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Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 5 ------
FGTS 5 ------
INSS / IRRF 19 ------
PIS 25 ------

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

Faxineiro 810,99 848,71 834,74

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

Jardineiro 810,99 899,52 834,74

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

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

Zelador 882,86 1.069,33 862,36

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

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

Encarregado 1.060,18 1.362,94 1.060,19

Vale Alimentação 420,00
Mensal

26,00 
Dia

Trabalhado

26,00 
Dia

Trabalhado

Tabela do INSS - 2014
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

De 0,00 até 1.317,07 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família    35,00

Quem Receber até                                     682,50

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  24,66

Quem Receber até                                  1.025,81

De 1.317,08 até 2.195,12 9,00%
De 2.195,13 até 4.390,24 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 4.390,24 11,00% Valor do Salário Mínimo 724,00

Salário Mínimo para 2014 R$ 724,00

Tabela do IRRF - 2014
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

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

INDICADORES / MÊS
Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5461 0,5607 0,5467 0,6059 4,02 6,83
Poupança (2) (%) 0,5461 0,5607 0,5467 0,6059 4,02 6,81
TR* (1) (%) 0,0459 0,0604 0,0465 0,1054 0,45 0,62
TJLP (%) 0,41 0,42 0,41 0,42 2,91 5,07
FGTS (6) ( %) 0,2926 0,3072 0,2932 0,3523 2,20 3,64
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,82 0,87 0,82 0,95 6,02 10,04
DI Over (2) (%) 0,82 0,86 0,82 ---- ----
UPC *** (R$) 22,40 22,40 22,40 22,43 0,49 0,54
UFESP (R$) 20,14 20,14 20,14 20,14 18,44
FCA / SP (R$) 1,9619 1,9619 1,9619 1,9619 1,6994
UFM (R$) 121,80 121,80 121,80 121,80 108,66
Salário Mínimo (R$) 724,00 724,00 724,00 724,00 6,78 6,78
Salário Mínimo SP (6) (R$) 810,00 810,00 810,00 810,00 ---- ----
UFIR (7) ---

* TR – Taxa Referencial; ** Débitos 
Federais; *** Unidade Padrão de 
Capital; (1) Rendimento no 1º dia 
do mês seguinte, para depósitos até 
03/05/12; (2) Rendimento no primeiro 
dia do mês seguinte para depósitos a 
partir de 04/05/2012 – MP nº 567, 
de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 
10 do mês seguinte (TR + juros de 
3 % ao ano). (4) Juro pela taxa Selic 
para pagamentos de débitos federais 
em atraso – no mês do pagamento, a 
taxa é de 1%; (5) Taxa DI Over com 
base na cotação diária da Anbima; (6) 
Valores: R$ 810,00 e R$ 820,00, com 
vigência a partir deste mês; (7) Extinta 
pela Medida Provisória nº 1973/67, de 
27/10/00 – último valor: R$ 1,0641; 
BTN + TR cheia – suprimido por ser 
título extinto pela Lei nº 8.177, de 
01/03/1991, embora ainda existam 
alguns em circulação.
Fonte: Folha Online, Valor Econômico

acompanhamento profissional pas-
sa a ser exigido? Toda intervenção 
no prédio deve passar pelo mesmo 
processo burocrático? Nesta edi-
ção, consultamos um advogado 
que nos ajuda a compreender essas 
questões.

 Outra polêmica não tão recente 
relativa ao cotidiano dos condo-
mínios é abordada na seção “Se-
gurança”: entrega de encomendas. 
Alguns condomínios já assumiram 
uma postura radical de não permitir 
que entregadores de serviço deli-
very subam aos andares do prédio. 
Seria esta uma medida exagerada 
ou o medo da violência urbana já 
nos obriga a agir com essa cautela? 

 Em nossa seção “Administra-
ção” preparamos um tira-dúvidas 
simples e direto com as principais 
perguntas que você gostaria de 
fazer sobre participação e vota-
ção em assembleias: Condômino 
inadimplente tem direito a parti-
cipar da assembleia? O inquilino 
pode votar em assembleias que en-
volvam despesas ordinárias? O in-
quilino tem voto válido em eleição 
para novo síndico? Síndico pode 
votar em nome de condômino? Há 
restrições para o voto do síndico, 
no caso dele ser também um con-
dômino? 

 A Folha do Síndico do mês de 
setembro está recheada de infor-
mações para você, nosso leitor es-
pecial. Aproveite!

Em abril deste ano, a Asso-
ciação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT) fez 

uma publicação que afeta direta-
mente a rotina de condomínios 
residenciais e comerciais no país, 
fato que já foi noticiado pela Fo-
lha do Síndico à época. Trata-se da 
NBR 16.280/2014, que traz novas 
regras para realização de obras em 
prédios. 

 A publicação da ABNT tem 
força de lei e, a partir de então, 
toda reforma de imóvel que modi-
fique ou comprometa a segurança 
da edificação ou da área em que 
está localizada precisa ser subme-
tida à avaliação técnica de um pro-
fissional especializado, como um 
arquiteto ou engenheiro. 

 A novidade acrescenta mais 
responsabilidade às várias obri-
gações já pertinentes ao cargo de 
síndico, que precisa ser notificado 
sobre os objetivos da obra, como 
ela será executada, por quem, em 
que prazo, dentre outros detalhes. 
O síndico passa a ser solidário na 
responsabilidade pela obra, junta-
mente ao condômino que está rea-
lizando a mesma. 

 Poucos meses após a sua divul-
gação, a norma técnica tem gera-
do polêmicas e suscitado dúvidas 
entre síndicos, condôminos e até 
mesmo arquitetos e engenheiros. 
É obrigatório seguir as disposi-
ções da ABNT? Quem deve arcar 
com essa despesa, uma vez que o 
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Administração
Quais as regras para 

participação em assembleias 
do condomínio?

A assembleia ordinária é um 
evento que deve ser convo-
cado pelo menos uma vez 

ao ano. Trata-se de um momento 
para reunir condôminos e síndi-
co para fazerem uma avaliação 
do condomínio, prestarem contas, 
debaterem pontos conflituosos e 
melhorias para o patrimônio co-
letivo. O que é deliberado em as-
sembleia passa a valer para todos 
os condôminos, fato que confere 
a esta reunião formal grande im-
portância. Você ainda tem dúvidas 
sobre as regras para participação e 
voto em assembleias? Confira nos-
so tira-dúvidas rápido e simples! 
(Fonte de consulta: O Condomínio 
Edilício. NORAT, Markus Samuel 
Leite)

Condômino inadimplente 
tem direito a participar da 

assembleia?
Não. O artigo 1.335, III, do Código 
Civil veda a participação e o voto 
do inadimplente nas assembleias 
gerais. A lógica é muito simples: se 
o condômino quer exercer seus di-
reitos ele deve primeiramente obe-
decer aos seus deveres, dentre os 
quais está honrar o pagamento da 
taxa condominial. Privá-lo de opi-
nar e validar um voto em assem-
bleia é uma forma de compeli-lo a 
regularizar sua situação.

O inquilino pode votar em 
assembleias que envolvam 

despesas ordinárias?
Sim, ele pode votar inclusive sem 
procuração, apenas mediante apre-
sentação de contrato de locação. 

Isso serve para assembleia cuja 
pauta seja a deliberação de despe-
sas ordinárias que afetem o inquili-
no e só vale para o caso de o pro-
prietário-locador não comparecer à 
assembleia. 

O inquilino tem voto 
válido em eleição para 

novo síndico?
Pode ter, contanto que ele apresen-
te uma procuração feita para esta 
finalidade outorgada pelo proprie-
tário da unidade que ele aluga, com 
firma reconhecida em cartório. 

Síndico pode votar em 
nome de condômino?

A priori não existe proibição legal 
para que o síndico, membros do 
conselho consultivo e empregados 
do condomínio possam receber 
procurações para votarem em as-
sembleia. Contudo, o condomínio 

pode incluir em sua Convenção 
cláusula que proíba a constituição 
de qualquer um dos citados como 
procurador, afim de preservar a im-
parcialidade nas deliberações. 

Há restrições para o voto 
do síndico, no caso dele ser 
também um condômino?

