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Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

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

Mensal
23,00 

Dia
Trabalhado

22,00 
Dia

Trabalhado

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

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

Quem Receber até 646,55

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  23,36

Quem Receber até 971,78

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

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

Salário Mínimo para 2013 R$ 678,00

Tabela do IRRF - 2013
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

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

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

Poupança Antiga (1) (%) 0,5000 0,5000 0,5210 0,5000 4,09 6,19
Poupança (2) (%) 0,4134 0,4551 0,4761 0,4551 3,55 5,30
TR* (1) (%) 0,0000 0,0000 0,0209 0,0000 0,02 0,02
TJLP (%) 0,42 0,41 0,42 0,42 3,35 5,24
FGTS (6) ( %) 0,2466 0,2466 0,2676 0,2466 2,01 3,02
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,60 0,61 0,72 0,71 5,00 7,38
DI Over (2) (%) 0,58 0,59 0,71 ----- ----
UPC *** (R$) 22,31 22,31 22,31 22,31 0,00 0,04
UFESP (R$) 19,37 22,31 19,37 19,37 18,44
FCA / SP (R$) 1,8690 1,8690 1,8690 1,8690 1,6994
UFM (R$) 115,00 115,00 115,00 115,00 108,66
Salário Mínimo (R$) 678,00 678,00 678,00 678,00 9,00 9,00
Salário Mínimo SP (4) (R$) 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 690,00
UFIR (5) ---

A maioria das pessoas não 
reconhece em um sim-
ples degrau um inimigo. 

O Brasil possui uma população 
de 190.755.799 habitantes, de 
acordo com o último censo reali-
zado em 2010 pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e, deste total, estima-se 
que 13.273.969 pessoas tenham 
algum tipo de deficiência motora, 
ou seja, que não conseguem de 
modo algum, com grande dificul-
dade ou com alguma dificuldade 
se locomover. Para essas pessoas, 
um pequeno desnível no piso, por 
menor que seja, pode ser o fator 
decisivo para lhe permitir ou não 
o exercício do direito fundamental
de ir e vir.

A legislação brasileira vem 
aperfeiçoando dispositivos que 
visam a acessibilidade de pessoas 
com deficiência física ou mobilida-
de reduzida. O Decreto de nº 5296 
de 2 de dezembro de 2004, que se 
convencionou a ser chamado po-
pularmente de Lei da Acessibilida-
de, tornou-se um marco da defesa 
dos direitos do cadeirante e demais 
pessoas com dificuldades para se 
movimentar, sejam crianças idosos 
ou adultos.

Em sete anos de vigência da 
lei, alguns avanços foram identi-
ficados no que diz respeito à ade-
quação de transporte público e pré-
dios também públicos. As maiores 
dificuldades em fazer cumprir a 
legislação, entretanto, encontram-
-se nos prédios privados, incluindo
tanto aqueles com finalidade co-
mercial quando residencial. 

Os condomínios – na condi-
ção de “edificações de uso priva-
do multifamiliar” – são atingidos 
pela Lei da Acessibilidade. As suas 
estruturas devem atender aos pre-

ceitos da acessibilidade na inter-
ligação de todas as partes de uso 
comum ou abertas ao público, con-
forme os padrões das normas técni-
cas de acessibilidade da ABNT.
 Apesar da sólida legislação 
ainda é possível constatar muitas 
irregularidades. De um lado, falta 
boa vontade ou até mesmo conhe-
cimento legal por parte de síndicos 
e condôminos, que preferem adiar 
as adequações do prédio. De ou-
tro lado, falta fiscalização rígida 
que autue os prédios inadequados 
e exija o cumprimento da lei. Nes-
sa equação, quem sai perdendo é 
quem precisa de acessibilidade e 
não a tem à disposição.
 Além do temor às sanções le-
gais previstas a quem descumpre o 
que é obrigatório, falta a algumas 
pessoas sensibilidade e a chamada 
empatia – a capacidade de se co-
locar no lugar do próximo. É obri-
gação do síndico trabalhar para 
obedecer à Lei da Acessibilidade, 
fazendo reformas e adequações 
para eliminar barreiras físicas que 
impossibilitem a locomoção de 
quem quer que seja. 
 Esse é o tema da matéria es-
pecial desta edição da Folha do 
Síndico. Confira também dicas de 
decoração para condomínios que 
pretendem alterar a fachada do 
imóvel, mitos e verdades sobre os 
produtos de limpeza utilizados na 
manutenção do prédio e a impor-
tância de reaproveitar os recursos 
hídricos na seção de Meio Am-
biente. Na seção de Legislação, 
veja importante esclarecimento 
do STJ a respeito de uma suposta 
derrubada da taxa de condomínio 
por fração ideal, que chegou a ser 
erroneamente divulgada em alguns 
noticiários. 
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Seu Condomínio
Edifícios podem obter selos de eficiência energética

Na hora de adquirir um 
novo eletrodoméstico, o 
consumidor já se habituou 

a observar as tabelas e etiquetas 
coloridas que sinalizam o consumo 
e eficiência energética. A novidade 
é que agora elas também poderão 
nortear o uso de imóveis. O obje-
tivo é o mesmo dos selos já utili-
zados nos produtos eletrônicos: 
conscientizar a população para o 
uso racional de energia e incenti-
var a escolha por opções mais sus-
tentáveis.
 A nova modalidade de selo  
está prevista na portaria nº 299 do 
Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INME-
TRO), publicada no final de junho 
e se aplica a todo o Brasil. A nor-
ma cria o Regulamento Técnico da 
Qualidade para o Nível de Eficiên-
cia Energética (RTQ-C). 
 Assim como os eletrodomés-
ticos (cujos selos indicam nível de 
eficiência de “E” a “A”), edifícios 
comerciais, de serviços e públicos, 
novos ou antigos, poderão ter um 
selo atestando a eficiência energé-
tica do prédio com a finalidade de 
estimular a redução do consumo de 
energia. 
 A ideia é que a novidade seja 
espontaneamente aderida pelos 
condomínios empresariais e de-
mais prédios de uso coletivo. 
“Com o selo, o locatário saberá 
exatamente quanto o prédio con-
some de energia, podendo assim 

optar por um mais eficiente”, afir-
ma Ângela Cardoso, gestora da 
Keyassociados, empresa que presta 
serviços de consultoria em gestão 
de negócios nas áreas de Sustenta-
bilidade e Meio Ambiente.
 A avaliação do nível de efici-
ência dos edifícios será realizada 
por meio da classificação de três 
sistemas: envoltória (área de jane-
las, tipo de vidros, dimensões da 
edificação etc.), iluminação (con-
tribuição da luz natural, desliga-
mento automático do sistema de 
iluminação etc.) e ar condicionado 
(nível de eficiência do aparelho). 
 Segundo a especialista, “o selo 
não é obrigatório, mas representa 
um diferencial competitivo para 
as companhias”. Para funcionar e 
atingir o objetivo proposto é preci-
so que os consumidores assumam 
o compromisso de buscar e dar pre-
ferência a imóveis que prezam pela
responsabilidade social.

Mesmo sem a obrigatoriedade, 
alguns prédios já estão em fase de 
etiquetação, como, por exemplo, a 
Faculdade de Tecnologia Nova Pa-
lhoça, de Santa Catarina, e a Escola 
Estadual Bairro Luz, em São Pau-
lo.

“Esse selo vai estimular a efi-
ciência energética dos prédios. Por 
exemplo, um edifício que esteja 
classificado no nível C pode im-
plantar medidas para melhorar a 
sua eficiência energética”, pondera 
a consultora. 

 Para obter a certificação, o pro-
prietário do prédio deve procurar 
inicialmente uma consultoria para 
ajudar a traçar um plano para tor-
nar a construção mais eficiente do 
ponto de vista energético, a fim de 
que possa, posteriormente, procu-
rar uma certificadora.  

Pequenas mudanças, grandes 
efeitos

 De acordo com Ângela Cardo-
so, em edificações existentes, mui-
tas vezes medidas simples como 
mudança de cor de paredes e au-
mento do tamanho das janelas pos-
sibilitam uma melhora na certifica-
ção. “Para a pintura das fachadas, 
recomenda-se uma tinta com baixo 
índice de absorvência solar, evi-
tando o aquecimento das paredes e 
consequentemente o aquecimento 
do ambiente, que, por sua vez, au-
mentaria o consumo de energia do 
ar condicionado”.
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Administração
Cobrança por fração ideal ou taxa igual para todas unidades?

Decisão do TJMG favorável a proprietário de Belo Horizonte traz 
discussões sobre o assunto

Polêmica à vista no mundo 
condominial: recentemente, 
uma decisão do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais (TJMG) 
pode abrir precedente para que 
proprietários de coberturas contri-
buam com a taxa de condomínio 
igual à dos demais condôminos, 
fato que vem gerando discordância 
entre Síndicos e condôminos em 
todo o país.
 Segundo pudemos constatar, a 
cobrança de uma taxa baseada na 
metragem do apartamento e, por-
tanto, mais cara para os moradores 
de coberturas, é vista pelo tribunal 
como oportunidade para um enri-
quecimento sem causa dos demais, 
podendo este até mesmo ser con-
siderado como ilícito. Na decisão 
do TJMG, ficou registrado que “tal 
fato (ser dono de um imóvel com 
maior metragem), por si só não au-
menta a despesa do condomínio, 
não confere ao proprietário maior 
benefício do que os demais e final-
mente, a área maior não prejudica 
os demais condôminos”.
 A questão se originou graças 
ao pedido de Delvayr Fernandes 
Aguiar (in memorian) proprietário 
de um apartamento com área priva-
tiva, com um jardim e um cômodo 
extra, em bairro nobre de Belo Ho-
rizonte. Na ação, do ano de 2003, 
ele pedia para pagar ao condomí-
nio o equivalente aos demais mo-
radores, e após dez anos de trami-
tação, o requerimento foi atendido. 
O condomínio chegou a recorrer 
da decisão no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), mas teve o recurso 
negado, o que fez com que a deci-
são do TJMG fosse mantida. Como 
o STJ não julgou o mérito nesse
processo, não há, então, nenhuma
“força” vinculante.

O que parece justo para alguns, 
pode ser considerado injusto para 
outros, já que o equiparamento das 
taxas certamente será compensado 
nos valores pagos pelas unidades 
menores, ou seja, quem pagava 
menos vai passar a pagar mais. 
Muitos consideram que, pelo fato 
de as coberturas ocuparem espaços 
que teoricamente correspondem 

a duas unidades e não a uma, não 
seria justo que a taxa condomi-
nial fosse a mesma. Porém com a 
recente decisão, presume-se que 
novas ações de proprietários de 
unidades maiores comecem a sur-
gir, visando não só a economia no 
bolso, mas também uma valoriza-
ção do imóvel no mercado, já que 
taxas menores para as coberturas 
as farão mais atrativas aos compra-
dores.

O que diz o Código Civil a 
respeito

 Segundo o Código Civil,o 
condômino deve contribuir para 
as despesas do condomínio na 
proporção de sua fração ideal, 
salvo disposição em contrário na 
convenção. E tal divisão não cabe 
apenas para as verbas destinadas à 
conservação e manutenção do edi-
fício, mas também às designadas 
para obras de embelezamento, ino-
vações e outras que sejam devida-
mente aprovadas em assembleia.

Consultado sobre o assunto, 
o advogado Rubens de Andrade
Neto, diretor da Rubens Andrade
Advogados, orienta que deve ser
ponderada a utilização dos espaços
comuns, ou seja, no seu entender,
em regra geral, aqueles que detêm
maior ou menor fração ideal não
deveriam pagar a mais ou a me-
nos simplesmente pela fração ide-
al, mas sim pela utilização efetiva
dos serviços e áreas comuns, como
serviços de manutenção, limpeza,
elevadores, área de lazer, empre-
gados, entre outros. “De qualquer
forma, se o pagamento não for re-
lativo à fração ideal, por força do
art. 1336 do Código Civil, a estipu-
lação deverá constar da convenção
do condomínio, decidido em as-
sembleia para tal fim. Estamos vi-
venciando um momento de novas
decisões sobre o tema, que pugnam
pela igualdade. Portanto, nossa in-
dicação é a de que prevaleça o bom
senso”, ressalta.

Ouvimos algumas pessoas e 
profissionais envolvidos com o as-

sunto, confira o que estes pensam a 
respeito.

Rubens de Andrade Neto, diretor 
da Rubens Andrade Advogados
 “Apesar do art. 1336 do Códi-
go Civil ser taxativo ao normatizar 
que o condômino deve contribuir 
para as despesas do condomínio 
na proporção das suas frações ide-
ais, salvo disposição em contrá-
rio na convenção; a decisão abre 
precedentes para a discussão do 
princípio da igualdade, da função 
social do contrato, da boa – fé, e do 
enriquecimento ilícito dos demais 
condôminos, sob o fundamento de 
que as partes comuns são utilizadas 
por todos de igual forma, em de-
terminado casos, frise-se. Caso tal 
entendimento se prolifere, não se-
ria a primeira vez que o judiciário 
atuaria como legislador para suprir 
demandas reais que o formalismo 
da criação de leis impede. Sendo 
assim, no momento jurídico de 
mobilidade e aplicação dos prin-
cípios constitucionais, questões 
como essas são de grande aprecia-
ção da magistratura, uma vez que o 
anseio social é a criação de deveres 
paritários e justos.”

Aníbal Pereira, Síndico do Con-
domínio do Edifício Parc dês 
Princes no bairro São Mateus
 “A meu ver, não houve altera-
ção no Código Civil, nem na Lei 
do Condomínio, então o que houve 

foi o julgamento de um caso iso-
lado. A forma de rateio das despe-
sas de um condomínio é polêmica, 
não sendo fácil estabelecer, pois 
existem diversas particularidades 
em cada condomínio, como por 
exemplo a existência de piscina ou 
não no apartamento de cobertura, 
o consumo de água variando com
o número de moradores de cada
apartamento, e a lógica do mer-
cado, que considera que quanto
maior a residência, maior o luxo,
o conforto, e a condição financeira,
em tese.

Nada impede que se determine 
um critério diferente na conven-
ção, desde que seja realizada uma 
assembleia com a aprovação da de-
cisão por 2/3 do total dos condômi-
nos do edifício. Uma alteração de 
convenção é um processo comple-
xo que demanda reconhecimento 
de firma de todos os proprietários, 
além de registro em cartório, etc. e 
por isso, considero difícil tal solici-
tação ser aprovada.

A partir da divulgação da no-
tícia nos jornais, muitas pessoas 
estão entendendo que teriam o di-
reito adquirido com base em uma 
decisão isolada. Acredito estar ha-
vendo má interpretação dos fatos, 
conforme o próprio STJ veio a pú-
blico esclarecer.

Joaquim Castilho, administrador 
de condomínios
 “Considero que mesmo após a 
decisão do TJMG, deve-se cumprir 

a forma de rateio estabelecida pela 
lei maior que rege a matéria: Lei 
do Condomínio 4.591/64 e o Códi-
go Civil, o que só poderá ser modi-
ficado pelo Congresso Nacional.
 Vale lembrar que está em tra-
mitação o Projeto de Lei 5.035/13 
do deputado Antônio Bulhões 
(PRB-SP) que propõe mudança 
na forma de cálculo do valor das 
taxas de condomínio de forma a 
que todos os moradores paguem o 
mesmo valor (divisão pelo número 
de unidades), mas esta ainda não 
entrou na pauta do Congresso.”

