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Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas
Office-Boy/Contínuo 743,67 730,00 766,40
Faxineiro 746,08 730,00 767,93
Trab.Serv.Gerais 746,08 773,70 767,93
Jardineiro 746,08 773,70 767,93
Porteiro (Diurno e Noturno) 801,00 919,76 869,40
Garagista (Diurno e Noturno) 770,46 919,76 ------
Zelador 803,00 919,76 793,34
Aux.de Escritório/Administração 973,94 970,28 958,39
Vigia ------ 919,76 796,52
Encarregado ------ 1172,30 975,34
Vale Alimentação 370,00

Mensal
20,00 

Dia
Trabalhado

22,00 
Dia

Trabalhado

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

De 0,00 até 1.247,11 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família    33,14

Quem Receber até 646,24

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  23,35

Quem Receber até 971,33

De 1.247,11 até 2.078,52 9,00%
De 2.078,52 até 4.157,05 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 4.157,05 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
dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 1,51 6,27
Poupança (2) (%) 0,4134 0,4134 0,4134 0,4134 1,25 ----
TR* (1) (%) 0,0000 0,000 0,0000 0,5000 0,00 0,10
TJLP (%) 0,46 0,42 0,32 0,42 1,23 5,58
FGTS (6) ( %) 0,2466 0,2466 0,2466 0,2466 0,74 3,10
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,55 0,60 0,49 0,57 1,68 7,64
DI Over (2) (%) 0,51 0,59 0,48 ----- ----
UPC *** (R$) 22,31 22,31 22,31 22,31 0,00 0,31
UFESP (R$) 18,34 19,37 19,37 19,37 18,44
FCA / SP (R$) 1,7692 1,8690 1,8690 1,8690 1,6994
UFM (R$) 108,66 114,10 115,00 115,00 108,66
Salário Mínimo (R$) 622,00 678,00 678,00 678,00 9,00 9,00
Salário Mínimo SP (4) (R$) 690,00 690,00 755,00 755,00 690,00 690,00
UFIR (5) ---

Dentre os principais causa-
dores de conflitos dentro 
de um condomínio está 

a ocupação da garagem. O cres-
cimento da frota de carros se deu 
vertiginosamente na última década 
devido ao maior poder aquisitivo 
conquistado pelo brasileiro. 

 Seja em edifícios residenciais 
ou empresariais, há disputa por 
uma vaga para estacionar. Este 
espaço, mesmo os bem pequenos, 
tornou-se um elemento importan-
tíssimo na hora do consumidor 
escolher onde vai morar ou montar 
seu escritório. 

 Tanta demanda gerou, obvia-
mente, uma valorização e especu-
lação em torno da garagem. Com 
isso, começou a ser feita a nego-
ciação desses espaços. Um condô-
mino sem carro podia vender ou 
alugar sua garagem a outra pessoa. 
Esse locatário, não raro, sequer fa-
zia parte do condomínio em ques-
tão.

 A prática colocava em risco a 
segurança dos demais usuários e, 
por isso, foi proibida por lei. Vagas 
em garagem podem ser alugadas 
ou vendidas desde que prática seja 
permitida pela Convenção. E, mes-
mo assim, a transação só pode ser 
feita entre integrantes de um mes-
mo condomínio. 

 Em abril de 2012 entrou em 
vigor a Lei Federal 12.607/12, que 
proíbe a venda ou o aluguel de va-
gas de garagem a não moradores. A 
nova lei alterou a redação do artigo 
1331 do Código Civil, que permi-
tia a comercialização das vagas se 
a convenção do condomínio não 
determinasse o contrário. Nossa 
matéria de Cotidiano traz mais de-
talhes sobre essa questão. 

 Os litígios em condomínios 
são freqüentes e, quando não solu-
cionados dentro do âmbito domés-

tico, são levados à Justiça e lá pas-
sam por diversas instâncias. Ainda 
dentro da área normativa, veja o 
que o Superior Tribunal de Justi-
ça tem deliberado sobre conflitos 
dentro desses patrimônios. Confira 
resoluções sobre construções inde-
vidas, infiltrações e ruídos na nossa 
seção Jurisprudência.