Ele pode votar em todas as maté-
rias com exceção daquelas que lhe 
dizem respeito diretamente, como 
aprovação de contas, por exemplo. 
Agindo assim, ele estaria delibe-
rando em causa própria, o que vem 
a ser no mínimo antiético. As limi-
tações quanto ao poder de voto do 
síndico devem estar expressas na 
Convenção do condomínio. Quan-
do, ainda assim, este documento 
for omisso, deve prevalecer o bom 
senso. Síndico não deve votar em 
questão que o beneficia ou desfa-
vorece.
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Finanças
Compromisso, dívida ou 

inadimplência: saiba 
diferenciar os termos

Para o síndico de primeira 
viagem, os termos técni-
cos relacionados à gestão 

do condomínio vão chegando aos 
poucos e é preciso saber o que sig-
nificam para se familiarizar com a 
linguagem comum às pessoas que 
ocupam este importante cargo. 
 Algumas palavras do cotidiano 
são frequentemente usadas como 
sinônimos, mas possuem nuances 
que as diferenciam. É o caso, por 
exemplo, dos temos “compromis-
so”, “dívida” e “inadimplência”.
 O educador financeiro Rei-
naldo Domingos, presidente da 
Abefin (Associação Brasileira dos 
Educadores Financeiros), destaca 
que é aconselhável que o síndico 
se habitue a utilizar os termos em 
suas circunstâncias adequadas, 
para evitar mal entendidos. 
 Começando pela palavra mais 
simples: compromisso. Refere-se 
às obrigações rotineiras do condo-
mínio; despesas com as quais deve 
se arcar mensalmente, como folha 
de pagamento de funcionários, 
energia, telefone e internet (caso 
disponha), água, coleta de lixo, 
dentre outras.
 São chamadas de compromis-
sos, pois são despesas que o sín-
dico sabe que terá ao fim do mês, 
mas ainda não se tornaram uma 
dívida, uma vez que a mensuração 
do valor só ocorrerá ao fim do pe-
ríodo. Para essas contas de rotina, 
que já são esperadas, os adminis-
tradores devem possuir uma plani-
lha com tudo descriminado e suas 
respectivas datas de pagamento e 

estimativa do valor.
 “Já os termos ‘dívida’ e 
‘inadimplência’ se confundem 
muito frequentemente. Porém dí-
vidas é um conceito muito mais 
amplo”, esclarece o educador fi-
nanceiro. As diferenças são sutis: 
a inadimplência ocorre depois que 
uma pessoa se compromete com o 
pagamento de algum valor em uma 
data, contudo, não consegue reali-
zá-lo dentro do prazo. 
 No caso de um condomínio. 
Após a expiração do prazo para 
o pagamento, o inadimplente fica 
sujeito a cobranças verbais, por 
escrito e corre o risco de ter seu 
nome incluído na lista de devedo-

res de algum órgão de proteção ao 
crédito, como o SPC, SCPC e SE-
RASA.
 “Dívidas englobam os consu-
midores que estão inadimplentes, 
mas abrange um número muito 
maior de pessoas que, por exem-
plo, compram um produto e par-
celam, financiam carro ou casa, 
distribuem cheques pré-datados, 
pagam a parcela mínima do cartão, 
pegam dinheiro emprestado e tem 
que pagar parcelas desse emprésti-
mo, etc”, explica Reinaldo Domin-
gos. “Se você financiou um carro, 
você tem uma dívida; agora, se 
deixou de pagar as parcelas, além 
da dívida, também está inadim-
plente”, exemplifica.
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Manutenção Predial
Nova regra da ABNT para 

realização de reformas 
ainda gera dúvidas

Quase cinco meses se pas-
saram desde que foram 
publicadas pela Associa-

ção Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT) as novas regras para 
reformas em condomínios (NBR 
16.280/2014) e muitas dúvidas 
ainda pairam ao redor deste as-
sunto. Em síntese, a norma diz que 
toda reforma de imóvel que modi-
fique ou comprometa a segurança 
da edificação ou da área em que 
está localizada precisa ser subme-
tida à avaliação técnica de um pro-
fissional especializado, como um 
arquiteto ou engenheiro.
 No condomínio, cabe ao seu 
representante legal – o síndico – a 
responsabilidade de assegurar que 
a NBR 16.280 seja efetivamen-
te cumprida. Dentre as principais 
medidas previstas, está a obriga-
toriedade de que alterações dentro 
das unidades autônomas ou em 
áreas comuns deverão possuir um 
responsável técnico e a respecti-
va Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) e ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT). 
 Antes de iniciar a obra, o con-
dômino deve levar para a aprova-
ção do síndico o plano de reforma 
e a documentação pertinente. O 
síndico passa a ser co-responsável 
pela obra, tendo autoridade para 
autorizar ou não a entrada de ma-
teriais e pessoas contratadas para 
a execução. Por ser solidário na 
responsabilidade pela interven-
ção, o síndico deve arquivar toda a 
documentação que diz respeito ao 
planejamento, execução e encerra-
mento de qualquer tipo de reforma, 
e assim ir montando aos poucos 

um histórico das obras já realiza-
das na estrutura do prédio.
 O advogado Victor Lima, atu-
ante na área condominial, afirma 
que já foi consultado a respeito 
das novas regras, tanto por parte 
de síndicos quanto de moradores. 
“Muitas pessoas ainda perguntam 
se são obrigadas a seguir as novas 
disposições, isso por que as normas 
da ABNT não são leis, são orien-
tações. Mas é totalmente aconse-
lhável que sejam obedecidas sim, 
pois aos olhos de muitos juristas 
elas têm força de lei, e caso algu-
ma questão relacionada ao tema 
for levada à Justiça, a contrarieda-
de delas será interpretada de forma 
negativa, portanto é importante se 
adequar”, pondera. 
 A análise de um engenheiro 
ou arquiteto acarreta custos extras 
à obra. Quem deve arcar com essa 
despesa, uma vez que o acompa-
nhamento profissional passa a ser 
exigido? “O texto da norma não 
especifica isso recai sobre o con-

dômino ou sobre o condomínio. 
Entretanto, o bom senso nos leva a 
acreditar que deva ser uma despe-
sa a ser incluída no orçamento da 
reforma a ser paga pelo morador, 
já que ele é a parte mais interessa-
da na aprovação da obra e em seus 
consequentes benefícios”, respon-
de o advogado.
 Toda intervenção deve pas-
sar pelo mesmo processo? “Não. 
A nova regra tem o objetivo de 
fiscalizar obras que possam com-
prometer a saúde estrutural do pa-
trimônio. Em casos de pequenas 
intervenções ‘inofensivas’, como 
uma simples pintura, o síndico 
deve arquivar apenas algo que do-
cumente o ínicio e o término da 
obra, com informações básicas, 
porém sem a necessidade de lau-
do técnico”, explica Lima. “É de 
suma importância que o síndico 
siga as orientações da ABNT, para 
evitar ter de responder futuramente 
por alguma irregularidade em uma 
obra que ele permitiu que fosse fei-
ta”, conclui. 
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A biblioteca do síndico
Seu Condomínio

Dicas
Vazamento de gás

A distribuição de gás no con-
domínio pode acarretar riscos 
para a estrutura do prédio e seus 
moradores. Os principais riscos 
é o de explosão (quando há li-
beração de grande volume de 
gás) ou intoxicações de pessoas 
e animais domésticos. Por me-
dida de segurança, o gás distri-
buído possui odor característico 
para facilitar a detecção de pos-
síveis vazamentos. Portanto, o 
cheiro de gás é o principal alar-
me de que algo está errado. 

O síndico deve estar atento a 
qualquer aumento significativo 
da conta de gás, pois este pode 
ser um indício da existência de 
vazamento. A manutenção da 

rede de distribuição de gás deve 
constar no calendário de visto-
rias do condomínio: revisão geral 
de equipamentos e instalações 
nas áreas comuns e nas unidades, 
dando atenção especial a fogões e 
aquecedores uma vez ao ano. As 
tubulações merecem atenção. Se 
houver ferrugem aparente, o sín-
dico deve providenciar assistência 
de uma empresa especializada.

Maresia

Edifícios localizados próximos à 
praia são mais suscetíveis à dete-
rioração por provocada pela ma-
resia, o vento úmido que vem do 
mar e favorece o surgimento de 
mofo e a oxidação, corroendo es-

truturas metálicas. Os principais 
danos causados pela maresia são: 
fissuras no revestimento externo, 
corrosão da armadura do concreto 
(pilares, lajes e vigas), infiltração 
de água de chuva para o interior do 
prédio, desenvolvimento de fungo 
e mofo – que escurecem e degra-
dam a fachada.