C. P. L., proprietária de uma co-
bertura em um condomínio no
bairro Vale do Ipê

“Em meu prédio, a cobrança 
era pela fração ideal, porém quan-
do saiu a decisão de Belo Horizon-
te, eu, proprietária de uma das qua-
tro coberturas, decidi solicitar ao 
Síndico uma assembleia extraordi-
nária para discussão do assunto.

Na assembleia, foi aprovado 
pela maioria dos presentes um ra-
teio diferenciado: despesas ordi-
nárias serão rateadas igualmente 
entre todas as unidades e despesas 
extraordinárias com base na fra-
ção ideal. Creio que a assembleia 
é soberana e tem poder de deli-
berar uma decisão. Resolvemos 
a questão de forma relativamente 
simples, pois o condomínio é for-
mado por poucas unidades e há um 
bom diálogo entre os proprietários. 
Considero o caminho do acordo 
preferível ao do ajuizamento de 
uma ação que demanda tempo, 
despesas e desgastes.

Meu argumento foi o de que 
com critério de rateio pela fração 
ideal, estávamos pagando mais 
sem nenhum benefício extra, e 
acho que a decisão do TJMG dá 
respaldo ao meu pleito. Infeliz-
mente em nossa sociedade é difícil 
encontrar pessoas com consciência  
cidadã, capazes de colocar um in-
teresse maior acima dos próprios 
interesses.”

Fonte: Jornal O Síndico
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Em evento, Felipão alfineta 
imprensa e defende colegas: O 
que é atualização em futebol?

Fla e Maracanã acertam até 2016 e 
devem assinar na semana que vem

Tabela Brasileirão
24ª Rodada

Esporte

Em reunião na sede da Fede-
ração de Futebol do Rio de 
Janeiro (Ferj) nesta sexta-

-feira, os representantes dos qua-
tro grandes clubes de futebol do
Rio de Janeiro aprovaram a ideia
proposta pela entidade, em mudar
a fórmula do Campeonato Carioca
de 2014 e realizá-lo em turno úni-
co. A proposta, no entanto, ainda
precisa ser aprovada pelo Conse-
lho Nacional do Esporte (CNE) e
passar pelo arbitral na própria Ferj,
na presença dos demais 12 clubes
participantes, no dia 7 de outubro.

Pela proposta, a entidade su-
gere um Carioca com 15 rodadas, 
todos contra todos. Os quatro me-
lhores se classificariam para as se-
mifinais, utilizando 19 datas, con-
tra 21 de 2013. No antigo formato, 
havia a divisão em dois grupos e a 

disputa da Taça Guanabara e Taça 
Rio. No fim, os vencedores de cada 
turno se enfrentavam em duas par-
tidas. Também esteve presente ao 
encontro o vice-presidente da Fe-
deração Nacional de Atletas Profis-
sionais de Futebol (FENAPAF) e 
presidente do Sindicato de Atletas 
de Futebol do Rio de Janeiro (Sa-
ferj), Alfredo Sampaio.
 A necessidade da aprovação do 
CNE se dá pelo fato de o Estatuto 
do Torcedor não permitir que se al-
tere a fórmula de disputa de uma 
competição sem que a mesma seja 
aplicada por dois anos seguidos. 
A Ferj, contudo, pede a mudança 
para que possa iniciar o Estadual 
do Rio apenas no dia 19 de janeiro, 
contrariando o calendário divulga-
do pela CBF. Nele, os torneios re-
gionais teriam de começar no dia 

Depois de mais dois meses 
de discussão e críticas so-
bre o formato do primeiro 

contrato, Flamengo e a concessio-
nária Maracanã S/A chegaram a 
um acordo para que o Rubro-Ne-
gro mande seus jogos no estádio 
entre 2014 e 2016. A assinatura 
agora só depende da aprovação do 
Conselho Deliberativo do clube, 
que tem reunião marcada para a 
próxima terça-feira.
 A divisão de receitas e despe-
sas continua valendo, de acordo 
com o vínculo atual, revisado há 
duas semanas após insistência do 
Flamengo, que recebe progressiva-

12.
Se o CNE liberar a mudança, a fór-
mula terá de ser também aprovada 
pelo arbitral na sede da federação. 
A tendência é que os clubes peque-
nos não se oponham, mas, caso 
discordem e votem juntos, desban-
cariam o desejo da própria Ferj e 
dos quatro grandes. Juntos, os 12 
times de menor expressão possuem 
78 votos, contra 58 de Botafogo, 
Flamengo, Fluminense e Vasco.
 Para 2015, o presidente da 
Ferj, Rubens Lopes, promete mu-
danças mais radicais e que, se fo-
rem colocadas em prática, devem 
agradar ainda mais aos quatro clu-
bes grandes do Rio de Janeiro. A 
ideia é que o Carioca seja iniciado 
no primeiro fim de semana de feve-
reiro e que haja partidas apenas aos 
fins de semana.

mente mais à medida que o público 
for maior. A luta pelas “melhores 
condições” passou até por uma 
carta aberta em tom pesado, que foi 
rebatida à altura pela concessioná-
ria.
 Os organizadores seguem res-
ponsáveis pela venda de ingres-
sos e pelo acesso. A diretoria, no 
entanto, permanece livre para es-
colher até dez partidas em outro 
local, como tem acontecido nes-
ta temporada, com acerto com o 
Mané Garrincha, em Brasília. As 
exceções são os jogos decisivos do 
Campeonato Carioca e de outras 
competições que disputar.
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Síndico deve estar atento à 
segurança de funcionários

ObrasSegurança

Estando ou não o condomínio 
em período de obras, a saú-
de e bem estar dos funcio-

nários deve ser uma preocupação 
constante do síndico. A negligência 
em relação às normas de prevenção 
a acidentes e doenças ocupacionais 
tem levado muitos condomínios ao 
fracasso em ações trabalhistas na 
Justiça. 
 O síndico, enquanto adminis-
trador do condomínio, deve estar 
vigilantes para reduzir os riscos à 
saúde dos colaboradores cumprin-
do as Normas Regulamentadoras 
(NRs) do Ministério do Trabalho 
e Emprego. Uma das normas que 
merece mais atenção diz respeito 
ao uso de equipamentos de pro-
teção inpidual (EPIs), destinados 
a proteger a saúde e a integridade 
física do trabalhador.
 É obrigação do condomínio 
fornecer gratuitamente EPI em per-
feito estado de conservação e fun-
cionamento e adequado ao risco ao 
qual o indivíduo precisa se expor 
para executar suas tarefas. Ativida-
des rotineiras como limpeza, coleta 
e manipulação de lixo e de produ-
tos químicos oferecem perigo aos 
empregados. 
 Conforme o Manual de Pre-
venção de Acidentes e Doenças do 
Trabalho para síndicos, subsíndi-
cos e zeladores – publicado pelo 
Sindifícios com apoio do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego – são 
exemplos de EPIs para trabalhado-
res de condomínios: botas de PVC 
ou borracha (para lavagem de pisos 
e exposição à umidade); cinto de 
segurança tipo pára-quedista (para 
serviços em altura e risco de que-
da); luvas de PVC (para coleta e 
manipulação de lixo, com risco de 
contaminação e cortes com vidro); 
luvas de látex, botas, avental de 
PVC e óculos de segurança (para 
manipulação de ácidos e cloro com 
risco de dermatoses e queimadu-
ras).

Obras no condomínio

 A rotina do condomínio é al-
terada em período de obras. Nessa 
situação, o ambiente passa a ofere-

cer mais riscos aos funcionários. O 
síndico deve se precaver para que 
nenhum trabalhador seja lesado, 
explica o advogado Alan Balaban 
Sasson, sócio do Braga & Balaban 
Advogados, professor de Direito 
do Trabalho e pós-graduado em 
Direito do Trabalho e Direito Pro-
cessual do Trabalho.
 “É premissa que, se há alguma 
empresa contratada para realizar a 
obra, o síndico solicite a ela todo 
o material de segurança que será
usado, bem como faça um contrato
com essa empresa deixando claro
de quem será a responsabilidade
em caso de acidente ou quem será
o responsável por fiscalizar o uso
do EPI dos empregados que estive-
rem trabalhando”, orienta.

Caso a obra seja feita por um 
empregado do próprio condomínio 
– por exemplo, o zelador – a res-
ponsabilidade passa a ser do síndi-
co. “O síndico deverá lhe entregar
equipamento de proteção individu-
al. Deve constar em um documento
que o empregado recebeu o equi-
pamento e fiscalizar o seu uso. Se
for outro funcionário do condômi-
no que não seja o zelador, o síndi-
co pode passar essa função ao zela-
dor”, explica Dr. Alan Balaban.

As obras que podem ser re-
alizadas pelo síndico, ou 
até mesmo por qualquer 

um dos condôminos no caso de 
omissão ou impedimento deste, 
são aquelas ditas necessárias, pois, 
segundo a regra contida no artigo 
1.341 do Novo Código Civil, inde-
pendem de autorização da Assem-
bléia.
 Na hipótese destas obras ne-
cessárias forem urgentes e resulta-
rem em despesas excessivas, após 
tomada a iniciativa de sua reali-
zação, o síndico, ou, na hipótese 
de condômino que a determinou, 
deverá convocar imediatamente a 
Assembléia, para tomar ciência das 
providências adotadas.
 As obras ou reparos, ainda que 
necessárias, que não tenham urgên-
cia, mas que importem em gastos 
excessivos, somente poderão ser 
executadas após autorização da as-
sembléia convocada especialmente 
para esta finalidade pelo síndico, 
ou, em caso de omissão ou impedi-
mento, por qualquer condômino.
 A classificação de uma obra ou 
reparo como necessária significa 
que ela tem o objetivo de conservar 
o bem ou evitar a sua deterioração,
tendo, portanto, caráter essencial,

Terceirização

 O condomínio não fica imune 
às responsabilidades trabalhistas 
mesmo que se utilize de serviços 
terceirizados. A empresa prestado-
ra sempre será a responsável pelos 
seus funcionários, não apenas em 
relação a acidentes, como também 
no pagamento de salário ou de re-
colhimentos fiscais, fundiários e 
previdenciários. 

 O síndico precisa estar atento 
à idoneidade e organização da em-
presa terceirizadora. “Se a mesma 
não cumprir suas obrigações e o 
empregado entrar com reclamação 
trabalhista contra o condomínio, 
esse poderá pagar pela omissão da-
quele de forma subsidiara”, alerta 
Balaban. O advogado faz uma re-
comendação: “a dica é que sempre 
seja contratada uma empresa que 
tenha um bom nome no mercado 
e que comprove mensalmente ao 
condomínio que está pagando em 
dia os salários e encargos, bem 
como, está fiscalizando o trabalho 
de seus empregados”. 

como a correção de um vazamento 
ou a realização de manutenção pre-
ventiva obrigatória.
 Chamamos a atenção para esta 
segunda hipótese, uma vez que o 
condomínio responde civilmente 
por acidentes causados por mau 
funcionamento dos equipamentos, 
sendo sua conservação obrigação 
permanente do síndico.
 Ocorrendo um sinistro e com-
provada a culpa ou negligência do 
síndico, poderá vir a sofrer vir a 
sofrer sanções civis, por parte do 
condomínio, bem como se for ca-
racterizado crime, poderá também 
ser responsabilizado penalmente.
 Cabe ainda esclarecer que em 
se tratando de obras úteis, ou seja, 
aquelas que aumentam ou facilitam 
o uso do bem, como, por exem-
plo, a construção de uma guarita,
sua realização depende do voto da
maioria dos condomínios.

Já as obras ditas voluptuárias, 
assim designadas aquelas que não 
aumentam o uso normal do bem, 
constituindo mero recreio ou delei-
te, como, por exemplo, a colocação 
de uma banheira de hidromassa-
gem junto à piscina, necessitam 
da aprovação de, no mínimo, dois 
terços dos condôminos
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Matéria Capa
O hall de entrada é considerado 

o cartão-postal de um condomínio

Juíza condena síndico 
por apropriação 

indébita

O que é visto nesta área re-
vela se o prédio recebe o 
devido cuidado. Neste pe-

ríodo do ano, com festas natalinas, 
este espaço torna-se o espaço mais 
atrativo.
  Um hall de entrada apresentá-
vel e um salão de festa bem mo-
biliado valorizam o imóvel. Por-
tanto, se está na hora de renovar a 
decoração desses espaços, ou ain-
da se o prédio é novo e foi entre-
gue pela construtora sem móveis 
(o que é muito comum), o período
natalino e de final de ano é opor-
tuno, pois muitas lojas dão des-
contos em produtos de coleções
antigas, para dar lugar a móveis
novos.

O hall não é um local indicado 
para a permanência de pessoas, se-
jam moradores ou visitantes. Mas 
é o hall que identifica o estilo de 
um prédio. Em hipótese alguma, o 
hall pode ter uma imagem de des-
leixo ou má conservação, pois é a 
partir dele que temos a impressão 
de que o edifício foi bem construí-
do e que suas instalações estão em 
perfeitas condições.

Antes de escolher qualquer 
material para a decoração do hall, 
é fundamental definir o perfil do 
prédio e de seus moradores. Se o 
condomínio tem uma boa área de 
lazer, com piscina e playground, 
é óbvio que terá muitas crianças. 
Nesse caso, é ideal usar pisos ce-
râmicos e materiais mais duráveis 
e fáceis de limpar.

Prédios sofisticados costu-
mam ostentar uma decoração 
sóbria e requintada. O decorador 
precisa escutar os condôminos, 
saber qual a expectativa deles com 
relação ao trabalho e preparar um 

planejamento de custos, de acordo 
com a verba existente. O ideal é 
contratar os serviços de um deco-
rador ou arquiteto profissional e 
pode ser nomeada uma comissão 
de moradores que acompanhe o 
trabalho do decorador, para garan-
tir que o resultado fique de acordo 
com o esperado..
 O ponto de partida do projeto 
de decoração de um hall, segundo 
alguns profissionais, é analisar o 
estilo do prédio. Porém, dos proje-
tos mais clássicos aos mais ousa-
dos, o hall jamais deve ser pareci-
do com uma sala de visitas: quanto 
menos itens no hall, melhor. Os 
profissionais recomendam que se-

Por Andrea Mattos |

jam trabalhadas mais as estruturas 
do espaço do que propriamente a 
decoração. Paredes de drywall (ou 
gesso acartonado) com nichos, 
uma iluminação interessante, es-
pelhos ou uma escultura são al-
guns exemplos de soluções arqui-
tetônicas para halls.
 Quanto aos móveis, pode ser 
um pufe, uma cadeira ou um sofá 
de forma mais orgânica, sem que 
precise ser necessariamente con-
fortável. Os revestimentos dos es-
tofados devem ser de fácil limpe-
za, como camurça ou couro. Para 
as paredes, revestimento de papel 
de parede, palhas naturais, fibra de 
vidro ou seda.