 Nesta edição da Folha do Sín-
dico, trazemos o que há de novida-
de em equipamentos sofisticados 
de segurança (biometria para sele-
cionar quem tem ou não permissão 
para acessar o interior do condo-
mínio; câmeras de monitoramento 
com alta definição e alcance; mate-
riais blindados). 

 Ações criminosas contra con-
domínios infelizmente se tornaram 
uma realidade freqüente. Investir 
em materiais blindados e tecnolo-
gia de reconhecimento deixou de 
ser um luxo e passaram a ser ne-
cessidade em algumas cidades bra-
sileiras. Confira as opções, busque 
um orçamento e avalie a possibi-
lidade de incrementar a segurança 
do seu condomínio. 

 Se a receita de onde você mora 
está em dia e sobra dinheiro em 
caixa, que tal transformar a área 
de lazer? Está se popularizando no 
Brasil o conceito de condomínio-
-clube. Trata-se de residenciais
equipados com estrutura de resort.

 Muitos já vêm “prontos da 
fábrica”, entregues pelas cons-
trutoras com esse padrão. Porém, 
havendo espaço físico e recursos, 
nada impede que as áreas comuns 
do condomínio sejam turbinadas. 
Academia, piscinas com brinque-
dos, bar molhado, sauna, spa, den-
tre outras mordomias podem ser 
instaladas em uma estrutura já con-
cebida. Nem um sonho é impos-
sível quando existe planejamento, 
perseverança e esforço coletivo. 
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Seu Condomínio
CONDOMÍNIO-CLUBE

Conceito de residencial associado a complexo de 
lazer está se popularizando

Por Cecília Lima |

Conforto, segurança e la-
zer. Quem não gostaria de 
morar em um condomínio 

residencial que aliasse essas três 
características? Esse sonho já é 
realidade para os proprietários que 
investiram nos chamados condo-
mínios-clube. O nome já dá a dica 
do que se pode esperar: acordar e 
dormir todos os dias dentro de um 
resort de luxo, contando com a pri-
vacidade de uma casa de praia e as 
vantagens dos serviços e estrutura 
hoteleiras.

 Atualmente, existem inúmeros 
resorts em todo o Brasil, sobretudo 
no Nordeste, lançados dentro do 
conceito misto propriedade/hotela-
ria. Mais do que adquirir uma casa 
de veraneio, comprar um lote, um 
bangalô ou uma casa dentro de um 
empreendimento turístico-imobili-
ário proporciona ao investidor usu-
fruir de toda a infraestrutura de um 
resort (lazer, conforto, segurança e 
proximidade com a natureza) com 
a privacidade de uma residência

 Segundo Paulo Toledo, diretor 
superintendente da CIA Inteligên-
cia e Coordenação (empresa com 
mais de 15 anos especializada na 
coordenação de vendas deste tipo 
de empreendimento), “este concei-
to atende plenamente as pessoas 
que não querem abrir mão da pri-
vacidade e independência que uma 
casa de praia proporcionam, mas 
que também apreciam hospedar-
-se em hotéis, uma experiência que
um condomínio, por melhor estru-
turado que ele esteja, não consegue
oferecer”, assegura.

Os luxos oferecidos aos condô-
minos nesses residenciais são vá-
rios: restaurantes com gastronomia 
diferenciada, piscina, centros de 

convenções, academia,  spa, segu-
rança patrimonial, campo de golf, 
heliponto e pista para jatos execu-
tivos. . “Para o investidor, trata-se 
também da garantia de uma boa 
renda com locação”, acrescenta 
Toledo

 Entre os exemplos de projetos 
turístico-imobiliários no Brasil que 
estão sendo trabalhados pela CIA 
Inteligência e Coordenação, está 
o Brazil Hospitality Group, que
surgiu após uma operação societá-
ria de incorporação envolvendo a
Invest Tur Brasil e Latin America
Hotels (LAHotels).

Um dos braços da empresa é 
a marca Txai Resorts, concebida 
com a filosofia da exclusividade 
do bem viver e do bem receber em 
mente. Os hotéis do grupo Txai 
Resorts estão localizados em luga-
res de rara beleza cênica e natural, 
preparados para operar em bases 
de sustentabilidade ecológica, de-
senvolvimento social responsável 
e respeito pela cultura e comunida-
de local, colocando sempre como 
princípio a harmonia do homem 
com a natureza.