Para estruturas de ferro (portões, 
corrimãos, gradeados) é indicado 
que se lixe e revista com uma tin-
ta especial para evitar a corrosão 
e depois com tinta comum. Esse 
tipo de manutenção deve ser feita 

periodicamente, pelo menos uma 
vez ao ano para manter a integri-
dade e beleza. Uma opção que 
pode sair mais em conta a longo 
prazo é a substituição por peças de 
alumínio. 

Gerador

O gerador é um equipamento que 
proporciona maior conforto e se-
gurança a imóveis suscetíveis a 
oscilações de energia ou mesmo 
a falta total dela. Trata-se de um 
investimento caro, porém vanta-
joso. O síndico deve estar atento 
aos cuidados que este importante 
equipamento requer. A recomen-
dação é que seja feita vistoria 
mensalmente, quando são verifi-

cados o motor, a água, o óleo, a 
tensão, a frequência, ou seja, a 
velocidade do motor, e as con-
dições do quadro de comando. 
Em casos de defeito ou falhas 
no equipamento, a empresa que 
presta assistência ao condomí-
nio fará a “manutenção corre-
tiva”.

É necessário que um funcioná-
rio treinado (zelador ou servi-
ços gerais, por exemplo) fique 
responsável pelo equipamento 
para observar, por exemplo, se 
existe algum sinal de alarme no 
quadro de comando e, em caso 
de necessidade, acionar o quan-
to antes a assistência técnica. 
A rapidez nesse chamado pode 
fazer a diferença e evitar um 
problema grave no maquinário. 

O exercício da sindicância requer compromisso e dedicação por parte de quem se oferece a assumir esta responsabilidade. Porém, mais que 
boa vontade, o cargo de síndico exige de seu ocupante conhecimento e preparo para lidar com as obrigações requeridas pela administração 
do patrimônio coletivo.

 Questionamentos acerca da legislação que rege o condomínio, jurisprudências, fatos do cotidiano, relações interpessoais, manutenção de estru-
turas, dicas... De leitura fácil e agradável, a Folha do Síndico proporciona essas e outras informações para dar suporte ao síndico em sua atividade 
diária à frente do condomínio. 

 É interessante que o material publicado pela FS que chega às suas mãos seja arquivado para servir como fonte de consulta sempre que necessá-
rio, não apenas para a gestão atual, mas também para os mandatos seguintes. O acervo pode ser incrementado ainda com alguns livros que propor-
cionam aprofundamento nos temas relativos ao condomínio. Confira nossas dicas de leitura!

“Tudo o que você precisa 
saber sobre condomínios” 
(Editora Saraiva, R$ 15,90)
Livro com explicações di-
dáticas acerca de problemas 
triviais enfrentados pelo sín-
dico: inadimplência, barulho, 
cachorro, vazamentos, festas, 
vagas de garagem, segurança, 
quota condominial, loteamen-
to, assembleias e muito mais. 
O autor é o advogado Márcio 
Rachkorsky, especialista em 
condomínios e comentarista da 
Rádio CBN.

“Gestão de condomínio – 
Direto ao assunto” 

(Editora Senac São Paulo, R$ 
60,00) – Um livro do autor admi-
nistrador de condomínios Mário 
Tabosa Filho destinado a síndicos, 
condôminos, inquilinos, adminis-
tradores, acadêmicos e curiosos 
que desejam um caminho eficiente 
para a melhoria da qualidade de 
vida e social de um condomínio. 
Com conteúdo de fácil compreen-
são, o livro sana dúvidas comuns e 
tem sua aplicabilidade identificada 
com formulários que servem de 
referência, familiariza o leitor com 
a linguagem das áreas de adminis-
tração, contabilidade e finanças.

“Manual prático do 
condomínio” 

(Editora Mundo Jurídico, R$ 
71,00) – Esta obra está voltada aos 
interessados numa abordagem prá-
tica do dia-a-dia, referente à área 
condominial. Na teoria abrange 
os principais temas no âmbito do 
condomínio, com doutrina, práti-
ca e jurisprudência. Também ofe-
rece modelos de petições e atos 
judiciais da mais variada espécie. 
O livro não esgota a matéria, mas 
abrange os principais temas. Au-
tores: Luís Batista Pereira de Car-
valho e Gabriel José Pereira Jun-
queira. 

“O Condomínio Edilício: 
Doutrina, Prática e Casos 

Concretos”
(Editora Edjur, R$ 114,00)
O autor Markus Samuel Leite 
Norat apresenta um livro ju-
rídico, porém de fácil enten-
dimento para quem não é da 
área do Direito. Com conceitos 
básicos e leitura simplificada, 
o livro traz um panorama geral 
das obrigações do síndico, com 
o diferencial de oferecer casos 
concretos e diversos modelos de 
documentos úteis, que podem 
ser adaptados.
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Manifesto da oposição 
propõe união do clube. Há 

anos é isso o que mais falta 
no Palmeiras

Estádios para muitos, 
poucos ou ninguém?

Racismo, violência 
& Seleção

Por Rener Lopes |

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

A forma como está sendo tra-
tado o ocorrido na partida 
entre o Grêmio e o Santos, 

quando o goleiro Aranha foi ata-
cado por atos racistas por alguns 
torcedores do time gaúcho, deve 
ser exemplo para os casos de vio-
lência nos estádios. Independente-
mente da punição ao 
clube, a justiça está conduzindo 
como crime a atitude da torcedo-
ra flagrada pelas câmeras de TV. 
Ainda, o Grêmio tomou outras 
importantes providências. Com 
tudo isso, é grande a possibilida-
de de que outros torcedores, com 
ideias semelhantes, fiquem cons-
trangidos. 
 Ou então, recebam as devidas 
punições. Óbvio, nada a ver com 
as retaliações que alguns 
torcedores estão fazendo com Pa-
trícia Moreira, que são, também, 
crimes.
 No caso das violências come-
tidas pelas torcidas, organizadas 
ou não, pouco se fez para repri-
mir, logo, os bandidos das arqui-
bancadas sentem-se à vontade 
para atacar quem bem entende-
rem. O foco tem sido punir o clu-
be. Punição em cima de punição: 
portões fechados ou jogos fora 
dos domínios. Os autores pouco 

ou quase nada pagam. Portanto, 
as coisas só melhorarão quando os 
que praticam a violência forem en-
quadrados devidamente nas previ-
sões legais dos crimes cometidos.

Seleção
E a mesmice entrou em campo nos 
dois jogos da Seleção. A questão 
não é só a quantidade 
de jogadores que disputaram Copa. 
É muito mais do que isso. Não há 
indícios de renovação e nem de 
mudanças na forma de jogar. Além 
de Neymar, Philippe Coutinho e 
Paulo Henrique Ganso, talvez, se-
jam nomes únicos da nova geração 
cuja qualidade técnica chame a 
atenção. 
Pouco. 
 Quanto ao esquema tático, 
continuamos com o Neymar FC. 
Outros, também, optam pelo in-
dividualismo. O passe, só quando 
percebem uma muralha à frente. 
Mesmo assim, são toques para os 
lados ou para trás. Quase nenhuma 
jogada trabalhada. É bola no Ney-
mar e... Resolva! 
 Óbvio, que, em regra, não fun-
cionará. Uma vitória aqui, um em-
pate ali, mas, no geral, longe do ne-
cessário para enfrentar as grandes 
potências.