A juíza da 10ª Vara Crimi-
nal de Goiânia, Placidina 
Pires, condenou a 1 ano e 

seis meses de reclusão síndico de 
um prédio no Setor Leste Unive-
sitário pelo crime de apropriação 
indébita. Em virtude da pena apli-
cada não ser superior a quatro anos 
e dos crimes não terem sido come-
tidos com violência ou grave ame-
aça, a pena privativa de liberdade 
foi substituída por prestação de 
serviços a entidade pública e pres-
tação pecuniária em duas parcelas 
R$ 300,00. A magistrada também 
fixou sanção de 17 dias-multa, no 
valor mínimo de um trigésimo do 
salário mínimo vigente ao tempo 
do fato e ainda arbitrou o valor 
mínimo de R$ 46.063,76 para re-
paração dos danos causados pelas 
infrações ao condomínio.
 De acordo com o Ministério 
Público (MP), entre 27 de setem-
bro de 2006 e 7 de outubro de 

2007, o então síndico apropriou-
-se, indevidamente, da quantia R$
46.063,76, pertencente ao fundo
do condomínio. O acusado utili-
zou o cartão magnético da con-
ta bancária do condomínio para
realizar diversos saques em seu
proveito e ainda recebeu, pesso-
almente, valores referentes ao pa-
gamento da taxa de condomínio,
deixando, entretanto, de repassar
os valores para o fundo comum.
Para encobrir os desfalques, ele
não prestou contas de sua admi-
nistração no período.

De acordo com a magistrada, 
na apropriação indébita, ao con-
trário do furto ou do esteliona-
to, inexiste subtração ou fraude, 
o agente tem a posse anterior da
coisa alheia móvel, que lhe é con-
fiada pelo ofendido, mas inverte a
posse, isto é, passa a agir como se
fosse ele o dono da coisa.
Fonte: TJGO

Juiza Placidina Pires - Foto: tjgo.jus.br
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Água de reuso traz benefícios para 
o condomínio e para a natureza

Meio Ambiente Por Cecília Lima |

Dicas
Contra incêndios

Toda prevenção é válida quando 
o assunto é evitar incêndio. Para
manter a segurança do condo-
mínio e seus usuários, confira as
dicas a seguir:
1)Materiais inflamáveis devem
ser armazenados na posição 
vertical, sempre na embalagem 
original e em lugar à prova de 
fogo; 
2) Os materiais de limpeza tam-
bém devem ser acondicionados
em locais apropriados;
3) Corredores, escadas e passa-
gens de incêndio do condomí-
nio devem estar sempre livres,
jamais armazene qualquer tipo
de objeto por menor que seja
o intervalo de tempo (nunca se
sabe quando precisará usar es-
sas vias); 

4) Nunca faça improvisos nas ins-
talações elétricas;
5) A orientação anterior serve para
quem costuma sobrecarregar plu-
gues do tipo T (benjamins);
6) Coloque uma placa legível im-
pedindo a aproximação de criaças
e fumantes próximos a locais infla-
máveis (quadro de força, armário
de produtos químicos, depósito de
lixo etc);
7) Mantenha o alvará de licença
do Corpo de Bombeiros do prédio
sempre em dia.
8) Não basta o síndico ter noções
das normas de segurança para in-
cêndio. É importante que ele as
transmita aos funcionários e de-
mais condôminos. Para isso, trei-
namentos e quadros de aviso com
instruções são sempre bem vindos.

Obras
 As obras de construção e re-
forma estão cada vez mais com-
plexas e exigindo e em uito grande 
a quantidade de exigências para 
um projeto. Desta forma, faz-se 
necessário o acompanhamento 
por parte de uma equipe responsá-
vel. Embora seja mais comum em 
construções de residências de alto 
padrão, que costumam ter exigên-
cias maiores em suas construções, 
o acompanhamento estrutural pode
ser realizado em qualquer tipo de
obra, inclusive de condomínios.

Entre as principais dúvidas de 
quem realiza uma reforma, estão 
às relacionadas a paredes, como as 

que podem ou não serem derruba-
das, sem comprometer a estrutura 
do imóvel. Outro importante cui-
dado a ser tomado é com as pa-
redes que contenham enfiações e 
tubulações hidráulicas. Para esses 
casos é indispensável consultar os 
projetos originais de instalações 
e contar com a assessoria de uma 
equipe de especialistas.

Cores
 Estudos demonstram que a in-
fluência das cores para intermediar 
a relação das pessoas com seu es-
paço, seja o local onde vive e des-
cansa, o ambiente de trabalho ou os 
lugares que vai para se divertir. Do-
minar a influência das cores ajuda 
a harmonizar o ambiente, seja com 
o objetivo de proporcionar confor-
to no caso das residências, atrair
desejo em prédios comerciais ou
transmitir sobriedade em ambien-
tes corporativos. Tenha essas dicas

à mão quando for colorir as áre-
as comuns do condomínio!
 As cores claras dão a sen-
sação de espaço ampliado, en-
quanto que as escuras aproxi-
mam e trazem aconchego. Para 
ajudar a iluminar o ambiente, 
deve-se abusar do branco, cor 
que reflete luz e passa a impres-
são de amplitude. O amarelo 
também pode ser usado, pois 
cria um ambiente com energia 
e potencializa a luz natural Se o 
desejo é alongar um ambiente, 
uma solução é aplicar duas co-
res na mesma parede, com a di-
visa à meia altura. A parte infe-
rior deve ser pintada com cores 
mais escuras e a parte superior 
com tons leves. Já se o intento 
é encurtar o espaço, devem ser 
usadas cores mais claras na par-
te inferior e tons escuros na par-
te superior. 

Síndico tem dever de 
fiscalizar se desconfiar 
de algo ilegal em obra

Elemento essencial à so-
brevivência dos humanos 
– e demais seres vivos – ,

a água é um bem precioso e que 
deve se tornar cada vez mais caro 
nas próximas décadas. A poluição 
de mananciais, mudanças climáti-
cas, dentre outros fatores compro-
metem as reservas e já sinalizam 
a possibilidade de enfrentarmos 
dificuldades em desenvolver ati-
vidades cotidianas com água num 
futuro não tão distante.

 Apesar de ser considerado um 
país privilegiado nesse quesito, o 
Brasil possui áreas secas que so-
frem com a estiagem e também 
com a má distribuição de água. 
Enganam-se os que pensam que a 
limitação a este recurso está restri-
ta aos pequenos e isolados municí-
pios. 

 São Paulo, a maior e mais de-
senvolvida cidade brasileira, é um 
exemplo de situação crítica: a re-
gião metropolitana, onde residem 
e trabalham milhões de pessoas, 
possui menos de 10% de suas ne-
cessidades hídricas, de acordo com 
as recomendações da Organização 
das Nações unidas (ONU).

 Diante de um cenário pou-
co otimista, a conscientização do 
uso racional dos recursos hídricos 
é fundamental. É preciso poupar 
agora para garantir que não falte 
água potável para necessidades 
básicas. Uma alternativa prática e 
barata para economizar é a água 
de reuso. Por não passar por trata-

mento, ela pode ser utilizada para 
uso não potável em residências, 
indústrias e outros serviços de sa-
neamento.

 A água de reuso não é potável, 
portanto, não pode ser bebida nem 
utilizada em preparo de alimentos. 
Seu uso também é impróprio para 
irrigação de hortas e em piscinas. 
Apesar dessas restrições, aproxi-
madamente 90% das atividades re-
alizadas atualmente poderiam uti-
lizar este método. A água de reuso 
pode ser empregada na lavagem de 
áreas públicas e nas descargas sa-
nitárias de condomínios, por exem-
plo. 

 O sistema de aproveitamento 
de água das chuvas já é uma re-
alidade e passa a ser implantado 
nas novas construções de casas, 
prédios, complexos industriais. 
Em Curitiba (PR), por exemplo, 
é obrigatório a incorporação de 
sistemas de captação pluvial nos 
empreendimentos desde 2003. To-
dos os projetos devem seguir a Lei 
Municipal Nº 10.785, que estabele-
ce parâmetros para a utilização da 

Pelo Código de Processo 
Civil, o síndico pode até 
embargar a obra que traga 

riscos para o condomínio. Ele re-
presenta os interesses do condomí-
nio e, em caso de omissão, pode 
ser processado.

 Quando um acidente como um 
desabamento de prédio acontece, 
a investigação das causas acaba 
sempre levando as autoridades ao 
síndico do condomínio. É quando 
fica evidente o tamanho da respon-
sabilidade desse cargo.

 Plantas e avisos sempre a mão. 
Seu Carlos é um síndico vigilante. 
Ao menor sinal de obra, ele não 
precisa nem de convite para entrar.

 Cada apartamento tem três pa-
redes de alvenaria estrutural. Quer 
dizer, fazem parte da sustentação 
do prédio e não podem ser quebra-
das de jeito nenhum. “É a nossa 
segurança. Não pode fazer isso de 
jeito nenhum”, avisa.

 E em um condomínio com sete 
edifícios? Como o síndico pode 
saber o que se passa em cada um 
dos 700 apartamentos? A adminis-
tração tem que ser muito bem orga-
nizada. E na dúvida, vale o regula-
mento.

 Dona Sônia diz que a entrada 
do síndico nos apartamentos em 
obras está na convenção do con-
domínio. Além disso, cada prédio 
tem um subsíndico e os funcioná-
rios também estão de olho.

Material de construção passando 
pela portaria ou barulho demais 

água da chuva.

 Com a reutilização de “água 
cinza” – como é chamada – além 
de colaborar com a natureza, o 
condomínio que reduz o consumo 
de água potável pode constatar 
uma economia considerável no fi-
nal do mês. De quebra, retendo a 
água da chuva, diminui a chance 
de haver alagamentos e inundações 
próximas ao condomínio.

 Segundo Dirceu D´Alkmin 
Telles, doutor em Engenharia Hi-
dráulica pela Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (USP), 
o reuso de água não é um concei-
to novo e vem sendo praticado em
todo o mundo há muitos anos, mas
com a demanda crescente por água
este se tornou um tema atual e de
grande importância. “O reuso de
água deve ser parte de uma ativi-
dade mais abrangente que é o uso
racional, que compreende também
o controle de perdas e desperdícios
e a minimização da produção de
efluentes e do consumo de água
potável”, afirma o especialista.

são motivos para uma conversinha 
com o condômino.

“Muito raro ter que fazer alguma 
notificação extrajudicial, passar 
um telegrama. Sempre por bem, 
conversando”, conta.

 Para o Sindicato da Habitação, 
que reúne administradoras de con-
domínios, os moradores devem co-
municar ao síndico qualquer obra 
que esteja sendo feita dentro do 
apartamento.

 Se o síndico desconfiar de que 
algo ilegal esteja sendo feito, como 
quebra de uma parte estrutural, ele 
tem o dever de fiscalizar. Pelo Có-
digo de Processo Civil, o síndico 
pode até embargar a obra que traga 
riscos para o condomínio.

“A responsabilidade dele é muito 
grande, principalmente se ele for 
omisso, aí é que vem a responsa-
bilidade dele porque ele foi omisso 
em tomar suas providências”, avisa 
Manoel Maia, vice-presidente do 
Secovi – RJ.

 Pelo Código Civil, o síndico 
representa os interesses do condo-
mínio e, em caso de omissão, pode 
ser processado.

Fonte: O Globo
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O abuso na utilização das áreas comuns nos condomínios
Área Comum

Um dos maiores problemas 
que ocorrem nos condo-
mínios é a falta de res-

peito e de cidadania na utilização 
das áreas de circulação externa das 
unidades.

 Alguns condôminos esque-
cem-se de que sua unidade, que 
constitui área privativa, faz parte 
de um todo e que a atitude abusiva 
de um não pode ferir o direito de 
seu vizinho e que há leis e normas 
convencionais que regulam seus 
deveres e direitos. O Código Ci-
vil (CC), no § 2º do artigo 1.331, 
define que “O solo, a estrutura do 
prédio, o telhado, a rede geral de 
distribuição de água, esgoto, gás 
e eletricidade, a calefação e refri-
geração centrais, e as demais par-
tes comuns, inclusive o acesso ao 
logradouro público, são utilizados 
em comum pelos condôminos, não 
podendo ser alienados separada-
mente, ou divididos.”

Principais irregularidades

 Dentre as irregularidades pra-
ticadas nas áreas comuns, desta-
camos: em conjuntos de casas ge-
minadas, o co-proprietário de uma 
unidade, às vezes, cerca parte da 
área de circulação e área livre nos 
extremos do terreno, ignorando 
que elas pertencem a todos. Alguns 

proprietários dos apartamentos do 
último andar quebram a laje do teto 
e se apropriam do telhado fazendo 
uma cobertura, sem qualquer auto-
rização da assembléia e sem pagar 
para os demais condôminos o va-
lor devido de um bem que pertence 
a todos. Fere a lei também quem 
troca as portas dos corredores ig-
norando o padrão, fecha o corredor 
com grades ou faz do mesmo e da 
garagem um jardim particular.

 Outros, aproveitando-se do 
fato de algumas construtoras dei-
xarem camuflada grande área 
construída no subsolo decorrente 
da falta de aterramento para nive-
lar o terreno, incorporam esta área 
comum à loja ou ao apartamento 
térreo. Nos edifícios comerciais há 
abuso daqueles que se apropriam 

de parte do corredor com portas de 
vidro, utilizando-o exclusivamente 
como sala de espera ou recepção. 
O condomínio, nos casos citados, 
pode reaver para si tais áreas co-
muns, mesmo que tenham decorri-
do vários anos, já que esses condô-
minos abusados não têm o título de 
propriedade dessas áreas comuns. 

Lei impede abuso

 O CC coíbe atos que agridem 
a coletividade. O art. 1.336 deter-
mina como dever do condômino: 
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. Dentre os direitos prevê 

no art. 1.335: II – usar das partes 
comuns, conforme a sua destina-
ção, e contanto que não exclua a 
utilização dos demais compossui-
dores.” Este artigo proíbe que um 
condômino utilize, de forma exclu-
siva, o terraço ou telhado, corredor 
e o subsolo do edifício.

Penalidade

 Dependendo do caso, o con-
domínio poderá aplicar uma multa 
ao condômino com base nos arts. 
1336 e 1337 do CC. Se o condo-
mínio optar pela esfera judicial, o 
infrator poderá ser condenado a 
pagar uma pesada multa diária, ar-
bitrada pelo Juiz, até abster-se de 
praticar o ato ilegal, bem como a 
demolir uma obra construída na 
área comum.

Forma de regularizar o uso 
exclusivo

 O condomínio pode doar ao 
condômino a área comum que este 
último agregou à sua unidade. En-
tretanto, este proprietário obtém 
um ganho patrimonial/financeiro e 
mais conforto ao ampliar sua uni-
dade que foi beneficiada. Diante 
disso, é justo que pague ou nego-
cie com todos os co-proprietários a 

aquisição. Assim, ganha o condo-
mínio que pode fazer uma obra ou 
comprar um equipamento com o 
valor recebido e o condômino que 
passa a ter maior área agregada em 
sua unidade que poderá ser vendi-
da com segurança.

Necessidade de assessoria na 
regularização

 Vemos que muitas áreas co-
muns cedidas espontaneamente 
pelos condôminos são posterior-
mente tomadas ou questionadas 
por aqueles que compraram as uni-
dades após alguns anos e que des-
conhecem a referida transação. 