Por que existem tantas pessoas 
dispostas a pagar caro pelo alto pa-
drão deste tipo de moradia? Quali-
dade de vida é a resposta. Com o 
crescimento urbano, locomover-se 
dentro das grandes cidades se tor-
nou um desafio exaustivo e tam-
bém perigoso, devido ao aumen-
to da violência. Nesse contexto, 
muitas famílias optam por investir 
em um ambiente agradável para se 
viver, onde é possível unir tran-
quilidade e diversão para todas as 
idades. (Redação com Asssessoria 
CIA)



4 Abril de 2013

Segurança Por Cecília Lima |

Incêndio: medidas simples podem evitar 
tragédias como a ocorrida no RS

O dia 27 de janeiro de 2013 
ficará marcado na história 
do país como a data de 

uma tragédia. Um incênio em uma 
casa noturna deixou um saldo de 
mais de 200 mortos na cidade gaú-
cha de Santa Maria. Especialistas 
afirmam que medidas simples de 
prevenção e planejamento estru-
tural teriam sido suficientes para 
evitar a tragédia ou, pelo menos, 
para que o número de vítimas fos-
se menor. 

Após o incidente, uma mega-
-operação de vistoria de ambientes
públicos foi iniciada pelos bom-
beiros em vários estados brasilei-
ros. Com a repercussão do caso,
estuda-se a possibilidade de revi-
são das leis que fiscalizam a segu-
rança contra incêncios no Brasil.
Enquanto a legislação não muda, é
importante ficar ciente do que já é
obrigatório.

 Um condomínio residencial ou 
empresarial deve estar em dia com 
suas medidas preventivas contra 
incêndio, vazamentos de gás e 
outros incidentes. O cuidado deve 
ser ainda maior em se tratando de 
edificações com mais de dez anos. 
Em prédios novos, a responsabili-
dade por obter o Auto de Vistoria 
emitido pelo Corpo de Bombeiros 
(AVCB) é da construtora. Após a 

ocupação, a renovação do AVCB 
passa a ser uma competência do 
síndico.

 A legislação de cada município 
dita a periodicidade das vistorias. 
Na cidade de São Paulo, por exem-
plo, ela deve ser feita a cada três 
anos (para edifícios residenciais) 
e para edificações com ocupação 
mista onde haja local de reunião 
superior a 100 pessoas o prazo de 
validade do AVCB é de dois anos. 
O próprio condomínio deve soli-
citar a vinda da equipe do Corpo 
de Bombeiros e oferecer a planta 
do prédio e o projeto de combate a 
incêndio.

 O síndico deve estar atento aos 
prazos de renovação deste docu-
mento, pois, em caso de omissão, 
recai sobre ele a responsabilidade 
civil e criminal se acontecer algum 
tipo de incidente. Sem o AVCB em 
dia, a seguradora pode se recusar 
a pagar indenização alegando des-
cumprimento da lei. 

Em caso de emergências
 Além de estar em dia com as 
exigências do Corpo de Bombei-
ros, é aconselhável que cada con-
dômino tenha noções de auto-defe-
sa e de como proceder em casos de 
incêndio. Uma solução simples e 

eficaz é distribuir em cada unidade 
uma cópia do projeto de combate a 
incêndio e instruções. 

 As informações devem estar 
em uma linguagem clara e dire-
ta, de preferência, ilustradas com 
desenhos e fotografias para que 
todos possam assimilar os proce-
dimentos; inclusive crianças, para 
que saibam como agir caso estejam 
desacompanhadas.

 Para reforçar a segurança, mui-
tos condomínios no país vêm ado-
tando a campanha “Um bombeiro 
no condomínio”. A proposta con-
siste em incentivar a formação de 
bombeiros civis. Em diversas cida-
des, o Corpo de Bombeiros oferece 
um curso para habilitar uma pessoa 
ou um grupo específico para lide-
rar operações de salvamento, caso 
um dia sejam necessárias. 

 Verifique se o Corpo de Bom-
beiros de sua cidade oferece algum 
tipo de treinamento e proponha em 
assembleia a formação de uma bri-
gada de busca e salvamento no seu 
prédio. Atitudes simples de pre-
venção e treinamento básico po-
dem ser cruciais na hora de salvar 
vidas. 