Olá amigos da Folha do Sín-
dico. Muitas pessoas têm 
reclamado comigo quando 

o assunto é ingresso de estádio de 
futebol ou evento esportivo em Bra-
sília. A barulheira é geral e a frase 
que mais se ouve é: “Eu não tenho 
dinheiro para levar quatro pessoas ao 
Mané Garrincha todo fim de sema-
na”. Vamos aos fatos. Semanas atrás, 
tivemos um jogo entre Botafogo e 
Fluminense, o chamado “clássico 
vovô”. O ingresso mais barato, que 
seria relativo à meia entrada de ar-
quibancada inferior, custava R$ 80.
 Vamos considerar uma família 
de quatro pessoas, sendo um menor 
– com cinco anos – e um estudante. 
Os dois maiores já pagariam R$ 160. 
O menor pagaria R$ 80 e a estudan-
te, o mesmo valor. Só aí já foram R$ 
480. Mas você vai ao estádio e fica 
sem beber e comer? É claro que não. 
O preço mais barato de qualquer coi-
sa no Mané Garrincha é R$ 5. Um 
refrigerante e um “dogão” já saem a 
R$ 10. Ponha mais R$ 40 na conta. 
Vamos a R$ 520.
 O estacionamento é público e 
você não paga. Mas, se você for de 
ônibus, dependendo da situação, são 
mais R$ 6 de passagem. Pode somar 
mais R$ 24 na conta. Fechamos a 
fatura em mais de R$ 500 para uma 
família de quatro pessoas ir ao Mané 
Garrincha.
 Agora, vamos trazer esta situ-
ação para um jogo do Campeonato 
Brasileiro da Série D, onde o Brasi-
liense representa o Distrito Federal 

– a mesma situação vale para o Lu-
ziânia, o outro representante.
São quatro pessoas e o ingresso custa 
R$ 10. Pela política adotada acima, 
a família gastaria R$ 30. Somando o 
refrigerante e a mini pizza – no Sere-
jão, (AINDA) não se vende “dogão” 
dentro do estádio – dá mais R$ 6 pra 
cada um. Então, temos a conta de R$ 
54. Com a passagem custando R$ 4, 
fechamos a fatura em R$ 70.
 Fiz esses dois paralelos para de-
monstrar que os estádios candangos, 
em partidas da principal divisão bra-
sileira, estão vazios pelo alto custo 
cobrado pelos ingressos. É público e 
notório que os times trazem as parti-
das para Brasília, pois aqui tornou-se 
um caça-níquel. No Rio de Janeiro, 
não se atinge a renda de R$ 2 mi-
lhões numa partida há muito tempo.
 Os que menos têm culpa nessa 
história são os jogadores. Afinal de 
contas, eles são apenas responsá-
veis pelo espetáculo proporcionado 
em campo: a vitória, a derrota ou o 
empate do seu time. Se não tem con-
dições de ir, ouça ou veja a partida. 
O importante é não ficar longe da 
paixão do brasileiro: o futebol. Até a 
próxima.

Rener Lopes é editor-chefe do Clu-
be do Esporte DF (clubedoesportedf.
com.br) e diretor da Rádio Esportes 
Brasília (esportesbrasilia.com.br). 
Baixe nosso novo aplicativo da Es-
portes Brasília! É de graça e você 
acompanha as transmissões em tem-
po real.

A dois meses das primeiras 
eleições diretas da histó-
ria para a presidência do 

Palmeiras, e a três meses da pos-
sibilidade de reibaixamento à Sé-
rie B pela terceira vez, o grupo de 
oposição deu uma demonstração 
cuidado pelo clube. Em manifesto 
em que reforça a tese de que vai às 
urnas como alternativa de voto, o 
grupo opositor afirma que a prin-
cipal medida neste momento é unir 
o Palmeiras. “Um valor mais alto 
se levanta: Palmeiras na Série A.”!
 Qual é a melhor alternativa 
polítca para o Palmeiras? Não im-
porta. Há anos, acabar com o ex-
cesso de disputas políticas e brigas 
de facções parece ser a única saída 
para o Palmeiras. Ou o clube se 
une e tenta voltar a ser o gigante 
que sempre foi, ou pode sucumbir 
diante do afunilamento cada vez 
maior entre os grandes clubes do 
país.
 Abaixo, a íntegra do documen-
to.

MANIFESTO DA OPOSIÇÃO
 
 É hora de união!
 Todos os palmeirenses devem 
estar juntos para tirarmos o time 
dessa situação inaceitável.
 A oposição do Palmeiras, re-
presentada pelo candidato Wla-
demir Pescarmona, não recua em 
suas críticas nem deixará de apon-
tar os erros e as alternativas para 
solucioná-los. Só que neste mo-
mento, antes de tudo, conclama 
todas as correntes do clube para, 
unidas, ajudarem o Palmeiras.
 A oposição já esteve quase 
uma dezena de vezes com o presi-
dente e membros
da diretoria para, direta e ofi-
cialmente, apontar sugestões. As 
primeiras reuniões ocorreram no 
início do mandato do atual presi-
dente, quando, de forma constru-

tiva, procurou mostrar o equívoco 
imensurável no caso Barcos e ca-
minhos para a recuperação.
 Não foi ouvida. Ter um time 
forte é a única saída para aumentar 
a receita.
 A oposição apoiou também 
inúmeras medidas propostas pela 
diretoria; e, durante os embates no 
Conselho Deliberativo, manteve as 
discussões em alto nível.
 Recentemente, aprovou a for-
ma de pagamento da dívida con-
traída pelo clube, com o próprio 
presidente, mesmo não tendo sido 
consultada sobre sua conveniência. 
E mesmo sendo contra esse ato, 
que o presidente reconheceu como 
indevido, divergiu apenas sobre 
o período de carência estipulado 
para início do pagamento.

 Tudo isso agora deve ser posto 
de lado.
 Cesse tudo o que nos desune.
 Um valor mais alto se levanta: 
Palmeiras na Série A.
 Os erros reiterados deverão ser 
corrigidos com uma nova adminis-
tração comprometida com a restau-
ração da grandeza do Palmeiras. 
Uma administração que seja refém 
de títulos, ídolos e da história desta 
Sociedade Esportiva.
 Todavia, quinta-feira aí está. 
Vamos torcer incondicionalmente, 
apoiando os jogadores que honra-
rem a camisa alviverde.
 De mãos dadas, vamos cantar, 
vibrar e levar de vencida.
 Aqui é Palmeiras, é Palestra! 
Somos todos um só alviverde im-
ponente.
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Repeteco
Síndico de primeira viagem, 

e agora?

Ao síndico de condomínio 
estão delegadas diversas 
funções, responsabilida-

des e obrigações administrativas. 
Com tantas atribuições em suas 
mãos, é natural que o eleito sinta 
alguma insegurança ao assumir 
este cargo. Foi o que aconteceu 
com a jornalista Taíssa Travassos, 
25 anos, síndica de primeira via-
gem do condomínio Bouvardia, lo-
calizado na cidade de João Pessoa 
(PB).
 O prédio foi entregue pela 
construtora no início de 2013. 
Na época, ela não se candidatou 
espontaneamente, mas terminou 
sendo pressionada a abraçar a 
sindicância. “No início eu assumi 
diversas responsabilidades, pois 
tinha um certo tempo livre e ‘boa 
vontade’, queria resolver toda a 
situação logo, pagamento de con-
tas de água e energia, limpeza do 
prédio, essas coisas mais triviais”, 
relata.
 Após um mês de ocupação, 
houve a primeira assembleia com 
pauta para eleição do síndico. 
“Estava tudo certo que um outro 
proprietário seria o síndico. Na 
hora da eleição, os condôminos 
mudaram de ideia e me elegeram. 

Eu não quis aceitar, mas não me 
deixaram com outra alternativa. E 
como eu tenho o péssimo hábito 
de achar que eu sempre vou fazer 
melhor do que os outros, acabei ce-
dendo”, admite Taíssa Travassos.
 Síndica, e agora? Essa foi a 
primeira indagação na marinheira 
de primeira viagem. Pela frente, 
várias dificuldades. “Como o pré-
dio é novo, o primeiro problema 
foi a parte burocrática, ou seja, 
organizar a documentação, reti-
rar CNPJ, definir o valor da taxa 
condominial. A burocracia é muito 

grande e o tempo para solucionar 
era muito curto”, queixa-se.
 A falta de conhecimento sobre 
qual o papel do síndico também foi 
um grande problema, avalia a jo-
vem síndica. “Tarefas como verifi-
car os extintores de incêndio, dede-
tização, limpeza de caixa de água, 
limpeza e manutenção do prédio... 
Eu não estava acostumada com es-
sas obrigações. Com o passar do 
tempo a situação complicou com 
a inadimplência de alguns condô-
minos e alguns problemas de in-
fraestrutura que a construtora não 

demonstrou interesse em resolver, 
como por exemplo a rampa de en-
trada feita de forma indevida, atu-
almente estamos com um processo 
judicial contra a mesma”.
 A advogada Mércia Duarte 
presta assessoria jurídica e ad-
ministrativa a condomínios e já 
auxiliou muitos “síndicos de pri-
meira viagem” e dá algumas dicas. 
“A gestão de um condomínio não 
precisa ser encarada como uma 
coisa de outro mundo. O segredo 
é manter a organização e se cer-
car de bons profissionais, o res-

to vem com a prática. A priori, o 
síndico deve procurar o apoio de 
uma assessoria jurídica e contábil. 
Manter contatos com empresas de 
credibilidade na área de manuten-
ção predial também é fundamental 
para manter a saúde da estrutura do 
condomínio”, orienta.
 De acordo com a experiente ad-
vogada, uma das primeiras dúvidas 
que surgem no síndico inexperien-
te é sobre o manuseio do dinheiro. 
“O ideal é que o condomínio tenha 
uma conta bancária aberta em seu 
nome para movimentar seus recur-
sos. Não se deve nunca permitir 
que o dinheiro fique numa conta 
da administradora de condomínios 
onde se reúne o dinheiro de vários 
outros. Tampouco é indicado que o 
síndico use sua própria conta cor-
rente para fazer transações”, pon-
dera a Dra. Mércia. “O bom síndi-
co é aquele conhecedor da Lei. É 
muito importante que ele estude o 
Código Civil para saber as compe-
tências de seu cargo, o que está ou 
não na sua alçada de compromis-
sos. Além disso, ler publicações 
direcionadas também ajudam a ad-
quirir conhecimentos práticos que 
irão ajudar na gestão”, finaliza a 
advogada.
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Aldo Junior
Diretor da JR Office

(61) 8209-9999

Por Aldo Junior |

Renuncia do Sindico, 
como proceder?