 A falta de regularização po-
derá acarretar ao vendedor o de-
ver de indenizar o comprador que 
adquiriu uma unidade com uma 
área comum que não lhe perten-
ce. Portanto, nada mais sensato 
que o interessado na aquisição da 
área comum contrate uma assesso-
ria jurídica especializada para que 
promova uma transação de forma 
legal, evitando assim conflitos e 
prejuízos.

Kênio de Souza Pereira, Advoga-
do Especializado em Direito Imo-
biliário
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Pelo Brasil
Síndico independente: contratação de 

profissionais cresce em Niterói

Procura por administradores 
que não são moradores para 
gerir os condomínios é cada 

vez maior. Vida corrida de condô-
minos abre espaço maior para con-
tratações.

 Tendência no Rio de Janeiro, 
a contratação dos síndicos profis-
sionais aos poucos vai ganhando 
mais adeptos nos condomínios 
niteroienses. Com a vida corrida 
e a complexidade cada vez maior 
na administração de edifícios, ter 
um profissional dedicado apenas a 
cuidar das rotinas dos prédios deve 
se tornar mais frequente. É muito 
comum que, durante a assembleia, 
poucas pessoas se interessem em 
assumir o cargo, e a decisão pela 
contratação do profissional pode 
ocorrer naturalmente. 

 Entre as vantagens apontadas 
por especialistas está a maior in-
dependência do síndico contrata-
do em relação aos moradores. De 
acordo com o vice-presidente para 
assuntos condominiais do Sindica-
to da Habitação do Rio de Janeiro 
(Secovi-Rio), Leonardo Schneider, 
o profissional tem mais isenção
para intermediar conflitos dentro 
do edifício.

 “Como é uma pessoa de fora, 
fica mais fácil para cobrar e fazer 
cumprir o regimento interno. É 
muito mais fácil para ele notificar 
um morador, já que não está dia-
riamente se relacionando com os 
condôminos. E por isso também a 
tendência é de que não haja favore-
cimento para este ou aquele mora-
dor do prédio”, avalia Schneider.

O vice-presidente do Secovi-
-Rio também lembra que nem

sempre o síndico profissional é 
a melhor opção, visto que, se um 
“morador tem o perfil adequado 
para ser síndico, não se deve con-
tratar um profissional achando que 
a gestão vai melhorar”. Segundo 
ele, a maior parte dos síndicos é 
de pessoas que já atuaram na fun-
ção no próprio condomínio e ao se 
aposentarem acabaram se tornando 
profissionais. É o caso da profes-
sora Marcia Oliveira. Ela se apo-
sentou da profissão em 2002, mas 
só começou a atuar como síndica 
a partir de 2009. Hoje, ela cuida de 
três condomínios na Zona Sul da 
cidade.

 “Eu tinha uma vivência de 
décadas porque sempre participei 
das assembleias nos meus con-
domínios, fiz parte dos conselhos 
fiscais e fui síndica algumas vezes. 
E como sempre gostei dessa área, 
acabou sendo um caminho natural. 
A partir do boca a boca, as pessoas 
foram me chamando para os outros 
condomínios”, diz Marcia.

 A professora cuida de três edi-
fícios, mas revela que não aceita 
mais ocupar o cargo no próprio 
condomínio, pois o relacionamen-
to é mais complicado e as pessoas 
“olham com a cara feia a cada re-
clamação que recebem”. A aposen-
tada destaca que não basta ter um 
bom relacionamento interpessoal e 
tempo disponível, é preciso capa-
citação. Ela explica que está sem-
pre em busca de aperfeiçoamento 
e anda com o Código Civil debaixo 
do braço. 

 Leonardo Schneider lembra 
que a complexidade da administra-
ção dos condomínios requer maior 

especialização.

 “A função de administrar um 
condomínio está se tornando muito 
complexa devido às exigências le-
gais cada vez maiores. Para ajudar 
os condomínios, o Secovi promove 
periodicamente cursos de aperfei-
çoamento nos quais oferecemos 
qualificação nas áreas financeira, 
administrativa e jurídica para os 
síndicos”, conta o vice-presidente 
do Secovi-Rio.

 Para se ter uma ideia, os con-
domínios estão sujeitos a enviarem 
declarações contábeis próprias de 
empresas, como a Caged, a Rais 
e a Dirf, por exemplo. E em breve 
entrará em vigor a certificação di-
gital.

 Outro aposentado que assumiu 
a função de síndico profissional 
foi Alberto Machado. Segundo 
ele, cuja a formação é em eletro-
mecânica, a nova ocupação é uma 
oportunidade também para garan-
tir um rendimento extra. Machado 
conta que a remuneração depende 
da quantidade de unidades e da in-
fraestrutura de cada condomínio.

 “Em geral, a remuneração de 
um síndico profissional vai ficar na 
faixa entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil. 
Mas se for um condomínio com 

mais unidades e opções como área 
de lazer, sauna entre outros, esse 
valor pode aumentar um pouco”, 
revela Machado.

 Outro ponto que causa dúvi-
das é a presença do profissional no 
edifício. Geralmente, há um cro-
nograma que define quantas vezes 
por semana o síndico deve compa-
recer ao condomínio. O mais co-
mum é que sejam três vezes, como 
é o caso de Alberto Machado. No 
entanto, a aposentada Marcia Oli-
veira prefere não estabelecer dias e 
horários marcados.

 “A gente nunca sabe quando as 
coisas vão acontecer. Não adianta 
fazer plantão. Eu tenho três linhas 
telefônicas pelas quais os funcio-
nários e alguns moradores podem 
entrar em contato comigo a qual-
quer momento”, diz ela.

Marcia lembra também que 
o síndico profissional não tem
responsabilidade de intermediar 
desentendimentos entre os condô-
minos como brigas por causa de
reuniões e festas com som consi-
derado alto pelo vizinho.

 “Nesses casos, a pessoa inco-
modada deve reclamar com o vizi-
nho. Como síndica, eu não tenho 
obrigação de intervir. Mas é claro 

que o síndico tenta negociar. Eu 
vou entrar apenas a partir do mo-
mento em que se tornar um proble-
ma para vários moradores”, expõe.

 Segundo Leonardo Schneider, 
a decisão de contratar um síndico 
profissional deve partir de uma as-
sembleia ordinária. A partir daí, o 
condomínio deve selecionar o pro-
fissional mais adequado e ratificar 
a escolha em outra reunião.

 “É imprescindível que haja 
uma assembleia para a homologa-
ção do nome do síndico profissio-
nal, dando maior legimitidade a ele 
para exercer a função na medida 
em que será o responsável legal 
pelo condomínio, com poderes de 
multar, demitir e admitir funcioná-
rios”, completa.
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Terceirização de Mão de Obra

Terceirização de Mão de Obra Sistemas de Incêndio

Imóveis

Cortinas e Persianas

FALA ANUNCIANTE

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

estes anunciantes.
Email: folhadosindico@hotmail.com

Fone: 3022-2717

Depoimentos sobre veiculaçao de publicidade

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

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

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

Síndico Profissional



Setembro de 2013

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS Setembro 2013
Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Setembro/2013

Bem Estar
Os erros mais comuns no tratamento da dor

Estima-se que mais de 60 milhões de pessoas sofram 
com dores no Brasil. Segundo dados da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), a dor crônica é um 

problema que atinge 30% da população mundial e cerca de 
um terço da brasileira, de acordo com a Sociedade Brasileira 
de Estudo da Dor (SBED). O problema afeta diretamente 
as relações interpessoais e a produtividade no ambiente de 
trabalho.

 Hábitos corriqueiros podem ser fatores agravantes da 
dor, sem que a pessoa que os pratica saiba. O primeiro equí-
voco costuma ser a demora em iniciar o tratamento. “Mui-
tos pacientes não buscam tratamento quando a dor ainda é 
um problema discreto, contribuindo para que ela se agrave a 
ponto de, em alguns casos, se tornar insuportável” explica o 
neurologista José Geraldo Speciali, da SBED. 

 Quem sente dores ou outros incômodos apenas de vez 
em quando pode ter nada mais que sintomas momentâneos. 
O caso muda quando os problemas acontecem frequente-
mente e é ai que o individuo precisa de tratamento e deve 
procurar um profissional da área. Confira lista das sete atitu-
des mais comuns que atrapalham o tratamento da dor, segun-
do a SBED: 

1) Esperar a dor passar: Não é toda dor que passa e o
diagnóstico precoce pode evitar consequências mais sérias.
“Toda dor é um alerta que o corpo manda para manter sua
integridade. Uma dor aguda no peito, por exemplo, pode
indicar um infarto”, explica o neurologista. Dores como as
causadas pela artrose e artrite reumatóide não tem cura, mas
já possuem tratamentos conhecidos.

2) Não fazer exercícios físicos: Pessoas que sofrem com

dores crônicas tendem a têm medo de praticar exercícios fí-
sicos, quando essa pode ser a solução. “Evitar o movimento 
quando existe uma dor faz com que a musculatura mais pró-
xima à região dolorosa acabe tensionada. Uma dor no qua-
dril pode gerar tensão na lombar e até uma dor de cabeça”, 
afirma a fisioterapeuta Mariana Schamas.

3) Evitar a fisioterapia: Ir à fisioterapia não é das atividades
mais agradáveis e muitas pessoas optam por não faze-la por
isso. “Essa escolha pode causar prejuízos desnecessários ao
organismo, já que o tratamento não medicamentoso ameniza
a dor sem sobrecarregar órgãos como os rins e o fígado”,
destaca o neurologista José Geraldo. Ele ainda reforça que a
fisioterapia costuma fazer menos mal ao corpo do que utili-
zar medicamentos.

4) Não realizar tratamentos complementares: Acupuntu-
ra e meditação, por exemplo, não são levadas a sério por

muitas pessoas. A Universidade da Carolina do Norte (EUA) 
analisou 500 estudantes que meditaram 20 minutos por três 
dias consecutivos. Os resultados, publicados no The Journal 
of Pain, apontaram que a prática ajudou a aliviar a dor. A 
acupuntura libera endorfina e serotonina, responsáveis pela 
sensação de bem-estar, e assim aliviam as dores.

5) Automedicar-se: Quem nunca teve dor de cabeça e pe-
diu dicas ou remédios para amigos? “O organismo vai se
acostumando ao medicamento de uso contínuo e perde, cada
vez mais, seus próprios mecanismos de regular a dor. Sem o
analgésico a dor vem mais forte e a dose precisa ser aumen-
tada”, explica a neurologista Thaís Villa, da Sociedade Bra-
sileira de Cefaleia. Sempre procure um médico para tomar
qualquer medicamento.

6) Ir ao profissional especializado: “Um profissional fami-
liarizado a elas (às dores crônicas) tem formação específica
para entender o problema”, esclarece José Geraldo. Algumas
formas de dor crônica sequer manifestam-se em exames e
por isso dificilmente são detectadas. Por isso, procure pri-
meiro um profissional que entenda a doença e faça o enca-
minhamento correto, para não ter que ir a muitos médicos.

7) Alterar o tratamento por conta própria: Nunca tome
atitudes sozinho. Caso você tenha dúvidas ou sugestões para
o seu tratamento, converse com o seu médico. O profissio-
nal é quem sabe quais medicamentos podem ser usados por
longo tempo sem prejudicar seu organismo. “Ao decidir
abandonar um tratamento por conta própria, mesmo que ele
esteja no final, o paciente está jogando fora tudo o que foi
feito”, afirma José Geraldo Speciali.
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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

O Censo AnimalProjeto Social

O Censo Animal é um projeto social que realiza pes-
quisas nas ruas, escolas, empresas e também na in-
ternet sobre animais, coletamos informações para 

realizar estudos com objetivo de estimular comportamentos 
e atitudes que respeitem o bem estar animal e motivar a cria-
ção de projetos, programas e políticas públicas a favor dos 
animais.

A sustentabilidade do projeto acontece a partir de anúncios 
publicitários no site, voluntários e apoiadores que nos divul-
gam ou oferecem seus serviços. Não aceitamos doações em 
valores preservando assim a imparcialidade, mas aceitamos 
doação de ração, brinquedos e remédios que serão encami-
nhados para entidades cadastradas.

Nós iniciamos o projeto no Espirito Santo, e estamos pouco 
a pouco chegando a outros estados firmando parcerias e con-
vênios, uma delas é essa com o Jornal e a Folha do Síndico 
na qual eu ou um dos idealizados escreveremos mensalmen-
te sobre um assunto relacionado aos animais.

Nossas ações: Editar e distribuir publicações para estimular 

o bem estar animal, motivar a adoção, apoiar projetos e en-
tidades tornando-se referência na consulta de informações
sobre o mundo animal.

Convidar pessoas interessadas a participar de feiras de ado-
ção, divulgar entidades, conteúdo e notícias sobre o mundo 
animal.

Nossa Missão: Conscientizar a população sobre a responsa-
bilidade no problema de saúde pública que é o abandono de 
animais nas ruas. 

Identificar e cadastrar receptores, facilitar o acesso da po-
pulação a entidades, projetos e programas sociais ligadas a: 
guarda responsável, bem-estar, saúde e proteção de animais.

Para saber mais sobre o projeto acesse: www.censoanimal.
com.br, nos vemos na próxima edição da Folha do Síndico.

Fabiano Carvalho

Colaborador da Fornal do Síndico

Idealizador Censo Animal
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Mary Help Cabeleireiro
Salão Unisex
Sudoeste: 3342.5797

JR Office - Especializada 
em Assessoria Condominial
3362.0732 / 3361.4769

SIC Contabilidade
3242.5961 / 9645.4571

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

Shopping do EPI
Tudo para sua proteção
3028.7111

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

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

Atacadão dos Uniformes
Uniformes Profissionais
3458.2471 / 3358.5557

Bordart Brasil
Bordados Computadorizados
3037.5451 / 9925.5445

ACESSÓRIOS

CONSERTOS

SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

MANUTENÇÃO PREDIAL

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

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

JR Office Imobiliária 
Contabilidade Imobiliária
3361.4344 / 9970.7873

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

Intercom
Segurança Eletrônica  
3374.2266 / 9644.3042

MS - Segurança Eletrônica 
4841.7227 / 9143.6021

Ponta Tecnologia  
3041.0286 / 8406.5879

Intermedium 
8666.8064 / 8215.9207

VIDRAÇARIAS

SALÃO DE BELEZA

MATERIAL DE LIMPEZA

SISTEMAS DE INCÊNDIO

AUTOMAÇÃO PREDIAL

IMÓVEISCORTINAS E PERSIANAS

TERCEIRIZAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA

SÍNDICO 
PROFISSIONAL

ASSESSORIA 
CONDOMINIAL

EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA

BORDADOS E 
UNIFORMES

ADVOCACIA 
CONDOMINIAL

LANCHES E 
REFEIÇÕES

TAPETES E 
ACESSÓRIOS

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

LGL Reformas e Cons-
truções - Especializada 
em condomínio 9230.1501

Jailton Instalações
Iluminando a sua casa 
3233.0345 / 9815.9331

DF Capital
Dedetizadora e desentupi-
dora 3965.6250 / 3965.6590

Renove
Construções e Reformas
9915.9997 / 8216.2252

Elétron
Consultoria, treinamento e 
manutenção 9936.4332

Império - Vendas e assis-
tência técnica 3397.4281 / 
3597.5547

Silva Branco - Construto-
ra e Serviços 3382-3006 / 
3382-3007

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

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

UpGrade - Seu patrimônio 
merece o melhor
9230.1501 / 3358.1605

Proativa Serviços Gerais
Limpeza e conservação de 
condomínios 3965.7278 / 
7817.4904

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

Qualifoco
3327.3336
www.qualifoco.com

Sollo Serviços
3361.6004
www.solloservicos.com.br

FOX Serviços
3376.3640 / 9152.6622
foxservicosltda@hotmail.
com

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

ADMINISTRAÇÃO DE 
PATRIMÒNIO

Tigre - Assessórios para 
Condomínios - 3344.3721 / 
3344.1153

Sapataria Fontenele 
Bolsas, solados, malas... 
3233.7446

Shalon Refrigeração
Assistência técnica 
3568.2815 / 9216.1393

Vidraçaria Planalto
Vidros temperados, box e 
espelhos 3042-9091

Qualidade - Materiais 
de limpeza e descartáveis 
8448.5888 / 9360.5574

Visual da Limpeza
Materiais de limpeza
3377.3067 / 8595.9560 

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

GSP - Grupo de Síndicos 
Profissionais
3361.4344 / 9970.7873

Alfredo Oton de Lima
Síndico Profissional
9972.6152

Real Capachos
Preços especiais para con-
domínios 3551.0051

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

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

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

CLASSÍNDICO DIRETO

(61) 3022-2717

Seu anúncio de forma 
simples e eficiente

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

Como fazer uma assembleia que 
decida, que seja agradável e 

rápida?