Cobrança de taxa condominial, antes da entrega 
das chaves, é ilegal.

Com o aquecimento da eco-
nomia brasileira e o grande 
número de moradores da 

denominada nova classe C aumen-
taram, e muito, o comércio de imó-
veis novos no Brasil.

 Desde o final de 2009, há uma 
ascendência na venda, compra, 
locação e construção destes imó-
veis, que, muitas vezes, ainda não 
foram construídos, estando prontos 
apenas seus projetos, com autori-
zações dos órgãos competentes, e/
ou com requerimentos de autoriza-
ções a estes órgãos.

 Diante desta nova possibilida-
de, muitas construtoras investiram 
altos valores na construção destes 
imóveis, contudo, muitas vezes, 
não respeitam os prazos pactuados 
com o comprador e ainda ultrapas-
sam o prazo legal de 180 (cento e 
oitenta) dias após a promessa da 
entrega das chaves.

 Outrossim, este não é o fato 
que mais tem chamado a atenção 
dos compradores, apesar da sua 
gravidade, mas sim abusiva co-
brança de taxas condominiais antes 
mesmo da entrega das chaves.

 Muitos compradores, antes 
mesmo de receber as chaves do 
imóvel, e serem devidamente imi-
tidos na posse de seus imóveis, 
recebem em sua casa cobranças 
condominiais, pois, a construtora 
entende que o condomínio já foi 
instituído e que os valores já de-
vem ser pagos pelos seus promis-
sários compradores.

 Ocorre que, tal atitude é ilícita 
e vai contrária a nossa legislação 
vigente e jurisprudência dominan-
te.

 Em decisão pautada no final 
de 2009, através de um Embargo 
de Divergência em Recurso Espe-

cial, o Superior Tribunal de Jus-
tiça, definiu que a obrigação de 
pagamento de condomínio começa 
com o recebimento das chaves, 
vez que, o pagamento dos encar-
gos cabe aquele que tem a posse, 
o uso e gozo do imóvel, indepen-
dentemente do registro do título
de propriedade no registro de imó-
veis, ou seja, a posse é o elemento
definidor da responsabilidade pelo
pagamento das cotas condominiais
(Ministro do STJ Luis Felipe Salo-
mão, relator do Eresp 489647.)

 Sendo assim, caso ocorra 
qualquer cobrança condominial 
antes do recebimento das chaves, 
o comprador não esta orbigado
a arcar com este valor, contudo,
muitas construtoras cobram estas
taxas dos promissários comprado-
res e, estes, para que não fiquem
inadimplentes, quitam este valor
mesmo sem concordar com seu

pagamento, deixando perecer seu 
direito, persistindo a abusividade 
das contrutoras.

Fonte: Bassi Advogados Associa-
dos

Por: Bernardo Augusto Bassi, 
advogado.
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Ranking da Fifa: Seleção 
Brasileira cai e ocupa a 

pior colocação da história

Esporte Por Aldo Junior |

Assim como se mantém em 
jejum de vitórias contra 
grandes potências do fu-

tebol mundial, a seleção brasileira 
continua despencando no ranking 
da Fifa. O Brasil caiu da 18.ª para 
a 19.ª posição da listagem da enti-
dade, atualizada nesta quinta-feira, 
reflexo do momento ruim vivido 
pelo time nacional dentro de cam-
po.

 Essa é a pior colocação amar-
gada pelo País desde a criação do 
ranking, em 1993, sendo que a pos-
sível saída do top 20, algo impen-
sável até pouco tempo atrás, vem 
se tornando uma ameaça cada vez 
mais real. Com 909 pontos, o Bra-
sil está apenas nove à frente da 20.ª 
colocada, a Dinamarca, enquanto a 
nação Bósnia e Hezergovina figura 
no 21.º posto, também próxima dos 
brasileiros com 896 pontos.

 O Brasil acabou amargando 
mais uma queda no ranking depois 
de ter empatado com Itália e Rús-
sia, em dois realizados amistosos 
na Europa, e goleado a Bolívia, no 
último sábado, em Santa Cruz de la 
Sierra.