A JR OFFICE contabili-
dade, empresa de asses-
soria condominial com 

tradição de 25 anos no mercado 
do DF, lança neste mês de Ju-
nho/2014 um produto diferencia-
do e privativo para seus clientes 
o OFFICEBOOK 2014 – Abas 
Inteligentes - o novo balancete 
da Empresa.
  A pasta de prestação de 
contas condominal com abas 
inteligentes, foi criada pela JR 
OFFICE em 2005 com absoluta 
exclusividade, e vem conquis-
tando mercado  a cada ano.  A 
concorrência vem tentando co-
piar, mas não há como comparar.
 O OFFICEBOOK – Abas In-
teligentes – é excepcional. Sem 
qualquer sombra de dúvidas, é 
a melhor pasta de prestação de 
contas do DF, porque consegue 
aliar  transparência, clareza nas 
informações, demonstrativos 
específicos, gráficos analíticos e 
cronologia contábil, além de se-
gurança das informações para o 
sindico e todo condomínio.
 As abas que separam as se-
ções, facilitam a acessibilidade 
das informações, proporcio-
nando a quem o manuseia, ex-

trema facilidade para encontrar 
os dados comparativos de re-
ceitas, despesas e resultados. O 
OFFICEBOOK – Abas Inteli-
gentes – ainda contém uma aba 
administrativa que auxilia na 
conferência, com documentos 
administrativos, tais como orça-
mentos, registros fotográficos,  
visitas de empresas fornecedoras 
por exemplo, dando subsídios 
a checagem da documentação  
contábil constante na pasta.
 Um selo de Qualidade com 
sistema holográfico e sequência 
numérica combinada, garante a 
inalterabilidade das informações 
e evita falsificações e adultera-
ções das informações contábeis 
registradas no OFFICEBOOK.
 O OFFICEBOOK – Abas 
Inteligentes -  é um produto mui-
to especial e direcionado  da JR 
OFFICE, e com certeza poderá 
proporcionar aos clientes da Em-
presa, mais categorias compara-
tivas, informações detalhadas e 
cronológicas, transformando a 
gestão contábil e administrativa 
do condomínio numa verdadeira 
“obra de arte” com qualidade e 
excelência para todos os clien-
tes.

JR OFFICE LANÇA O 
OFFICEBOOK 2014!

Uma Verdadeira “Obra de Arte”

Gestão conturbada, condô-
minos reclamando de tudo, 
problemas com funcioná-

rios e fornecedores, desrespeito 
das regras, inumeros problemas. 
Diante deste quadro caótico o sin-
dico pensa e conclui: não quero 
mais ser sindico, vou renunciar. 
Este normalmente é um dilema 
para o sindico, pois ele quer deixar 
o cargo, mas não sabe como.
 A legislação atual, não prevê 
uma forma especifica para tal pro-
cedimento, causando grande duvi-
da entre os administradores condo-
miniais. A única situação concreta 
neste caso é que o sindico deve  
manifestar sua vontade de forma 
clara, certa e transparente entre os 
moradores, e preferencialmente 
formalmente.
 O método mais utilizado para 
a renuncia de um sindico, deve se-
guir passos que  preservem o sindi-
co de futuros problemas tais como: 
falta de prestações contas, transi-
ção de documentos e  inventário de 
patrimônio se houver.
 Primeiramente o sindico deci-
dido em renunciar, deve convocar 
uma assembleia geral extraordiná-
ria, e lançar como pauta especifica 
sua renuncia e em seguida a elei-
ção de um novo sindico. No tocan-
te ao subsíndico e conselho fiscal, 
os cargos são independentes  e au-
tônomos, ou seja, apesar de eleitos 
no mesmo momento, cada um de-
les deve abdicar individualmente 
de suas funções se for o caso.
 A pauta desta assembleia espe-
cial, deve constar  além da renun-
cia, e eleição de novo sindico, a 
prestação de contas do período em 

que o sindico atuou, desde sua elei-
ção em assembleia ordinária até a 
efetiva data de sua renuncia.
 Se concretizada a renuncia do 
sindico em assembleia, automa-
ticamente o subsíndico assume 
o cargo e termina o mandato do 
sindico renunciante como “ gestão 
tampão” concluindo apenas o tem-
po restante de mandato do ex-sin-
dico. Muitas assembleias erronea-
mente elegem o novo sindico para 
um mandato completo conforme 
previsto em Convenção, situação 
esta que pode gerar diversas dis-
cussões futuras.
 A prestação de contas em pri-
meira análise não necessitaria ser 
tratada no momento da renuncia,  
porém por prudência aconselha-
mos.  Explica-se o motivo  pelo 
simples fato de que, com as contas 
aprovadas o sindico renunciante, 
ficará tranquilo em findar sua ges-
tão sem haver qualquer pendência 
quanto às prestações de contas, 
que podem a qualquer momento 
ser objeto de questionamento de 
condôminos, se não submetidas à 
aprovação.
 Poderiam essas contas tam-
bém ser colocadas em votação na 
próxima assembleia ordinária da 
gestão do novo sindico, porém ha-
veria certamente uma “confusão de 
gestões” na pauta de prestação de 
contas, ademais, se o sindico está 
renunciando, por inúmeros proble-
mas e desgastes, acredita-se, não 
ter ele mais qualquer intenção de 
participar de assembleias futuras, 
evitando discussões acaloradas 
com vizinhos, por isso justifican-
do-se antecipar a prestação de 
contas , e finalizar sua gestão sem 

pendências.
 A renuncia ao cargo de sindi-
co, na maioria dos casos, advém  
de problemas com funcionários e 
muitas vezes com relacionamento 
pessoal entre  condôminos, que in-
felizmente acham que o sindico é 
seu empregado, desrespeitando li-
mites, abusando dos níveis de exi-
gências e até desacatando a sindico 
verbalmente.
 Não compreendendo o con-
dômino a exata função e respon-
sabilidade do sindico, extrapola 
os limites aceitáveis nas relações 
interpessoais, causando grandes 
aborrecimentos para ambas as par-
tes, e até inimizades eternas entre 
os condôminos.
 É preciso que os condôminos 
compreendam   e principalmente 
não confundam as atribuições do 
sindico com a de um empregado, 
pois esta figura  de um “funcioná-
rio 24 horas” não existe.
 A missão do sindico é muito 
árdua.  No exercício de sua fun-
ção, frequentemente dispõe de seu 
tempo para o condomínio, abrindo 
mão do convívio de sua família, e 
muitas vezes recebendo um pró-
-labore que não compensa o abor-
recimento.
 O sindico convicto e otimista, 
sempre compartilha da visão de 
que, com seu trabalho estará valo-
rizando seu patrimônio e o de to-
dos, o gestor condominial  precisa 
essencialmente do apoio e cola-
boração de toda comunidade para 
exercer seu mister com lisura e 
transparência, proporcionando re-
sultados positivos e decisões acer-
tadas com a maioria.   
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Como proceder e a melhor forma para aprovar 
alteração da Convenção em Condomínios
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Asa Sul Brasília - DF 

Cep: 70.340-906
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Por Anderson Machado |

A vida em Condomínios é 
regrada basicamente pela 
sua Convenção de leis in-

ternas, que, por óbvio, não pode 
afrontar a legislação vigente, 
mormente o capítulo específico 
previsto no texto do Código Civil 
Brasileiro, na qual, a legislação do 
condomínio, hoje, inserta na lei 
Civil de 2002, com vigência em 
janeiro de 2003, revogou tácita e 
parcial a lei 4.191/64.