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

As assembleias condomi-
niais, representam o mo-
mento apropriado para as 

tomadas de decisões que norteiam 
os destinos do condominio. Seria 
exagerado afirmar que as assem-
bleias de condomínios são discus-
sões previamente agendadas?

 Discussões e desvios de pauta 
são constantes, porém sem elas, o 
sindico tem grandes dificuldades 
de determinar as prioridades a se-
rem realizadas e consequentemen-
te aprovar taxas extras para realizar 
as benfeitorias. De acordo com as 
convenções  é preciso realizar as 
assembleias ordinárias uma vez 
ao ano e as extraordinárias sem-
pre que houver necessidade, o que 
ocorre pelo menos umas três vezes 
ao ano.

 O mais é difícil se torna encon-
trar algum morador de condominio 
que diga com absoluta certeza  que 
“conta os minutos” para partici-
par de assembleia de condomínio. 
Esta afirmativa se confirma pelas 
estatísticas que comprovam a pari-
cipação ínfima dos moradores nas 
assembleias, em torno de menos de 
15%.

 Em geral, imperam nas reuni-
ões, as discussões e implicancias 
de vizinhos por desgates naturais 
dos problemas de convivencia ,  
e o desvio da pauta se torna uma 
constante, e seguir a ordem do dia 
e conduzir os trabalhos da assem-
bleia dentro dos assuntos pelo qual 
os moradores foram convocados, 
torna-se um grande desafio ao pre-
sidente da mesa.  

Dessa forma, a assembleia se 

prolonga até tarde, os participantes 
se cansam e vão se retirando pouco 
a pouco, com o firme propósito de 
não participar da próxima. É claro 
que há exceções. Mas são realmen-
te exceções.

 Para minimizar o desgaste e a 
falta de interesse, algumas empre-
sas criaram programas para reali-
zação de assembleias virtuais. En-
tretanto, há inúmeras dificuldades 
a serem transpostas.

 Assim, o grande desafio é: 
como fazer uma assembleia que 
os assuntos sejam decididos, que 
o clima seja agradável e que seja
rápida?

 Muitas pessoas já se debruça-
ram sobre o tema, tendo algumas 
concluído que é como injeção: é 
preciso tomar, mas não existe nin-
guém que goste.

Aqui vão algumas sugestões:

- É melhor convocar mais assem-
bleias, cuja pauta tenha no máximo
três itens, do que uma anual com
nove ou dez itens. Elas serão mais
rápidas, não cansarão e propiciarão
maior objetividade.

- Se possível, evite fazer constar o
item “assuntos gerais”. O que as
pessoas vão pedir ou queixar-se,
ou dar ideias, poderá muito bem
ser feito pessoalmente, através de
e-mail ou telefone. Mesmo porque
em “assuntos gerais” não é per-
mitido decisões mais importantes,
como rateios ou obras, que neces-
sitam estar previstos expressamen-
te na ordem do dia.

- Alguns itens necessitam ser ex-
plicados com antecedência, talvez
até através de circular, informando
aos condôminos o que significam.
Um exemplo é o item “ratificação
dos termos da ata da assembleia
anterior”. Em muitas ocasiões, os
condôminos pensam ser possível
rediscutir os assuntos, quando na
verdade é somente sobre a redação
que se ratifica ou se faz algumas
alterações, se porventura certo tre-
cho não refletiu exatamente o que
foi dito ou decidido.

- Outro item é a previsão orça-
mentária. Recomenda-se que seja
distribuída com antecedência de
alguns dias da assembleia, assim
os condôminos terão ocasião de ler
detalhadamente e poderão discutir
com maior propriedade.

Taise  Fontes - Síndica de Ta-
guatinga

1- Dr Aldo Junior, o condômino
morador no último andar pode
colocar trancas na porta do ele-
vador de acesso a seu andar?

R- Mesmo que a unidade habi-
tacional ocupe todo o andar de
acesso ao elevador, o condômi-
no não terá o direito de obstruir
a circulação dos demais condô-
minos nas áreas comuns, pois, se
o elevador dá acesso ao hall de
entrada (área comum) não pode
o condômino, sem autorização
prévia da assembléia, com quo-
rum qualificado, impedir o aces-
so ao local.

Moacir Santos - Síndico Asa Sul

2- Dr Aldo Junior quando uma
pessoa adquire um imóvel em
condomínio, e esta unidade ha-
bitacional é detentora e débitos.
O comprador assume a dívida?

R- A questão em comento tem
sua resposta prevista em lei, o
artigo 1.345 do Código Civil
não deixa dúvidas de que o com-
prador do imóvel assume todos
os débitos oriundos da unidade
habitacional, inclusive multas e
juros.
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

Entenda Direito

STJ - RECURSO ESPECIAL 
REsp 1365419 SP 2012/0272607-

4 (STJ) 
Data de publicação: 13/08/2013 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL 
E ADMINISTRATIVO. RECUR-
SO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE 
AFRONTA A DISPOSITIVO DE 
LEI FEDERAL. PREQUESTIO-
NAMENTO. AUSÊNCIA. REPE-
TIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA 
DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO 
PRESCRICIONAL. RESPONSA-
BILIDADE DO CONDÔMINO. 
AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO 
SOBRE A SOLIDARIEDADE. 
PROPORÇÃO DO QUINHÃO 
NA COISA COMUM. 1. Quanto 
à alegada contrariedade aos artigos 
3º , II , do CC e 333 , I , do CPC 
, não houve o prequestionamento 
da questão, o que atrai a aplicação 
do Enunciado Sumular n. 356 do 
STF. 2. Sobre a aludida violação 
ao artigo 206 , § 5º , I , do CC , 
sabe-se que a Primeira Seção, no 
julgamento do REsp 1.113.403/
RJ , da relatoria do Ministro Teori 
Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), 
sob o regime dos recursos repetiti-
vos do artigo 543-C do Código de 
Processo Civil e da Resolução n. 
8/2008/STJ, firmou o entendimen-
to de que a ação de repetição de 
indébito de tarifas de água e esgoto 
se submete ao prazo prescricional 
estabelecido no Código Civil . As-
sim, tal prazo é de 20 anos, nos ter-
mos do CC/1916 , ou de 10 anos, 
consoante o CC/2002 , observada 
a regra de transição prevista no 
artigo 2.028 do CC/2002 . 3. No 
que tange à aventada ofensa aos 
artigos 1315 e 1317 do CC , sabe-
-se que a natureza jurídica da re-
muneração dos serviços de água e
esgoto, prestados por concessioná-
ria de serviço público, é de tarifa.
Subsume-se, assim, ao regime ju-
rídico de Direito Privado, segundo
o qual cada condômino se obriga
proporcionalmente ao seu quinhão
na dívida contraída por todos os
condôminos, sem a discriminação
da parte de cada um na obrigação,
nem a estipulação de solidarieda-
de, nos termos dos citados dispo-
sitivos. 4. Em verdade, a adoção
de um entendimento contrário vai
também de encontro com a reda-
ção do artigo 265 do Código Civil
, segundo o qual “a solidariedade
não se presume; resulta da lei ou
da vontade das partes. 5. Recurso
especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido.

Comissão de condôminos 
Condômino 

contra o patrimônio o condômino 
subtrair, para si ou para outrem, a 
quem legitimamente a detém, coisa 
Definição • Jb • 16/04/2009 
Condomínios como pessoas jurí-

dicas vão onerar condôminos, diz 
sindicato 
O diretor do Sindicato das Empre-
sas de Compra, Venda, Locação e 
Administração de Imóveis Resi-
denciais e Comercias (Secovi) do 
Rio de Janeiro, Pedro Carsalade, 
declarou que a aprovação do Pro-
jeto de Lei 80/2011 vai trazer mais 
ônus aos condomínios. ... 

STJ - RECURSO ESPECIAL 
REsp 1365419 SP 2012/0272607-

4 (STJ) 
Data de publicação: 13/08/2013 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL 
E ADMINISTRATIVO. RECUR-
SO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE 
AFRONTA A DISPOSITIVO DE 
LEI FEDERAL. PREQUESTIO-
NAMENTO. AUSÊNCIA. REPE-
TIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA 
DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO 
PRESCRICIONAL. RESPONSA-
BILIDADE DO CONDÔMINO. 
AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO 
SOBRE A SOLIDARIEDADE. 
PROPORÇÃO DO QUINHÃO 
NA COISA COMUM. 1. Quanto 
à alegada contrariedade aos artigos 
3º , II , do CC e 333 , I , do CPC 
, não houve o prequestionamento 
da questão, o que atrai a aplicação 
do Enunciado Sumular n. 356 do 
STF. 2. Sobre a aludida violação 
ao artigo 206 , § 5º , I , do CC , 
sabe-se que a Primeira Seção, no 
julgamento do REsp 1.113.403/
RJ , da relatoria do Ministro Teori 
Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), 
sob o regime dos recursos repetiti-
vos do artigo 543-C do Código de 
Processo Civil e da Resolução n. 
8/2008/STJ, firmou o entendimen-
to de que a ação de repetição de 
indébito de tarifas de água e esgoto 
se submete ao prazo prescricional 
estabelecido no Código Civil . As-
sim, tal prazo é de 20 anos, nos ter-
mos do CC/1916 , ou de 10 anos, 
consoante o CC/2002 , observada 
a regra de transição prevista no 
artigo 2.028 do CC/2002 . 3. No 
que tange à aventada ofensa aos 
artigos 1315 e 1317 do CC , sabe-
-se que a natureza jurídica da re-
muneração dos serviços de água e
esgoto, prestados por concessioná-
ria de serviço público, é de tarifa. 
Subsume-se, assim, ao regime ju-
rídico de Direito Privado, segundo 
o qual cada condômino se obriga 
proporcionalmente ao seu quinhão 
na dívida contraída por todos os 
condôminos, sem a discriminação 
da parte de cada um na obrigação, 
nem a estipulação de solidarieda-
de, nos termos dos citados dispo-
sitivos. 4. Em verdade, a adoção 
de um entendimento contrário vai 
também de encontro com a reda-
ção do artigo 265 do Código Civil 
, segundo o qual “a solidariedade 
não se presume; resulta da lei ou 
da vontade das partes. 5. Recurso 
especial parcialmente conhecido e, 
nessa parte, provido. 

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

22984 PR 2011/0155535-5 (STJ) 
Data de publicação: 19/04/2012 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 
TRIBUTÁRIO. PENHORA DE 
IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL.
DIVERSOS CONDÔMINOS. 
HASTA PÚBLICA. IMPOSSI-
BILIDADE. CLÁUSULA DEU-
SUFRUTO VITALÍCIO. 1. A 
controvérsia dos autos cinge-se à 
possibilidade de levar àhasta pú-
blica bem indivisível em condo-
mínio e com cláusula deusufruto 
vitalício. 2. O Tribunal a quo as-
sentou que “a despeito da pos-
sibilidade de, emtese, ocorrer a 
alienação de bem indivisível em 
condomínio,assegurando-se aos 
demais a reserva dos respectivos 
quinhões, razãoassiste à decisão 
recorrida. O bem de matrícula nº 
46963 (fl. 22) éde propriedade de 
dez pessoas em condomínio, entre 
elas o executado,além de possuir 
cláusula de usufruto vitalício. Já 
o bem dematrícula nº 12.859 pos-
sui cinco proprietários, incluindo
a esposado executado, e também
possui cláusula de usufruto vitalí-
cio.Ademais, não é possível aferir
a divisibilidade dos bens. Assim,
nascondições em questão, fere ju-
ízo de proporcionalidade que se
procedaa alienação total do bem
para garantir a dívida”. 3. Em exe-
cução, a fração ideal de bem indi-
visível pertencente aterceiro não
pode ser levada à hasta pública, de
modo que se submeteà constrição
judicial apenas as frações ideais
de propriedade dosrespectivos
executados. 4. Precedentes : REsp
1.196.284/RS , Rel. Min. Herman
Benjamin,Segunda Turma, julga-
do em 26.8.2010, DJe 16.9.2010;
REsp 695.240/PR,Rel. Min. Cas-
tro Meira, Segunda Turma, julga-
do em 13.5.2008, DJe21.5.2008.
Agravo regimental improvido.

STJ - RECURSO ESPECIAL 
REsp 1232344 PA 2011/0016732-

2 (STJ) 
Data de publicação: 16/02/2012 

Ementa: TRIBUTÁRIO. ITR . 
PROPRIEDADE EM CONDOMÍ-
NIO. RESPONSABILIDADESO-
LIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA 
EXIGÊNCIA DO DÉBITO TRI-
BUTÁRIO DEQUALQUER DOS 
CONDÔMINOS.1. Pertencendo o 
imóvel a vários proprietários, em 
condomínio, élegítima a exigência 
do Imposto Territorial Rural - ITR 
, em suatotalidade, de todos ou de 
qualquer deles, reservando-se ao 
quepagou a faculdade de ressarcir-
-se dos demais devedores na forma 
doart. 283 do Código Civil .2. Re-
curso especial improvido. 

Legislação 
Trabalhista

Artigo. 71 da CLT - Interva-
lo intrajornada

Art. 71 - Em qualquer trabalho 
contínuo, cuja duração exceda 
de 6 (seis) horas, é obrigatória 
a concessão de um intervalo 
para repouso ou alimentação, 
o qual será, no mínimo, de 1
(uma) hora e, salvo acordo es-
crito ou contrato coletivo em
contrário, não poderá exceder
de 2 (duas) horas.

§ 1º - Não excedendo de 6
(seis) horas o trabalho, será,
entretanto, obrigatório um in-
tervalo de 15 (quinze) minutos
quando a duração ultrapassar
4 (quatro) horas.

