedientes dentro do condomínio 
e pode receber as funções delega-
das pelo síndico. 
 Para organizar a rotina, o ze-
lador deve possuir um check list 
de atividades a serem realizadas 
diariamente, semanalmente, men-
salmente, anualmente e em datas 
esporádicas. Ele é também o res-
ponsável por entrar em contato 
com empresas especializadas nas 
manutenções que o condomínio 
precisa e fazer os agendamentos. 
Mesmo com tantas atribuições 
importantes, é preciso deixar cla-
ro que o zelador é um funcionário 
cumpridor de tarefas designadas 
por seu superior, em nenhum mo-
mento ele possui autoridade para 
deliberar como síndico. 