 Cabe ressaltar que, existe ain-
da uma grande nuvem cinzenta, 
quando analisamos a questão do 
“quórum” condominial, pincipal-
mente no que tange a Convenção 
e Regimento Interno, explica o Dr. 
Anderson Machado, advogado do 
escritório TCM ADVOGADOS 
& ASSOCIADOS, especialista na 
área Imobiliária e Condominial.

 Os requisitos essenciais da 
Convenção do Condomínio Edi-
lício estão assentes nos artigos 
1.332 a 1.334, do Código Civil, 
dentre elas, justamente orientar o 
regramento da vida condominial 
segundo as leis em vigor, tratando 
de temas de suma relevância como 
a discriminação e individualização 
das unidades de propriedade ex-
clusiva e das partes comuns; a de-
terminação da fração ideal de cada 
unidade, bem como o fim a que se 
destinam; a quota proporcional e 
o modo de pagamento das contri-
buições dos condôminos (despesas 
ordinárias e extraordinárias); sua 
forma de administração; a compe-
tência das assembleias, forma de 
sua convocação e quórum exigido 
para as deliberações, entre outros. 
Portanto, o que está consignado na 

segunda assembleia. É importante 
salientar o reconhecimento das fir-
mas das assinaturas porque muitos 
dos participantes poderão não par-
ticipar da segunda assembleia.

Assim segue o passo a passo 
para tal aprovação:

A) Elaborar uma minuta 
para que todos apresentem 
sugestões de alteração da 
Convenção (com prazo para 
respostas);

B) Fazer uma segunda minu-
ta com as devidas alterações 
e repassá-la para os interes-
sados antes da assembleia;

C) Se possível colher procu-
rações específicas para apro-
var a nova Convenção após 
todos se cientificarem sobre 
o teor do acordo a ser apro-
vado;

D) Marcar a assembleia, 
após ter os 2/3 de procura-
ções através de edital preci-
so;

E) E finalmente aprovar a 
nova Convenção (certifica-
ção).

 A outra hipótese é o recolhi-
mento de procurações específicas, 
na qual no seu inteiro teor, transmi-
ta poderes para representar outras 
unidades a fim de que, com este 
documento em mãos possa assim 
adquirir o quórum necessário para 
tal aprovação. Deve-se então anali-
sar a viabilidade e claro a especifi-
cação de cada procuração.

 Para encerrar é bom ressal-
tar que recentemente o Superior 
Tribunal de Justiça no Recurso 

Convenção Condominial deve ser 
seguido por toda a massa condo-
minial, sem exceção, sob pena da 
mesma cair no desuso e descrédito. 

 Por sua vez, o Regimento In-
terno serve como verdadeira exten-
são em relação a complementação 
do texto da Convenção, visando 
abarcar assuntos mais específicos 
sobre conduta e comportamento 
de condôminos, uso nocivo da pro-
priedade e infrações ao bom conví-
vio e à harmonia na massa condo-
minial.

 Caros leitores o art. 1.351 do 
CC é claro e aduz que: Depende 
da aprovação de 2/3 (dois terços) 
dos votos dos condôminos a alte-
ração da convenção. Assim diante 
da problemática enfrentada pelos 
diversos condomínios no que tan-
ge ao quórum da assembleia fica 
quase que impossível tal alteração. 
Por isso nesta matéria confira abai-
xo dicas do advogado especialistas 
em condomínios – Anderson Ma-
chado de como efetuar tal altera-
ção.

 Existe uma forma muito usu-
al, porém cabe esclarecer que, 
algumas decisões dos nossos tri-
bunais pátrios vêm na contramão 
de tal prática, todavia, alguns ou-
tros tribunais não vislumbram ne-
nhuma ilegalidade neste tipo de 
procedimento. De acordo com o 
advogado, teoricamente não exis-
te impedimento para realizar uma 
assembleia em um dia, recolher 
assinaturas durante a semana e em 
seguida encerrá-la. Pode-se reali-
zar uma primeira assembleia, apro-
vando as assinaturas recolhidas 
as quais seriam apresentadas na 

Especial nº 1.169.865, que de-
terminou que entendeu pela plena 
possibilidade de ter quórum diver-
so daquele anteriormente previsto 
no Código Civil, o chamado “quó-
rum qualificado”, que era de dois 
terços, para a devida alteração do 
Regimento Interno.

 Na oportunidade o Ministro 
Relator, Luis Felipe Salomão, 
bem observou que, com o adven-
to da Lei nº 10.931/2.004, o artigo 
1.351º do Código Civil ganhou 
nova redação que abriu permissi-
vo para que a própria Convenção 
de Condomínio possa estabelecer 
qual o quórum necessário para al-
terar o Regimento Interno. 

 Dessa forma, o quórum qualifi-
cado de 2/3 passou a ser obrigató-
rio tão somente para as alterações 
na Convenção Condominial e, o 
Regimento Interno poderia então 
ser alterado por quórum de maioria 
simples, ou então, como no caso do 
referido julgamento, pelo quórum 
que estiver atribuído na própria 
Convenção, ou seja, a autonomia 
da vontade privada, isto é, da 
vontade dos próprios condôminos, 
ganhou bem mais força.

 Assim, apesar da Lei 10.931/04 
ter suprimido a obrigatoriedade do 
quórum de 2/3 para alterar Regi-
mento Interno Condominial, agora 
também a instância máxima do Ju-
diciário (para este tipo de matéria 
atinente à legislação federal), con-
firma que deve prevalecer acima de 
tudo a vontade da massa condomi-
nial estampada na Convenção.

 O presente debate faz surgir 
novamente a relevância de atuali-
zarem-se os textos das Convenções 

dos Condomínios que ainda man-
tém leis internas de vinte, trinta, 
quiçá quarenta anos atrás.

 Diante dos fatos ora narrados, 
é importante frisar que cada con-
domínio deve manter a realidade 
nos dias de hoje, ou seja, atualizar 
e buscar uma convenção de Con-
domínio completa e abrangente 
significa agir de maneira inteligen-
temente preventiva, evitando que 
os problemas ocorram e também 
ter de enfrenta-los com ao auxílio 
do Poder Judiciário ou convocando 
incessantemente cansativas e des-
gastantes assembleias que nunca 
atingem o quórum mínimo para 
tais deliberações e aprovações.
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Bem Estar
Primavera marca temporada de 

infestação de formigas
Apesar do pequeno tamanho, esses insetos são nocivos à 

saúde e podem ser transmissores de doenças

O dia 23 de setembro marca 
o início da Primavera, es-
tação do ano conhecida por 

proporcionar o momento mais vi-
goroso para as plantas. Entretanto, 
o ótimo clima favorece também a 
proliferação de insetos que preocu-
pam os cultivadores: as formigas. 
Se não forem devidamente contro-
ladas, elas podem prejudicar seria-
mente o jardim. 
 Mais que isso, uma vez alastra-
das na área externa, elas podem al-
cançar as unidades do condomínio 
indo em busca de alimento e causar 
dores de cabeça aos moradores. É 
importante lembrar também que 
as formigas são potenciais trans-
missores de doenças infecciosas 
(de dor de barriga a Hanseníase e 
Tuberculose). O pequeno tamanho 
(muitas têm menos de meio milí-
metro e passam até em buraco de 
agulha) faz com que elas tenham 
o seu risco subestimado, porém as 
formigas são consideradas maiores 
agentes transmissores de doenças 
do que a asquerosa e temida barata.
 “Formigas são insetos muito 
perigosos, são consideradas um 

vetor de quase todas as doenças 
infecciosas”, alerta o biomédico 
Roberto Martins Figueiredo, o Dr. 
Bactéria. Em busca de alimento, 
as formigas entram em contato fe-
zes, feridas, escarro, lixo, animais 
doentes, dentre outros locais insa-
lubres. O biomédico adverte que 
esses insetos carregam em suas 
patas os mais diferentes tipos de 
micro-organismos nocivos. O Dr. 
Bactéria alerta que consumir ali-
mentos que tiveram contato com 
formigas é muito arriscado. Além 
de intoxicações alimentares, vômi-

to e diarreia, esse péssimo hábito 
pode causar doenças graves como 
tuberculose.  
 No Brasil, muitas espécies de 
formigas se reproduzem durante o 
ano todo, já que não temos tempe-
raturas muito baixas. Mas outras 
se reproduzem em maior volume 
e velocidade tendo na primavera 
o auge de seu ciclo reprodutivo. 
O calor favorece as infestações de 
formigas, podendo chegar a ganhar 
grandes proporções. Por isso muita 
gente tem a impressão de que suas 
casas são invadidas por formigas a 