§ 2º - Os intervalos de descan-
so não serão computados na 
duração do trabalho.

§ 3º O limite mínimo de uma 
hora para repouso ou refeição 
poderá ser reduzido por ato 
do Ministro do Trabalho, In-
dústria e Comércio, quando 
ouvido o Serviço de Alimen-
tação de Previdência Social, 
se verificar que o estabeleci-
mento atende integralmente 
às exigências concernentes à 
organização dos refeitórios, e 
quando os respectivos empre-
gados não estiverem sob regi-
me de trabalho prorrogado a 
horas suplementares.

§ 4º - Quando o intervalo para
repouso e alimentação, pre-
visto neste artigo, não for con-
cedido pelo empregador, este
ficará obrigado a remunerar o
período correspondente com
um acréscimo de no mínimo
50% (cinqüenta por cento)
sobre o valor da remuneração
da hora normal de trabalho.
(Incluído pela Lei nº 8.923, de
27.7.1994)

§ 5º - Os intervalos expressos
no caput e no § 1o poderão
ser fracionados quando com-
preendidos entre o término
da primeira hora trabalhada e
o início da última hora traba-
lhada, desde que previsto em
convenção ou acordo coletivo
de trabalho, ante a natureza
do serviço e em virtude das
condições especiais do tra-
balho a que são submetidos
estritamente os motoristas,
cobradores, fiscalização de
campo e afins nos serviços
de operação de veículos ro-
doviários, empregados no se-
tor de transporte coletivo de
passageiros, mantida a mesma
remuneração e concedidos
intervalos para descanso me-
nores e fracionados ao final de
cada viagem, não descontados
da jornada. (Incluído pela Lei
nº 12.619, de 30.4.2012)
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Manutenção
Mitos e verdades sobre os 

produtos de limpeza

Por Cecília Lima | CEB fortalece 
energia de Águas 
Claras e do metrô

Ao assumir a administração
do condomínio, o síndico
se depara com grandes

responsabilidades. Mais que isso: 
para desempenhar bem a função, 
lhe são exigidos conhecimentos 
em diversas áreas. De Direito Tra-
balhista a conselheiro ou de bom-
ba d´água a gerador de energia, de 
tudo um pouco tem que saber. 

 Das atividades rotineiras de 
um condomínio, a faxina é uma 
das essenciais. Poucos condômi-
nos elogiam um hall bem organiza-
do, porém, se for verificada qual-
quer sujeira em alguma das áreas 
comuns, as críticas e reclamações 
chegam rapidamente. Para manter 
a higiene em dia, a fiscalização do 
síndico é fundamental.

 Além de vigiar a assiduidade 
da limpeza, é importante que o sín-
dico tenha noções básicas sobre o 
uso dos produtos utilizados. A As-
sociação Brasileira das Indústrias 
de Produtos de Limpeza e Afins 
(Abipla), com o intuito de ajudar 
o consumidor e também desmis-
tificar algumas crenças, elaborou
no portal do Programa Movimento
Limpeza Consciente (www.limpe-
zaconsciente.org.br), um espaço 
para responder sobre as principais
dúvidas. Confira alguns mitos e
verdades sobre artigos de limpeza.

1. Produtos de limpeza utilizados
corretamente economizam água
e energia?

Sim. O uso de produtos de limpeza 
de maneira correta, ou seja, con-
forme indicação do fabricante, na 
embalagem, permite a economia 
do uso de recursos naturais. Um 
estudo europeu demonstrou que 
usando corretamente detergente 
para lavar roupa na máquina, em 
sua carga máxima, é possível eco-
nomizar 700 milhões de litros de 
água por dia.

2. Detergentes em pó poluem as
águas?

Não. Estudos realizados por uni-
versidades brasileiras demonstram 
que a quantidade de fosfatos e ten-
soativos presentes nos detergentes 
estão em quantidade muito peque-
na, não provocando eutrofização 
ou gerando espumas. Os tensoati-
vos aniônicos, ativos utilizados nos 
detergentes, são biodegradáveis 
por exigência legal. Já a quantida-
de de fosfato em detergente em pó 
é limitada por legislação ambiental 
específica.

3. Álcool é proibido pela Anvisa?

A única graduação considerada 
segura pela Anvisa para o álco-
ol de uso doméstico líquido é até 
54° GL. Produtos com graduação 
superior a esta devem ser comer-
cializados apenas em formulações 
em gel.

4. Produtos de limpeza causam
alergias?

Todos os produtos certificados pela 
Anvisa passam por testes rigorosos 
para não causar problemas de saú-
de para os consumidores. É impor-
tante ressaltar que as alergias são 
causadas devido à sensibilidade 
específica de cada pessoa, alguns 

A cidade de Águas Claras 
passa a contar com um 
sistema de energia mais 

eficiente. A CEB Distribuição 
(CEB-D) inaugurou, nesta sexta-
-feira (12/7),  a ampliação e mo-
dernização da Subestação (SE) da
cidade. O principal investimento
foi na instalação do terceiro trans-
formador, o que resultou no au-
mento da potência da unidade em
30%. A ação também garante mais
confiabilidade ao fornecimento de
energia para o Metrô.

 “Esse investimento dá mais 
segurança energética aos morado-
res de Águas Claras. Além disso, 
há também o Metrô que dependia 
de mais energia para ampliar o nú-
mero de vagões. Portanto, essa é 
uma grande vitória para melhorar, 
a cada dia, o setor de energia do 
DF”, disse o governador Agnelo 
Queiroz.

 Com a instalação do terceiro 
transformador, a SE Águas Claras, 
que conta com 13 alimentadores, 
passará a ter 18. Os alimentado-
res já estão sendo instalados e as 
cargas reorganizadas à medida que 
cada novo alimentador é finaliza-
do. A previsão é de que todo o ser-
viço seja concluído até dezembro 
deste ano.

“A cidade de Águas Claras ti-

tipos, por exemplo, são desenvol-
vidas com o tempo, por conta da 
exposição a determinados agentes. 

5. Produtos vendidos em cami-
nhões e casas são tão bons quanto
os produtos vendidos nos super-
mercados?

Não. Produtos comercializados em 
caminhões e casas são chamados 
de informais. Sua fabricação e co-
mercialização são irregulares, sem 
a aprovação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária e não se-
guem padrões de qualidade. Ou 
seja, não há garantia de sua efi-
cácia. Além do mais, o uso pode 
prejudicar o meio ambiente e ainda 
causar problemas para o consumi-
dor. 

6. Produtos de limpeza podem ser
misturados um com outro?

Não. Os produtos de limpeza são 
produzidos para serem utilizados 
individualmente, sem nenhuma as-
sociação. Por serem produtos quí-
micos, misturá-los pode gerar um 
novo produto, que poderá ser alta-
mente prejudicial ao ser humano.

(Redação com Abipla)

nha um sistema muito frágil, que 
ficou muito tempo sem investi-
mentos. Com esta reforma, esta 
subestação volta à normalidade e, à 
medida que os novos alimentadores 
vão sendo instalados, o sistema fica 
cada vez mais seguro”, explicou o 
presidente da CEB, Rubem Fonse-
ca.

 A empresa investiu R$ 4,9 mi-
lhões no projeto de ampliação e 
modernização da subestação. Além 
da instalação de um terceiro trans-
formador (32MVA), também foram 
substituídos componentes, como 
relés de proteção e disjuntores, por 
outros mais modernos e eficientes. 

O sistema de informação e moni-
toramento da subestação também 
foi modernizado, proporcionando 
mais confiabilidade na comunica-
ção entre a SE e o Centro de Ope-
rações da CEB-D. 

 A sobrecarga que há sobre al-
guns circuitos é o principal fator 
que ocasiona desligamentos em 
Águas Claras. Com a ampliação 
dos alimentadores, caso um deles 
sofra desligamento, menos unida-
des consumidoras serão atingidas. 
Além disso, haverá mais possibili-
dade de remanejamento tamporário 
de alimentadores, diminuindo o 
tempo do desligamento nas unida-
des consumidoras.
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Repeteco Artigo Jurídico
Excentricidade – Limites de proibição no 

regulamento inteno

Lei aumenta 
Responsabilidade do 
Corretor de Imóveis 

Por Andréa Matos |

No Regulamento Interno
de um Condomínio pode
conter qualquer proibi-

ção? Até onde o condomínio e o 
síndico têm poderes sobre os de-
mais moradores? Em cada condo-
mínio, existem peculiaridades que 
devem ser tratadas com cuidado 
para que a liberdade alheia e a 
própria Constituição Federal não 
sejam atingidas.
 Tamborim? Pandeiro? Cava-
quinho? Aqui, não. O que estes 
instrumentos e pássaros estariam 
fazendo na convenção ou no re-
gulamento interno de alguns con-
dôminos brasileiros? É prevenção. 
No primeiro caso, a proposta dos 
moradores de um dos condomínios 
mais chiques de um bairro carioca 
é evitar que as áreas comuns sejam 
palco para pagodes. No segundo, a 
ordem é impedir que certos pássa-
ros silvestres, com seu cantar estri-
dente, incomodem a vizinhança.
 Essas são apenas algumas das 
cláusulas fora de padrão que po-
dem ser encontradas em conven-
ções de condomínio no Brasil. Mas 
há outros itens mais peculiares ain-
da. É o caso de um prédio paulista 
em que a convenção proíbe o con-
dômino de alugar ou ceder o imó-
vel a pessoas “de maus costumes 
ou que se dêem ao vicio de em-
briaguez”. Todas essas regras são 
validas? Todas elas sãoaplicáveis 
no dia a dia? Talvez, a intenção da 
comunidade condominial, ao criar 
estas regras consideradas no míni-
mo excêntricas, seja a de preservar 
a privacidade e integridade dos 
moradores, mas a interferência tem 
seus limites e pode, facilmente, ser 
contestada.
 Estas regas podem ter um teor 
discriminatório, porque não há lei 
que exija que o locatário preste 

informações além das comerciais, 
que são pedidas para dar garantias 
de pagamento ao locador.
 Há também aquelas cláusulas 
que contrariam a Constituição Fe-
deral. Como no caso de conven-
ção, de 1973, de um condomínio 
baiano, que obriga o usuário da 
garagem a ter seu veiculo segurado 
contra fogo, danos e roubo. Mes-
mo sendo antiga, a convenção não 
pode fazer esta ingerência, porque 
fere direitos e garantias individuais 
assegurados pela constituição.

Outras exentricidades

 E o que soa como esquisitice, 
ou até absurdo, não se restringe a 
proibições relacionadas a barulho, 
animais, hábitos e nem a deter-
minações inconstitucionais. Há 
convenções em que a escolha do 
síndico é particularmente curio-
sa: umas estabelecem o sorteio; 
outras, o rodízio. É um absurdo 
porque não se pode obrigar a nin-
guém a assumir um cargo para o 
qual não se candidatou. Há casos 
que não se referem só apenas a 
imposições incomuns, mas à falta 
de bom senso. Num edifício, em 
Niterói, uma regra considerada tri-
vial – Não permiti que quem não é 
proprietário de imóvel estacione na 
garagem – provocou discussões e 
mal esta entre moradores e síndico. 

Principalmente para uma senho-
ra, de 79 anos, que mora sozinha 
num apartamento que pertence a 
dois de seus três filhos. O terceiro 
filho, que a visita diariamente, está 
impedido de estacionar o carro em 
sua vaga, que acaba ficando vazia a 
maio parte do dia.
 Nestes casos, o síndico deve 
fazer como um juiz: interpretar a 
convenção, adequando-a ás par-
ticularidades de cada situação. O 
bom senso é fundamental para uma 
boa administração, é a recomenda-
ção dos advogados. Segundo eles, 
existem três tipos de interpretação: 
a lógica, atemática e a literal. A úl-
tima é a pior, porque não contextu-
aliza as leis.
 E o que não faltam são excen-
tricidades, inclusive em contratos 
de aluguel. A dona de um aparta-
mento paulista que mora nos Esta-
dos Unidos, exigiu no contato de 
locação uma cláusula proibindo o 
inquilino de usar um dos quartos 
da casa. Este cômodo, que fun-
ciona como depósito de objetos, 
fica trancado. Embora esquisito, é 
legal. Não é habito no Brasil, mas 
nos EUA, pó exemplo, não são ra-
ros os contratos de locação em que 
se proíbe até que locatário fume. É 
como impedir alguém de dormir 
tarde. Não há base legal para tal 
proibição. 
A autora é jornalista e colabora-
dora da Folha do Síndico

O corretor de imóveis é pro-
pulsor do mercado imobi-
liário, peça fundamental 

para a conclusão da maioria das 
transações. Sem a sua atuação 
conciliadora, muitos negócios não 
evoluiriam diante das posições an-
tagônicas do vendedor e do com-
prador, pois cada um só enxerga o 
seu lado. Os conflitos são gerados 
diante da falta de sensibilidade de 
um quanto ao ponto de vista do 
outro.

Nessa situação, aparece como 
o “salvador do negócio”, o corre-
tor que tem a função de promo-
ver a venda ou locação, mediante
uma avaliação equilibrada, que às
vezes, contraria o valor sentimen-
tal do vendedor. Com a avaliação
técnica, que deve ser cobrada –
pois quem trabalha de graça não
é valorizado – o corretor evita que
o imóvel fique anos e anos sendo
oferecido sem qualquer resultado.

Uma transação imobiliária, 
como qualquer outro negócio, tem 
algum risco. Quanto mais capaci-
tado o profissional que assessora o 
seu cliente, maior será a possibili-
dade de lucro e menor a margem de 
problema.

Há situações em que a docu-
mentação exige uma análise pro-
funda, como por exemplo: o imó-
vel ser objeto de inventário com 
herdeiro menor de idade, estar 
locado e ter o inquilino realizado 
obras, estar com ônus ou financia-
do etc. Há ainda a situação pesso-
al do vendedor ou comprador que 
pode gerar algum problema com a 
posse e o financiamento.

A partir de 2010, a Lei nº 
12.236 aumentou a responsabili-
dade do corretor de imóvel, com a 
nova redação do Art. 723.  “O cor-

retor é obrigado a executar a me-
diação com diligência e prudência, 
e a prestar ao cliente, espontanea-
mente, todas as informações sobre 
o andamento do negócio. Parágra-
fo único.  Sob pena de responder
por perdas e danos, o corretor
prestará ao cliente todos os escla-
recimentos acerca da segurança ou
do risco do negócio, das alterações
de valores e de outros fatores que
possam influir nos resultados da
incumbência”.

A nova redação retirou a pos-
sibilidade de o corretor alegar que 
não sabia do problema do imóvel, 
por estar o mesmo “fora do seu al-
cance”, como previa a lei de 2002. 
Aumentou a responsabilidade de 
quem intermedia a compra e ven-
da, pois foi eliminada a lacuna que 
permitia a omissão de informações 
do corretor, quando as mesmas não 
fossem solicitadas pelo cliente. 
Após 2010, o corretor tem o dever 
de informar os dados que possam 
influenciar no negócio, pois caso 
contrário poderá vir a responder 
pelos prejuízos. A falha do corre-
tor, pode comprometer a imobiliá-
ria ou corretora, apesar da empresa 
ser séria e honesta, sendo impor-
tante o treinamento.