 E, se os brasileiros continuam 
caindo, a Espanha se manteve no 
topo do ranking, com vantagem 
confortável sobre Alemanha e Ar-
gentina, que sustentaram respec-
tivamente a segunda e a terceira 
posições. A grande novidade do 
top 10 foi a ascensão expressiva da 
Croácia, que saltou do nono para 
o quarto posto e igualou a melhor
posição de sua história, obtida após
a conquista do terceiro lugar na
Copa do Mundo de 1998.

 Vitórias conquistadas nas Eli-
minatórias da Copa do Mundo de 
2014 contra Sérvia e País de Gales, 
levaram os croatas ao quarto lugar. 
Portugal, por sua vez, vem logo 
atrás depois de ter subido duas po-
sições, fruto do empate com Israel 
e do triunfo sobre o Azerbaijão no 
qualificatório europeu para o Mun-
dial.

 Já Inglaterra e Itália caíram três 
postos cada uma e agora ocupam 
respectivamente a sétima e oitava 
colocações, enquanto a Holanda, que 
desceu uma posição em relação ao 
mês passado, figura no nono lugar. 
Já o Equador fez história ao pular de 
11.º para 10.º, ultrapassando a Rússia 
(11.ª colocada), e pela primeira vez 
entrar no top 10, graças a triunfos so-
bre El Salvador e Paraguai.

 Atrás de equatorianos e russos, 
Costa do Marfim, Grécia, México, 
Suíça, Bélgica, Uruguai e França 
completam, nesta ordem, o grupo dos 
18 primeiros, logo à frente de brasi-
leiros e dinamarqueses no ranking da 
Fifa, cuja próxima atualização será 
publicada no dia 9 de maio.

Fonte: Correioweb

Confira os 20 primeiros 
colocados do ranking 

atualizado da Fifa:

1) Espanha, 1.538 pontos
2) Alemanha, 1.428
3) Argentina, 1.292
4) Croácia, 1.191
5) Portugal, 1.163
6) Colômbia, 1.154
7) Inglaterra, 1.135
8) Itália, 1.117
9) Holanda, 1.093
10) Equador, 1.056
11) Rússia, 1.052
12) Costa do Marfim , 1.008 1
13) Grécia, 986
14) México, 971
15) Suíça, 967
16) Bélgica, 953
17) Uruguai, 932
18) França, 914
19) Brasil, 909
20) Dinamarca, 900

A Seleção de Felipão e Parreira foi ultrapassada pela Bélgica no ranking da Fifa

A Câmara dos Deputados 
analisa o Projeto de Lei 
4798/12, do deputado Pro-

fessor Sérgio de Oliveira (PSC-PR), 
que pretende alterar a regra para pro-
moção ou rebaixamento de um clube 
esportivo em campeonatos ou tor-
neios regulares com mais de uma di-
visão. A proposta altera o Estatuto de 
Defesa do Torcedor (Lei 10.671/03).

 A proposta é que o total de pon-
tos considere a pontuação obtida em 
dois anos consecutivos. Isso dificul-
taria, na avaliação do deputado, que a 
disposição de determinado time para 
a derrota com o intuito de prejudicar 
rivais regionais. “Uma equipe que 
‘entrega’ uma partida num campe-
onato poderá sentir falta dos pontos 
no campeonato seguinte, para efeitos 
de obtenção de vagas em torneios ou 

Começou nesta sexta-feira, às 
10h, pela internet, a venda 
de ingressos para o amistoso 

entre Brasil e Chile, marcado para 
24 de abril, às 22h, no Mineirão, em 
Belo Horizonte. Os bilhetes podem 
ser adquiridos pelo site futebolcard.
com.

 As vendas nas bilheterias come-
çarão no dia 17 de abril, na próxima 
quarta-feira, às 10h, no Estádio do 
Mineirão e nas sedes do Cruzeiro, 
no Bairro Preto e na sede campestre. 
Nas bilheterias só será aceito paga-
mento em dinheiro.

 De acordo com a CBF, serão 
vendidos três ingressos por pessoa, 
com a comprovação do RG. Haverá 
a venda somente de uma meia-entra-
da por pessoa, com a comprovação 
do direito, que também será exigida 
na entrada do estádio no dia do jogo.

rebaixamento”, afirmou.