partir da primavera indo até o final 
do verão.
 É praticamente impossível ex-
terminar todas as formigas de um 
ambiente, porém pode-se controlar 
a população desses insetos. Para 
evitar uma infestação mais séria, 
é aconselhável providenciar uma 
desintetização no início da tem-
porada em que se prevê a invasão 
de formigas: outubro e novembro. 
Para isso, deve-se entrar em conta-
to com um especialista em desin-
setização, e seguir as orientações 
para que a saúde de condôminos, 

funcionários e animais de estima-
ção não seja afetada pelos produtos 
tóxicos usados.
  A principal medida para pre-
venir uma infestação mais séria é 
a desinsetização. Contudo, para ca-
sos menos graves, medidas simples 
ajudam a manter o problema sob 
controle. Deve-se manter cozinhas, 
espaço gourmet, despensas, e qual-
quer outro local de manipulação e 
armazenamento de comida sempre 
limpo. 
 Uma atitude que ajuda a afas-
tar as formigas é aplicar com uma 
seringa água com detergente nos 
buracos de onde as formigas saem. 
Geralmente elas vêm de frestas 
entre pastilhas ou azulejos. Essas 
lacunas devem ser tampadas com 
sabão em barra. Colocar pequenos 
galhos secos de arruda nos armá-
rios e casca de limão ou cravo em-
bebido em álcool também afastam 
as formigas. As formigas detestam 
o aroma do cravo-da-índia, então 
outra dica útil é preparar água com 
cravos em um borrifador e usar 
sempre. 

Redação com assessoria |
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Manutenção
Limpeza e 

manutenção de toldos

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

Proteção contra chuva ou 
luminosidade excessiva. 
Seja qualquer uma dessas 

situações citadas, um toldo é bem 
vindo para dar maior conforto aos 
condôminos, evitando que eles se 
molhem no trajeto entre a guarita 
do condomínio e o hall de entra-
da, por exemplo. Essas coberturas 
também são comumente usadas 
em garagens, no acesso a salões de 
festa, academias e demais espaços 
externos. 

 Os toldos em policarbonato 
são uma opção muito usada em 
condomínios. O material é o subs-
tituto direto do vidro e possui ca-
racterísticas semelhantes: protege 
da luz, mas não a barra totalmente, 
de modo que o ambiente permane-
ce iluminado. Também há proteção 
contra o calor em excesso. Seja 
qual for o material usado na cober-
tura, ele certamente estará apoiado 
em estruturas metálicas. É inte-
ressante recobri-las com selagem 
anti-ferrugem, para prolongar sua 
utilidade e beleza.

 Essas estruturas não podem ser 
instaladas aleatoriamente. Existem 
normas técnicas que orientam seu 
posicionamento, portanto é muito 
importante contar com uma em-
presa especializada e experiente no 
mercado de coberturas para elabo-
rar e executar um projeto de acor-
do com as leis vigentes. Em alguns 
municípios, exige-se alvará de au-
torização por parte da Prefeitura, 

então isso deve ser averiguado an-
tes de instalar um toldo. 

 Depois de instalado o toldo, 
é necessário proceder com manu-
tenções periódicas para preservar 
as características originais do pro-
duto e prolongar sua vida útil. A 
periodicidade adequada é de que a 
limpeza seja realizada a cada três 
meses. Para imóveis próximos ao 
mar, é aconselhável reduzir esse 
intervalo para dois meses, pois o 
toldo exposto à maresia tende a se 
sujar e deteriorar em menos tempo.

 As dicas que trazemos a seguir 
são os procedimentos mais usados 
para os principais tipos de toldo. 
Entretanto, é imprescindível que 
sejam primeiramente lidas as ins-
truções do fabricante do seu toldo. 
Assim, evita-se usar, por falta de 
conhecimento, materiais químicos 
ou mecânicos que possam danifi-
car a estrutura e funcionalidade do 
toldo. 

Toldo de policarbonato 
ou metal

 É o mais comum, de fácil 
manutenção, pois acumulam 
menos sujeira (geralmente 
poeira e fuligem da poluição 
urbana). Pode ser limpo com 
jatos de água de uma lavado-
ra de alta pressão e detergente 
neutro. Jamais devem ser usa-
dos instrumentos ásperos como 
vassoura ou palha de aço, pois 
eles podem riscar o policarbo-
nato. 

Toldo de lona ou tecido
 Geralmente esses toldos 
tem cor, portanto deve se ter 
muito cuidado com os produtos 
químicos usados na limpeza. 
Alvejante, cloro, desinfetan-
tes ou até mesmo água quente 
podem manchar. Detergente 
neutro está liberado, pode ser 
diluído em água e usado junto 
a uma escova de cerdas macias. 
A escovação deve ser realizada 
com cuidado, para não arranhar 
a superfície. 
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Legislação
Cobrança vexatória pode 

acarretar danos morais ao 
devedor

Lidar com a inadimplência 
é talvez o principal desafio 
do síndico. As despesas do 

condomínio vão se acumulando e 
ele se depara com uma grave de-
sigualdade entre o caixa de recei-
tas e o volume de contas a pagar. 
Em síntese, está entrando menos 
dinheiro do que deveria para man-
ter o funcionamento adequado da 
estrutura. Pela falta de uns, outros 
pagam, e assim a insatisfação se 
multiplica e as críticas – como 
quase sempre acontece – recaem 
sobre o síndico.
 Com o intuito de inibir maus 
pagadores e controlar os índices de 
inadimplência, muitos condomí-
nios estabelecem duras regras in-
ternas para tratar a questão, impon-
do aos seus devedores penalidades 
que, aos olhos da Justiça, podem 
ser consideradas como vexatórias. 
É o que exemplifica caso ocorrido 
em um prédio residencial no Espí-
rito Santo, que foi obrigado pelo 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
a pagar compensação por danos 
morais a uma moradora que foi 
impedida de usar o elevador para 
chegar ao seu apartamento por es-
tar em atraso com as taxas do con-
domínio.
 O regimento do condomínio 
previa a limitação do acesso aos 
elevadores após 30 dias de atraso 
no pagamento das taxas. Assim, o 
condomínio alterou a programação 
dos elevadores para que eles não 
atendessem mais ao oitavo andar, 
de modo que a família da devedora 
teve de passar a usar as escadas (o 
edifício tem um apartamento por 
andar). O caso chegou à Terceira 
Turma do STJ, que entendeu que a 

medida fere a dignidade da pessoa 
humana, porque evidencia perante 
os outros moradores a condição de 
devedor, e ponderou que o condo-
mínio tem outros meios para a co-
brança da dívida. Foi arbitrado o 
pagamento de R$ 10 mil por danos 
morais. 
 O artigo 1.331 do Código Ci-
vil de 2002 estabelece que, em um 
condomínio, há partes que são de 
propriedade exclusiva e partes de 
propriedade comum dos condô-
minos. A manutenção das partes 
comuns, segundo a lei, é respon-
sabilidade de todos os condôminos 
solidariamente, na proporção de 
suas frações. De acordo com o có-
digo, as decisões das assembleias 
e o regimento interno do condomí-
nio têm força de lei, sendo aplica-
dos em todas as dependências do 
edifício, inclusive em relação a 
locatários.
 Ao julgar o recurso da morado-
ra, o STJ entendeu que, mesmo que 

as decisões da assembleia sejam 
imperativas no âmbito do condo-
mínio, essa autonomia não é irres-
trita e deve ser exercida nos limites 
do direito à moradia, do direito de 
propriedade e de sua função social, 
todos entrelaçados ao princípio da 
dignidade da pessoa humana.
 A relatora do recurso, Minis-
tra Nancy Andrighi, ressaltou que 
a lei civil prevê consequências es-
pecíficas para inadimplemento das 
contribuições condominiais. Uma 
das medidas que podem ser utili-
zadas pelo condomínio é a execu-
ção forçada – que faculta ao credor 
ingressar na esfera patrimonial do 
devedor para obter a quantia em 
atraso. Outra medida está prevista 
pelo parágrafo 2º do artigo 1.336 
do Código Civil, que impõe multa 
e juros de mora ao condômino que 
não cumprir com seu dever de pa-
gar a contribuição.
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Prédios sob a lei da água
Repeteco Por Luiz Fernando De Queiroz |

A utilização racional da água 
tem sido discutida em todo 
o planeta, tanto em razão

do seu custo como de sua escas-
sez. Em Curitiba, passou-se rapi-
damente da discussão para seus 
reflexos, através de lei aprovada 
pela câmara municipal que abriga 
novos prédios a serem construídos 
com sistemas de captação de águas 
pluviais, reutilização da água do 
chuveiro no vaso sanitário e com 
hidrômetros individuais por apar-
tamento.
 A lei de Curitiba, que entrará 
em vigor dentro de seis meses, 
afetara como se vê, todos os novos 
edifícios (leia-se condomínios) a 
serem construídos, não atingindo 
casas. Também prevê a obrigato-
riedade de edifícios terem sistemas 
de captação da água da chuva, para 
ser usada na lavação de calçadas e 
para regar jardins. Nota-se nítido 
o objetivo de reduzir o desperdício
de água tratada na cidade.