Kênio de Souza Pereira
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Legislação
STJ esclarece posicionamento sobre 
taxa de condomínio e fração ideal

Chegou a ser informado por 
alguns noticiários que o 
Superior Tribunal de Justi-

ça teria considerado ilegal o rateio 
de taxa de condomínio com base 
na fração ideal.  Em razão de notí-
cias divulgadas na mídia, segundo 
as quais haveria se definido uma 
jurisprudência no tocante a esta 
cobrança, a Secretaria de Comuni-
cação Social do STJ emitiu escla-
recimento a respeito do assunto. 
Segundo a assessoria, na verdade, 
o Tribunal não se manifestou sobre
essa questão.

 Foi apontado em alguns veícu-
los de comunicação o Recurso Es-
pecial 1.104.352, de Minas Gerais, 
como o que teria dado origem à 
suposta definição jurisprudencial, 
porém não houve qualquer dis-
cussão de mérito nesse processo. 
O relator, ministro Marco Buzzi, 
entendeu que o recurso não reunia 
condições processuais para ser ad-
mitido. 

 Em sua decisão, individual 
e que transitou em julgado sem 
ser agravada, o ministro esclare-
ceu que o condomínio recorreu 
afirmando que a decisão do Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) violaria artigos do Código 
Civil e da Lei de Condomínios (Lei 
4.591/64) que tratam da divisão 
das despesas com base na fração 
ideal. 

 No entanto, conforme apon-
tou o relator, a decisão do TJMG 
se funda também em outro ponto: 
a vedação ao enriquecimento sem 
causa, ou ilícito. Como o condomí-
nio recorrente deixou de impugnar 
esse fundamento, e ele sozinho se-
ria suficiente para manter a decisão 

do TJMG, independentemente da 
discussão sobre os artigos que tra-
tam da divisão de despesas condo-
miniais, o recurso não poderia ser 
analisado. 

 Assim, o STJ não confir-
mou, rechaçou ou mesmo deba-
teu o acerto ou erro da decisão do 
TJMG, pela falta de ataque, no re-
curso, a um fundamento autônomo 
e suficiente para mantê-la. Em ou-
tras palavras: o STJ não afirmou se 
a cobrança baseada na fração ideal 
é ou não possível, pois sequer en-
trou nessa controvérsia. 

 Com a decisão do relator, no 
sentido de negar seguimento ao 
recurso, o entendimento do TJMG 
ficou mantido, mas por razões me-
ramente processuais. 

Taxa de condomínio 

 É o valor cobrado cobrir cus-
tos das despesas de conservação e 
manutenção realizadas no condo-
mínio. Ao contrário do que muitos 
condôminos pensam (erroneamen-
te), a taxa de condomínio não é 
elaborada ou deliberada unilateral-
mente pelo síndico. Com base nas 
despesas consideradas ordinárias, 
o valor deve ser estipulado para
superar em 10% ou 15%, isso para
precaver o condomínio de gastos
imprevistos e também alimentar
um fundo de reserva, o que é uma
atitude prudente. Esse recurso é o
que possibilita o investimento em
benfeitorias à estrutura comum a
todos os usuários.
(Redação com assessoria)
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Novas tendências em revestimento de 
fachadas

O que determina a taxa de condomínio 

Decoração

Gestão Financeira

A fachada de um condomí-
nio diz muito sobre ele e as 
pessoas que nele habitam 

ou trabalham. Essa é a primeira 
parte do prédio com a qual o visi-
tante tem contato, sendo, portanto, 
fundamental a sua boa manuten-
ção quando se deseja causar uma 
boa impressão. 
 Assim como outras áreas do 
condomínio, as tendências esté-
ticas para as fachadas variam de 
tempos em tempos, então é natu-
ral que, passados alguns anos, os 
condôminos desejam retocar ou 
reformular totalmente a “cara” do 
condomínio. Investir em uma bela 
fachada ajuda a valorizar o imó-
vel.
 É importante lembrar que a fa-
chada é uma área comum e, como 
tal, só pode ser alterada com o con-
sentimento unânime dos condômi-
nos. Para ser legítima, é indicado 
que a modificação esteja expressa 
na Convenção com a aceitação de 
todos. 
 Passada a fase burocrática, é 
hora de pensar na prática. A con-
sultoria de um arquiteto é funda-
mental para assegurar o sucesso 
do projeto, então, não hesite – nem 
economize – em buscar auxílio 
profissional para definir as mudan-
ças a serem feitas!
 Para os condomínios corpora-
tivos a tendência principal é a vi-

draçaria. O fechamento em vidro, 
sem utilização de esquadrias ver-
ticais, veda as varandas e por isso 
nem sempre é indicado para resi-
denciais. O vidro – seja transpa-
rente, opaco ou espelhado – deixa 
o visual mais limpo e moderno.

Além da segurança obrigató-
ria, a espessura e qualidade dos 
vidros utilizados funcionam como 
filtro de luz e calor. A uma grande 
variedade de vidros no mercado, 
com diferentes gradações de trans-
missão de luz solar e calor para o 
interior. Mais uma vez, a assesso-
ria de um profissional experiente e 
gabaritado é essencial para montar 
um projeto de acordo com o clima 
e as necessidades do condomínio. 
 Para prédios residenciais o re-
vestimento cerâmico permanece 
inquestionável. O que mudou foi 
o tamanho das pastilhas. As mi-
cro estão sendo substituídas pelas
macro. Os grandes formatos são
a principal tendência do mercado
e chegaram para ficar, assegura
Christiane Ferreira, coordenadora
de marketing da Cerâmica Por-
tobello, tradicional empresa do
ramo.

“A tendência é um estilo mais 
urbano. As cores neutras que par-
tem do branco, passando pelo bege 
e o cinza chegando no preto estão 
na moda. Porcelanatos extra-finos 
reproduzindo cimento e limesto-

Muitas pessoas têm a ideia 
equivocada de que o sín-
dico é o responsável por 

fixar o valor da taxa de condomínio 
quando, na verdade, a importância 
cobrada decorre dos custos das des-
pesas de conservação e manutenção 
realizadas no condomínio.
 Os gastos do condomínio va-
riam de acordo com a estrutura da 
edificação, o número de unidades, 
equipamentos da área de lazer, jar-
dins, quadras, sauna, espaço gour-
met, se há segurança, porteiros, ze-
lador, garagista, além da faxineira 
etc. O síndico não é dono da Cemig, 
Copasa e muito menos controla a 
variação de preço dos produtos e 
serviços utilizados pelo condomí-
nio.
 A taxa ordinária de condomínio 
deve ser estipulada de maneira sufi-
ciente para quitar os gastos realiza-
dos pelo condomínio sendo, inclusi-
ve, prudente que seja estipulada de 
10% a 15% acima dos valores tidos 
como “gastos fixos” em decorrên-
cia das variações que normalmente 

nes são o destaque do momento. 
Na busca de um visual mais clássi-
co, mármores brancos e travertinos 
são a nossa sugestão. Os tijolinhos 
e pastilhas também são escolhas 
que sempre agradam”, recomenda. 
 O revestimento em cerâmica 
é indicado devido à durabilidade. 
Para garantir a qualidade da facha-
da, é totalmente importante que a 
aplicação seja feita seguindo as 
instruções do fabricante. “Quando 
o assentamento é bem feito, com
juntas bem feitas e reboco de qua-
lidade, fatores externos não afetam
o produto e o seu desempenho. As
peças possuem um esmalte espe-
cial que as protegem contra fatores
externos”, informa Christiane Fer-
reira.

  Tão importante quanto instalar 
corretamente as peças é realizar a 
manutenção. A boa manutenção 
dos revestimentos em pastilhas re-
quer a limpeza periódica e revisão 
dos rejuntamentos anualmente, es-
tando atento para desprendimen-
tos de pequenos trechos, trincas e 
“bolhas”. Com medidas simples é 
possível prolongar a vida útil da 
fachada.
 A coordenadora de marketing 
da Portobello orienta: “durante as 
limpezas periódicas das fachadas, 
uma vistoria é sempre bem vin-
da. Nossos produtos nos formatos 
7,5x7,5cm; 5x15cm e 10x10cm 
têm a garantia de vinte anos. Nos 
demais formatos, a garantia contra 
destacamento é de cinco anos”.

ocorrem e que fogem do controle da 
administração do condomínio.
 A postura do condomínio ado-
tar um valor que varia todo mês, 
conforme os gastos consiste numa 
péssima opção, pois acarreta pro-
blemas de controle financeiro, além 
de complicar num processo de co-
brança judicial.

PEQUENOS REPAROS – 
DESPESA ORDINÁRIA

 Outro pensamento equivocado 
é de que todos os reparos do con-
domínio devem ser custeados pelo 
fundo de reserva ou fundo de obras. 
Ocorre que somente a aquisição de 
mobiliário, reformas, obras rele-
vantes devem ser pagas pelos pro-
prietários.
 Mas, conforme a lei nº 
8.245/91, artigos 22 e 23, cabe ao 
inquilino arcar com os custos da 
pintura interna do prédio (hall so-
cial, escadas, garagem), pois é ele 
quem utiliza essas áreas comuns, 
bem como pagar as despesas dos 

pequenos reparos no condomínio, 
tais como: trocar uma torneira que 
apresenta vazamentos, elevadores, 
trocar a fiação do salão de festas 
em decorrência de curto circuito, 
vidros quebrados em virtude de 
mudança realizada etc, pois essas 
situações não se enquadram em re-
forma, mas sim como despesas de 
conservação e manutenção, ou seja, 
ordinárias.
 Se o síndico utiliza o fundo de 
reserva para cobrir essas despesas, 
ele penaliza aqueles proprietários 
que são locadores, pois acaba re-
duzindo o valor da taxa de condo-
mínio que deveria ser quitado pelo 
inquilino.
 São despesas ordinárias todas 
aquelas necessárias à manutenção 
e conservação do condomínio, não 
podendo o síndico ou a administra-
ção criar uma situação da taxa de 
condomínio deixar de suprir todos 
os gastos, os quais devem ser pagos 
pelo morador/ocupante/inquilino, 
nos termos da lei.

DIREITO DO SÍNDICO SER 
ASSESSORADO

 Geralmente o síndico não é 
“multi especialista” e muito me-
nos um gênio. Ele tem o direito 
contratar assessoria nas matérias 
que não domina, como: advogado 
trabalhista para contratar e evitar li-
tígios, engenheiro no caso de obra, 
decorador, contador/empresa admi-
nistradora para fazer os balancetes, 
advogado especialista em direito 
imobiliário para tirar dúvidas e re-
fazer a convenção e dirimir proble-
mas de vizinhança etc.
Além disso, cabe ao condomínio 
pagar todos os gastos que o síndico 
realiza para defender os interesses 
da coletividade, tais como os custos 
de taxi, telefone celular, computa-
dor/impressora, cópia, correio, etc. 
Tentar impor ao síndico o pagamen-
to dessas despesas consiste numa 
atitude mesquinha e ingrata, pois 
este se dispõe a ajudar a coletivi-
dade e não a ser penalizado por ter 
tido a coragem de assumir a função.
Por Kênio de Souza Pereira
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Para que servem as 
reuniões de condomínio?

Gestão Administrativa

Assembleia geral de condo-
mínio. Na reunião, mora-
dores e síndico discutem 

previsões orçamentárias do ano, 
entre outros temas
 Poucos atentam para o fato de 
que a assembleia geral é o momen-
to onde os condôminos definem a 
sorte do condomínio, seja com re-
lação aos aspectos financeiros, seja 
quanto aos problemas de maior ou 
menor gravidade, gerados dentro 
da comunidade condominial.
 Tudo é decidido pela assem-
bleia geral, ainda que de forma in-
direta quando esta delega poderes 
para o síndico ou para um determi-
nado grupo de condôminos decidi-
rem sobre alguma questão específi-
ca.
 Entretanto, na prática, cons-
tatamos que apenas um número 
ínfimo de condôminos se interessa 
pelas discussões mantidas nas as-
sembleias gerais e, um número ain-
da menor, comparece efetivamente 
nas reuniões. E o que mais surpre-
ende quanto a esse desinteresse, é 
que na maioria dos casos, estamos 
tratando de uma assembleia que 
acontece uma única vez por ano. 
Apenas em casos específicos há a 
convocação extraordinária de as-
sembleia para tratar de algum tema 
específico e/ou emergencial.
 Não nos parece nada razoável 
ou racional deixar de dedicar duas 
ou três horas do ano para acom-
panhar o destino do condomínio e 
assim, tomar as rédeas do destino 
do seu patrimônio. Tantos anos 
para conquistar um imóvel que, 
por negligência de seus proprie-
tários, muitas vezes acaba sendo 
corroído por falta de conservação 
e manutenção da edificação e das 
instalações do condomínio, ou por 
outro lado, torna-se um ambiente 
de constante conflito exatamente 
pelo distanciamento que existe en-
tre os moradores de uma comuni-
dade condominial.

Conheça algumas questões que 
o Código Civil determina que se-
jam tratadas pelas assembleias ge-
rais:
1. Fixação da multa, quando não
apontada na convenção de condo-
mínio, para os condôminos que re-
alizarem obras que comprometam 
a segurança da edificação; para 
aqueles que alterarem a forma e 
a cor da fachada, das partes e es-
quadrias externas; aos condôminos 
que derem às suas partes, destina-
ção diversa àquela da edificação ou 
ainda, que a utilizem de maneira 
prejudicial ao sossego, salubrida-
de, segurança dos possuidores e 
aos bons costumes. Essa multa será 
fixada por no mínimo dois terços 
dos condôminos restantes e não po-
derá ser superior a 5 (cinco) vezes 
o valor das contribuições mensais
do rateio das despesas condomi-
niais (artigo 1336, § 2º, do CC).
2. A aplicação da multa prevista no

artigo 1337 ao condômino que rei-
teradamente não cumpre suas obri-
gações bem como, nos termos do 
respectivo parágrafo único, ao con-
dômino ou possuidor considerado 
antissocial por gerar incompatibi-
lidade de convivência com os de-
mais condôminos ou possuidores.
3. Nas hipóteses (raras é verdade)
em que a convenção de condomí-
nio autoriza a alienação de parte
acessória de sua unidade autônoma
a terceiro (não-condômino), como
o aluguel de vagas de garagem para
pessoas que não moram no edifí-
cio, a assembleia geral poderá ve-
tar essa alienação se assim ficar de-
cidido por, no mínimo, um quarto
da assembleia convocada para essa
finalidade.
4. Nas assembleias gerais delibe-
ram-se ainda todas as benfeitorias
que se pretendem levar a efeito no
condomínio, sejam elas necessá-
rias, úteis ou voluptuárias, cabendo
para cada qual, respeitar os respec-
tivos quóruns.
5. As eleições de síndico e do
conselho também ocorrem nas as-
sembleias gerais, assim como, a
destituição do síndico que praticar
irregularidades, não prestar contas
ou não administrar conveniente-
mente o condomínio (art. 1349).
6. Deliberação sobre orçamento
das despesas, as contribuições dos
condôminos e a prestação de con-
tas. Quando for o caso, também
poderá ser deliberada a eleição do
síndico, subsíndico e conselho.
7. Alteração da convenção de con-
domínio, respeitado o quórum es-
pecial de 2/3 (dois terços) dos con-
dôminos.