 O deputado ressalta que os tor-
neios de futebol no Brasil foram 
transformados em motivos de cha-
cota e afronta aos apaixonados pelo 
esporte.

 “Se em 2009 e 2010, houve jo-
gos suspeitos de terceiros para pre-
judicar times que buscavam o título, 
onde as torcidas pressionaram os 
jogadores para perderem, em 2011 
e 2012 vimos times interessados 
em rebaixar rivais ou salvar supos-
tos parceiros. Além disso, em 2012, 
muitos jogos não tiveram qualquer 
valor na classificação. Isso afasta o 
torcedor, provoca prejuízos e não 
traz boas perspectivas para o futebol 
brasileiro”, afirma.

Fonte: Correioweb

Projeto de Lei tenta mudar 
regra para classificação e 
rebaixamento em torneios

Começa a venda de 
ingressos para o amistoso 
entre Brasil e Chile em BH

Seguem abaixo os preços:
Arquibancada Superior Norte e Sul: 
R$ 50,00

Arquibancada Superior Leste e Oes-
te: R$ 80,00

Cadeira Inferior Norte e Sul: R$ 
100,00

Cadeira Especial Leste e Oeste: R$ 
150,00

Camarotes: R$ 300,00 – por pessoa

Os camarotes serão vendidos pelo 
site mineiraopremium.com.br.
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Segurança
Investindo em Equipamentos

Por Luiz Fernando de Queiroz |

Os índices crescentes de 
ações criminosas pratica-
das contra condomínios 

aumentam a cada dia nas capitais 
do Brasil e outros grandes centros 
urbanos. Vista antes como a opção 
mais segura de moradia, os condo-
mínios verticais e horizontais se 
tornaram vulneráveis. Para rever-
ter essa situação e tentar reforçar a 
segurança, o mercado tem se diver-
sificado na oferta de produtos. Veja 
em quais itens pode se investir.
 Primeiramente, é necessário 
contar com a avaliação de uma em-
presa com experiência na área de 
segurança doméstica. Um profis-
sional habilitado visita a estrutura 
para detectar os pontos fracos que 
precisam ser melhorados. Com 
este diagnóstico é que se procura 
o produto mais apropriado para
atender à necessidade. Esta avalia-
ção prévia é aconselhável para que
se evite a compra de itens que não
servem para o perfil do condomí-
nio.

1) Biometria: Esse é um as-
sunto que já foi abordado pela Fo-
lha do Síndico em edição anterior.
Com este recurso, cada condômino
ou pessoa devidamente cadastrada
com permissão de acesso ao inte-
rior do prédio terá uma assinatura
única. O reconhecimento do in-
divíduo pode ser feito através da
impressão digital, retina, face ou
mãos. Existem no mercado scaners
que fazem a leitura. A tecnologia
tem se popularizado e, consequen-
temente, o preço tem dimininuído.

2) Câmeras: Elas não são no-
vidade nos condomínios, porém há
que se salientar que a tecnologia
desses equipamentos evoluiu bas-
tante. Atualmente há câmeras de
vigilância de longo alcance, capa-
zes de captar imagens nítidas com
mais de 400 metros de distância.
Além do longo alcance, outros cri-
térios devem ser levados em conta
na hora de revonar o sistema de
monitoramento: resolução (para
reconhecer faces e objetos peque-
nos) e mobilidade (ao contrário das
fixas, que apontam para um único
ponto, estas podem acompanhar o
trânsito de uma pessoa ou objeto).

3) Blindados: Portas, Janelas,
vidraças, cofres e até paredes in-
teiras podem ser blindadas, isto é,
tornar-se imune a agressões como
disparo de arma de fogo, impactos
como uma pedrada, dentre outros.

3.1)  A porta blindada é revestida 
com aço balístico de alta resistên-
cia mecânica e proporciona má-
ximo de proteção contra arrom-
bamento. Sua instalação pode ser 
feita em todo tipo de estabeleci-
mento comercial e industrial, além 
de residências e apartamentos.