Com o nome de PURAE – 
Programa de conservação e Uso 
Racional da água nas edificações, 
a lei curitibana apresenta outras 
exigências visando ao uso racional 
da água, como: 1. bacias sanitárias 
de volume reduzido de descarga: 2. 
chuveiros e lavatórios de volumes 
fixos de descarga; 3. torneiras do-
tadas de arejadores; 4. hidrômetros 
para meditação individualizada do 
volume de água gasto por unidade, 
nas edificações em condomínio.

A propósito, um nos primeiros 
artigos que escrevemos, há mais 
de 20 anos, era exatamente sobre 
a necessidade e conveniência de 
se instalar “um hidrômetro em 
cada apartamento”, para evitar o 
desperdício e as injustiças que o 
rateio comum da água provoca, 
devido ás diferenças do numero 

de moradores de cada unidade e de 
seus hábitos.
 Voltando á lei, um de seus arti-
gos prevê a utilização de fontes al-
ternativas de água, que compreen-
dem a captação, armazenamento e 
utilização de (a) água proveniente 
das chuvas e (b) águas servidas, 
isto é, utilizadas no tanque ou ma-
quina de lavar e no chuveiro ou 
banheira. 
 A águas das chuvas deve ser 
captada na cobertura da edifica-
ção e armazenada em cisterna ou 

tanque, para ser utilizada em ativi-
dades que não requeiram o uso de 
água tratada, como: rega de jardins 
e hortas, lavagem de roupa, limpe-
za de veículos, vidros, calcadas e 
pisos.
 Mais complexa é a utilização 
das águas servidas. Deverão ser 
direcionadas, através de encana-
mento próprio, a reservatório des-
tinado a abastecer as descargas dos 
vasos sanitários e, depois disso, 
descarregadas na rede publica de 
esgoto. Este é um dos pontos polê-

micos da lei, já questionado pelas 
construtoras, por implicar despe-
sas elevadas com tabulação, insta-
lações e bombeamento da água.
 O cumprimento das dispo-
sições da nova lei é requisito es-
sencial para a obtenção do alvará 
de construção de novos edifícios/ 
condomínios em Curitiba.
 Em sua justificativa ao proje-
to que originou a nova ordenança 
municipal, o vereador João Cláu-
dio Derosso argumenta que o 
brasileiro gasta, em média, cinco 
vezes mais água (200 litros dia/ 
pessoa) do que o volume indicado 
como suficiente pela organização 
mundial da saúde (40 litros), que 
a água está se tornando um bem 
de consumo de custos crescentes 
e cada vez mais difícil, que é um 
absurdo utilizar água tratada e po-
tável para a descarga nos vasos sa-
nitários etc.

Autor do TPD - Direito imobiliá-
rio, do G uia do condomínio IOB e 
colaborador da Folha do Sindico.
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Saiba qual o procedimento 
recomendado para 

recebimento de encomendas

Segurança Momento EuChef

Torta de 
Morango

INGREDIENTES

• 1  massa de torta.

• 600g  de morangos frescos

• 200 de açúcar

• 1 colher de chá de amido de
milho

• 180 ml   de água

• 120ml Creme de leite fresco
(para o chantily)

INSTRUÇÕES 

1. Pegue a massa e molde na
forma cuidadosamente para não
rasgar e leve ao forno até que
doure (entre 10 a 12 min). Retire
e espere esfriar.

Assim que a massa esfriar pegue 
alguns morangos inteiros e co-
loque nas bordas até formar um 
circulo (servirá também como 
decoração) após pegue uma pa-
nela média, leve ao fogo e acres-
cente o restante dos morangos 
(picados ou amassados) junto 

/euchefdf

@euchef

Por Fábio Marques |

Bon Appétit!!

Para mais receitas e dicas 
siga-nos

com a açúcar coloque em fogo 
médio e deixe ferver, mexendo 
sempre até o morango ficar bem 
molinho.

2. Em uma tigela pequena, mis-
ture o amido de milho e água.
Aos poucos, misture o amido
de milho ao morango mexendo
sempre.  Reduza o fogo e cozi-
nhe até engrossar mistura, cerca
de 10 minutos, mexendo sem-
pre. Despeje a mistura sobre a
massa já assada. Leve a gela-
deira por 2 ou 3 horas antes de
servir. Após retire da geladeira
e em uma tigela pequena, bata o
creme de leite gelado para fazer
o Chantilly.

Depois é só servir e saborear 
esta torta simples e deliciosa.

Um tema polêmico em mui-
tos condomínios é o trata-
mento dado a encomendas 

que chegam à portaria: o porteiro 
deve recebê-las? Em caso de ser-
viço delivery, o entregador pode 
subir ao andar do condômino ou 
este deve vir buscar o objeto? É 
prudente deixar pacotes, chaves ou 
outro item sob a responsabilidade 
de porteiros e zeladores? As per-
guntas são diversas e as respostas 
também.
 Para a dona de casa Marina 
Sousa, moradora de um residen-
cial com mais de 50 unidades em 
João Pessoa (PB), é necessário 
cercar-se de toda a cautela para 
preservar a segurança de todos. 
“Fui uma das primeiras morado-
ras a ocupar o prédio, há 6 anos, 
e fiz parte do conselho que redigiu 
o Regimento Interno do condomí-
nio. De imediato fui contra o trân-
sito de pessoas estranhas dentro do
condomínio. Se o morador recebe
algo, ele deve ir à portaria retirar,
porque ninguém garante a idonei-
dade do entregador, ele pode dizer
que vai a um apartamento e ir a
outro lugar praticar o mal”, opina
a moradora.

A proibição existe desde a fun-
dação do condomínio, mas sempre 
foi alvo de discussões em assem-
bleias. A norma divide opiniões: 
de um lado estão os que defendem 
a regra e acham que ela deve ser 
mantida, de outro lado estão os 
moradores que a consideram um 
exagero e pleiteiam uma suaviza-
ção na regra em nome de maior 
conforto para ter refeições, remé-
dios e outras encomendas entre-

gues na porta de casa. 
 Para o síndico profissional, 
Roberto Seixas, a postura do 
prédio não é um exagero. “Infe-
lizmente, assistimos a um cresci-
mento galopante dos índices de 
violência não apenas nas capitais 
brasileiras, mas também em muni-
cípios menores. Todo cuidado para 
se proteger contra pessoas mal in-
tencionadas é válido”, ressalta. 
 Seixas cita algumas medidas 
preventivas já adotadas em con-
domínios que ele administra: o 
morador deve avisar e instruir o 
porteiro para receber uma enco-
menda que ele esteja esperando e 
o produto ficará guardado na por-
taria até ser recolhido. Jamais deve
se permitir que o entregador faça
pessoalmente a entrega. O portei-
ro deve ser treinado para receber
apenas encomendas das quais foi

avisado, em hipótese alguma deve 
receber algo que não é esperado. A 
guarita deve contar com uma pe-
quena entrada para pacotes, como 
uma grade ou portinhola, evitando 
que o porteiro tenha de abrir o por-
tão principal para recebê-la.
 O síndico faz um alerta para 
outros hábitos comuns em con-
domínio que devem ser evitados. 
“Antigamente as pessoas se sen-
tiam à vontade para deixar cor-
respondências, encomendas e até 
mesmo as chaves da própria casa 
ou do carro com porteiros e zela-
dores, pedindo que as entregasse a 
outras pessoas. Não é mais acon-
selhável fazer isso. Não faz parte 
das competências do funcionário 
fazer este tipo de serviço. Para 
evitar problemas, é preferível que 
o morador não solicite esse tipo de
favor”, orienta Seixas.