Apesar de não recomendável, 
usualmente as deliberações tiradas 
das assembleias são anotadas pelo 
secretário indicado pelo presidente 
da assembleia e, posteriormente, 
encaminha-se a respectiva ata. A 
meu ver, melhor seria se ao final 
da assembleia, os participantes pu-
dessem aprovar a ata lavrada no de-
correr dos trabalhos, de modo a que 
já fossem encaminhadas a todos os 
condôminos.

Vale destacar um detalhe im-
portante, mas crucial, sob o ponto 
de vista formal: a assembleia geral 
somente poderá deliberar se todos 
os condôminos tiverem sido con-
vocados para a reunião, cabendo 
recomendar que a “ordem do dia” 
seja também clara e precisa, de 
modo a que os condôminos tenham 
pleno conhecimento das matérias 
que serão objeto de debates e deli-
berações.
(A informação aqui prestada não 
tem o objetivo de responder a con-
sultas jurídicas específicas que, por 
sua vez, deverão ser respondidas 
por profissional de confiança do in-
teressado.)

Marcelo Manhães de Almeida 
advogado
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Artigo Jurídico
Vizinho devedor

Soluções para a inadimplência no 
pagamento de condomínios

Conheça os diversos tipos 
de quoruns nos condomínios

Nada mais revoltante para 
quem mantém seus com-
promissos com o condo-

mínio em dia do que ter de arcar 
com as despesas do morador que 
deixou de pagar a sua parte. Mas 
não há saída para o condomínio. 
Quando um morador deve, os ou-
tros têm de arcar com o prejuízo. 
O condomínio precisa honrar seus 
compromissos financeiros e sua 
única fonte de renda vem dos mo-
radores.

 Segundo dados, a inadimplên-
cia em condomínios é hoje, em 
média, de 25% entre os moradores. 
Outro problema é que, mesmo pa-
gando pelos inadimplentes, o con-
dômino não tem como brigar para 
ter seu dinheiro de volta. Somente 
o condomínio pode negociar com
o inadimplente ou acioná-lo na
Justiça.

 Quanto a isso, no caso de 
inadimplência na taxa condomi-
nial, o melhor a fazer é tentar ne-
gociar a dívida de forma amigável, 
porque a cobrança judicial leva, 
em média, oito anos. Além disso, 
o boleto bancário de condomínio
não pode ser protestado como um
cheque, pois não é considerado tí-
tulo de crédito.

Quando o condomínio aciona 
o inadimplente na Justiça, o juiz
marca audiência para buscar so-
lução. Geralmente, ela é marcada
num prazo de, pelo menos, três
meses. Caso o condômino seja
condenado, ele ainda pode mover
recurso de apelação. Enquanto o
tribunal não julgar, a sentença fica
suspensa e o condomínio não pode
cobrá-lo.

 Mesmo que o tribunal julgue 
a ação favorável ao condomínio, 

a dívida pode demorar a ser qui-
tada. Apesar de o condenado ter 
24 horas, a partir do momento da 
condenação, para saldar a dívida, 
isso quase nunca ocorre. A solução 
passa a ser a penhora dos bens e, às 
vezes, do próprio imóvel. Para que 
isso seja feito, o Judiciário nomeia 
um perito, a quem compete avaliar 
o bem e, depois, o condomínio
publica edital de leilão em jornais
para que, só então, ele ocorra.

 Tendo ganhado a causa, o con-
domínio tem outra questão a de-
cidir: o que fazer com o dinheiro 
recebido do inadimplente? O mais 
lógico é que a parcela que deveria 
ser destinada ao fundo de reser-
va para obras vá para o fundo de 
obras; a que deveria cobrir des-
pesas ordinárias seja direcionada 
para esse fim, e assim por diante.

 Caso o condomínio deseje dar 
outra destinação à verba, a assem-
bléia-geral extraordinária deverá 
ser convocada. Nela, pode ficar 
decidido que os moradores não 
contribuirão com o condomínio 
por alguns meses ou serão feitas 
obras de melhoria.

No campo da leis, temos duas 
novidades fundamentais:

1 - O atual Código Civil permi-
te aplicar juros de mercado ao 
inadimplente (parágrafo primeiro 
do artigo 1.336) e ainda aplicar 
multas especiais até cinco taxas de 
condomínios ao condomínio que 
atrasa de forma reiterada e contu-
maz. Essas novidades proporcio-
nam aos condomínios recuperar 
perdas de caixa na ordem de 90% 
ao ano, tudo devido à falta de cor-
reção real da lei antiga, a 4.591/64, 
alterada pelo atual Código Civil de 
2003.

2 - Outra lei que muito favore-
ce ao condomínios é a da Justiça 
arbitral, que reduz a cobrança do 
inadimplente para o máximo de 90 
dias ao contrário da Justiça estatal 
que, em média, todo o processo de 
cobrança condominial gira em tor-
no de oito anos.

 Resta uma esperança para o 
condomínio. Basta adequarem 
suas convenções ao atual Código 
Civil aplicando os dois dispositi-
vos acima dos novos juros, multas 
e a Justiça arbitral. Somente as-
sim o problema de inadimplência 
de condomínios será solucionado 
sem prejuízos para os condôminos 
e recuperando o mercado imobili-
ário (hoje, a taxa de condomínio 
está ficando maior que o valor do 
aluguel devido à falta de correção 
da inadimplência).

*Rômulo Gouvêa é advogado pós-
-graduado em Direito Processual
do Trabalho pela Faculdade de Di-
reito Anchieta em Jundiaí (SP). É
consultor jurídico de condomínios
e empresas formado em adminis-
tração pela Faculdade de Ciências
Administrativa e Contábeis da
UMA em Minas Gerais.

Por Rômulo Gouvêa |

O conceito de quorum tem 
suscitado dúvidas que me-
recem ser esclarecidas, pois 

essa questão traz inúmeros questio-
namentos e incertezas por parte dos 
síndicos e dos condôminos para de-
liberar sobre os assuntos da coletivi-
dade condominial.
 O quorum é o número mínimo 
de condôminos presentes na assem-
bleia geral para se iniciar e para 
deliberar sobre matérias comuns e 
especiais. Para fins de deliberação, 
os quóruns são classificados como 
maioria qualificada, absoluta ou 
simples.
 O quorum que exige maioria 
absoluta é aquele que leva em con-
sideração a totalidade do condomí-
nio. Compreende mais da metade do 
número total dos condôminos, com-
putando-se os presentes e ausentes 
na assembleia, ou seja, é o primeiro 
número inteiro superior a metade. 
 A maioria simples é aquela 
que compreende mais da metade 
dos votantes que estão presentes na 
assembleia, ou a que representa o 
maior resultado da votação, ou seja, 
50% mais um dos presentes na as-
sembleia. Ao ser adotado o sistema 
de deliberação por maioria simples, 
deve-se sempre esclarecer com pre-
cisão qual o critério que irá prevale-
cer para determinada deliberação, se 
esta vier a oferecer diversas opções. 
Dessa forma, ao obter a maioria re-
lativa/ocasional evita-se confusão 
na votação ou a necessidade de nova 
votação entre as duas opções mais 
votadas dentre várias outras. 
 A votação pela maioria sim-
ples é utilizada, por exemplo, para 
eleição de síndico ou aprovação da 
prestação de conta, sendo impor-
tante implantá-la de forma mais 
ampla na convenção, pois prestigia 
a quem comparece. Não é racional 
os ausentes criarem situações que 
inviabilizam as deliberações que são 
fundamentais para a condução do 
condomínio.
 A maioria qualificada é um nú-
mero mínimo de votos para aprova-
ção de matérias especiais, previstas 
na lei ou na convenção, estabelecida 

em relação ao total de membros de 
um condomínio, sendo sempre su-
perior a maioria absoluta. A maioria 
qualificada mais comum é a de 2/3 
ou 3/5, ou seja, sempre de forma fra-
cionada. 
Cito, como exemplo, num edifício 
com 11 condôminos, o quorum de 
2/3 será de oito condôminos. Deve-
-se levar em consideração a totali-
dade dos presentes e ausentes que
poderiam participar da assembleia
de forma legítima.

MULTA IMPOSSÍVEL 
 Há equívocos na redação do 
Código Civil (C.C) quanto aos quó-
runs de votação, o que torna essen-
cial criar cláusulas na convenção 
que venham a evitar polêmicas. Por 
exemplo, é impraticável, num edifí-
cio com cem unidades, obter o quo-
rum mínimo de 65 votos para aplicar 
uma multa contra o condômino que 
não cumpre seus deveres. É ilógico 
o quorum de ¾ previsto no art. 1.337 
do C.C para punir o morador com
reiterado comportamento antisso-
cial. A solução é inserir na conven-
ção autorização para o síndico mul-
tar e normas que validem essa multa
inclusive numa cobrança judicial, o
que realmente exige muita técnica
jurídica.

DIREITO DE PROPRIEDADE
 A unanimidade dos condôminos 
é exigida no caso de votação que 
afeta o direito de propriedade do 
condômino. Pode ainda, mesmo que 
ocorra uma aprovação maciça na 
assembleia, um condômino impedir 
uma obra, caso esta gere danos à sua 
unidade, a ponto de desvalorizá-la 
ou prejudicar seu uso. 
 A aprovação de deliberação 
com o quorum irregular poderá re-
sultar na nulidade da exigência de 
pagamento de uma taxa extra ou 
mesmo invalidar um contrato ou 
multa, gerando assim o fracasso de 
um processo judicial, além de perda 
de tempo.
Por Kênio de Souza Pereira
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Acessibilidade em 
garagens

Especial Caesb implanta 
novo sistema de 
atendimento ao 

consumidorAdentrar o edifício diri-
gindo, estacionar o carro, 
descer e se locomover até 

o elevador. Certamente isso é uma
sequência de ações rotineiras para
quem vive ou trabalha em um con-
domínio. Essa não é, porém, uma
tarefa simples de ser executada por
uma pessoa com deficiência ou
dificuldade de locomoção. Um pe-
queno degrau ou corredor estreito
– praticamente imperceptíveis para
a maioria – podem ser obstáculos
intransponíveis para quem possui
alguma limitação física.

 As principais reclamações se 
concentram em uma área comum 
específica do prédio: a garagem. 
Com pouco espaço para comportar 
muitos veículos, as vagas delimita-
das são por demais estreitas, fazen-
do com que o motorista ou passa-
geiro especial não tenha condições 
de acomodar a cadeira de rodas 
entre o seu carro e o vizinho. Além 
disso, piso desnivelado, degraus 
(qualquer desnível de plano supe-
rior a 1,5 cm é considerado degrau) 
ou rampas muito íngremes também 
são empecilhos à movimentação de 
pessoas com mobilidade reduzida.

 Mais que a garantia do confor-
to e segurança dos usuários, o sín-
dico precisa estar atento às adequa-
ções promotoras de acessibilidade 
na estrutura do condomínio por se 
tratar de uma exigência legal. 

 A Constituição Federal, em seu 
artigo 227, parágrafo 2º, prevê que 
a lei disporá sobre normas de cons-
trução dos logradouros e dos edifí-
cios de uso público e de fabricação 
de veículos de transporte coletivo, 
a fim de garantir acesso adequado 
às pessoas portadoras de deficiên-
cia. 

 Já o artigo 25, caput, do Decre-
to 5.296/2004 estabelece que em 
todas as áreas de estacionamento 
de veículos, localizadas em vias 
ou em espaços públicos ou de uso 
coletivo, deverão ser reservadas 
vagas próximas dos acessos de cir-
culação de pedestres, devidamen-
te sinalizadas, para veículos que 
transportem pessoas portadoras de 
deficiência com dificuldade de lo-
comoção. 

 Essas vagas deverão ser em 
número equivalente a 2% do total, 
garantida, no mínimo, uma vaga, 
devidamente sinalizada e com as 
especificações técnicas de desenho 
e traçado de acordo com as normas 
vigentes estabelecidas pela Asso-
ciação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT).

 O artigo 18 do mesmo Decreto 
dispõe que “a construção de edifi-
cações de uso privado multifami-
liar e a construção, ampliação ou 
reforma de edificações de uso co-
letivo devem atender aos preceitos 

da acessibilidade na interligação 
de todas as partes de uso comum 
ou abertas ao público, conforme 
os padrões das normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT”. 

 Os condomínios se encaixam 
no conceito deste tipo edificação. 
O parágrafo único do mesmo arti-
go 18 diz que “também estão sujei-
tos ao disposto no caput os aces-
sos, piscinas, andares de recreação, 
salão de festas e reuniões, saunas e 
banheiros, quadras esportivas, por-
tarias, estacionamentos e garagens, 
entre outras partes das áreas inter-
nas ou externas de uso comum”. A 
lei serve para orientar as constru-
ções de novos prédios, bem como a 
adequação de edifícios antigos. Em 
cumprimento a essa legislação os 
prédios têm que promover a aces-
sibilidade de pessoas com deficiên-
cia. Por se tratar de uma exigência 
legal, as obras de implantação das 
medidas não precisam ser aprova-
das em assembleia.

A Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Fe-
deral (Caesb) vai implantar 

o novo sistema comercial, de ma-
nutenção e atendimento ao cliente,
denominado GCOM. A transição
do sistema atual (SICOC) para o
novo ocorrerá neste fim de semana
que começará a funcionar a par-
tir das 8h de segunda-feira, 30 de
setembro, facilitando e tornando
mais seguro o atendimento da Ca-
esb aos seus clientes.

 O GCOM foi desenvolvido 
em dois anos de trabalho por em-
pregados da área de informática 
da Companhia, numa linguagem 
totalmente web e on-line, benefi-
ciando as seguintes áreas da Em-
presa: Gerências de Atendimento 
ao Cliente, Postos de Serviço do 
Na Hora, áreas de manutenção, 
Central de Atendimento 115, Ou-
vidoria, Agência Virtual da Caesb 
e Escritório On Line, localizados 
no site www.caesb.df.gov.br.

 Segundo o diretor de Comer-
cialização da Caesb, Valtrudes 
Franco, com o novo sistema, o em-
pregado da Companhia, ao realizar 
o atendimento de um consumidor,

terá condições de abrir ao mesmo 
tempo várias telas e consultar, de 
imediato, todas as informações 
referentes ao seu cadastro e ao do 
imóvel. “Esses dados estarão ar-
mazenados em um mesmo local, 
tornando o atendimento muito 
mais ágil e seguro”, acrescenta o 
diretor.

 Para implantação do sistema 
GCOM, a Caesb irá suspender 
temporariamente atividades da 
Central de Atendimento 115 vin-
culadas à área comercial, como a 
emissão de segunda via de conta, 
pedido de instalação de hidrôme-
tro, entre outras. O morador, no 
entanto, poderá comunicar normal-
mente as situações de emergência, 
como falta d’água, rompimento de 
redes e extravasamento de esgoto.

 Essa interrupção parcial do 
serviço ocorrerá das 18h desta sex-
ta-feira (dia 27) às 8h de segunda-
-feira (dia 30), ou seja, exclusiva-
mente durante o fim de semana.
Na segunda-feira, os escritórios
de atendimento abrirão suas portas
normalmente e já estarão fazendo
uso do novo sistema.