3.2)  A blindagem de janelas é ide-
al para assegurar a proteção con-
tra invasão, vandalismo ou balas 
perdidas, seja para residências, 

empresas ou estabelecimentos co-
merciais. Os vidros blindados são 
laminados entre si com PVB (po-
livinil butiral), e podem possuir es-
pessura de 28mm (proteção nível 
II), 38mm (proteção nível IIIA) e 
54mm (proteção nível III).
3.3)  Parede blindada: As paredes e/
ou revestimento de parede blinda-
das
prometem ser opções ideais para 
garantir a proteção de cômodos ou
ambientes inteiros, seja para re-
sidências, empresas ou estabe-
lecimentos comerciais. Caso a 
blindagem seja feita em um empre-
endimento já existente, as paredes 
ou o teto são reforçados com pai-
néis blindados autoportantes em 
composições de chapas e tubos de 
aço.

Nesta matéria, um enge-
nheiro civil, uma arquiteta 
e um advogado discutem 

a até que ponto vai a liberdade do 
condômino que vai reformar o seu 
apartamento. Sem saber, ele pode 
comprometer as estruturas do pré-
dio.
 O condômino está automatica-
mente autorizado a realizar qual-
quer tipo de obra no interior da sua 
unidade autônoma, já que é de sua 
exclusiva propriedade, sem dar sa-
tisfação ao síndico ou aos demais 
comunheiros?
 A resposta é não, segundo o 
engenheiro civil Antero Jorge Pa-
rahyba e a arquiteta Adriana N. 
Oliveira, especialistas em Enge-
nharia Legal, atividade que res-
ponde por recuperação de danos 
construtivos e de questões relativas 
a condomínios habitados.
 Vejamos o argumento deles: 
“De forma geral, as pessoas acredi-
tam que dentro de um apartamento 
seu proprietário pode executar as 
obras que bem entender, sem dever 
satisfação a ninguém. Ledo enga-
no, pois dentro de cada unidade há 
coisas que também são proprieda-
de comum, como as peças compo-
nentes da estrutura ou das instala-
ções. Então, o pretendente às obras 
deverá, previamente, negociar a re-
alização das mesmas com o repre-
sentante do bem comum, o síndico.
 Como se vê, o entendimento 
dos profissionais citados é de que 
antes de realizar a obra, o pro-
prietário deverá “negociar” com o 
síndico. Nessa negociação, o con-
dômino deverá demonstrar que 
os serviços que objetiva fazer não 
causarão prejuízos aos demais. 
Recomendam ainda que o síndico 
“poderá exigir, em nome do zelo 
que tem pelo patrimônio de todos, 
os desenhos das obras, devidamen-
te assinados por profissional legal-
mente habilitado”, com a devida 
guia de Anotação de Responsabili-
dade Técnica (ART), do CREA.
 “Se o síndico entender que a 
reforma poderá afetar a estrutura 
do prédio, sobrecarregando-o ou 
fragilizando-o, deverá exigir, e não 
apenas solicitar, o respaldo dos 
técnico-legal ao proprietário” 
 Com isso, prosseguem: “Os 
serviços não serão executados ape-
nas pela mão de obra primária. Te-
rão um responsável legalmente ha-

bilitado, que responderá (no lugar 
do síndico) no caso de ocorrência 
de efeitos especiais’ (um dano à es-
trutura, por exemplo)”.
 Fragilização ou aumento de 
peso têm ou não razão o engenhei-
ro e a arquiteta? Do ponto de vista 
do bom senso e da segurança, com 
toda certeza. Num edifício bem ad-
ministrado, o síndico estará sempre 
a par de qualquer obra, pequena ou 
grande, que os condomínios pre-
tenderem realizar em suas unida-
des. Quando se fala em obra, não se 
vislumbra a simples troca de carpe-
te, pintura ou qualquer outra ben-
feitoria que visa apenas melhorar o 
aspecto estético do apartamento ou 
da sala, mas mudanças que afetam 
a configuração interna da unidade, 
com eliminação, substituição ou 
troca de paredes, que impliquem 
em rebaixamento ou elevação do 
piso (qualquer alteração que eleve 
o peso ou diminua a sustentação) e
assim por diante.

Nestas e em outras hipóteses, 
muitas vezes difíceis de dimen-
sionar, impõe-se a contratação 
prévia de engenheiro responsável 
pela obra, que fará a devida planta 
técnica e obterá a ART legalmente 
prevista. A negociação entre o sín-
dico e o proprietário é de caráter 
restrito, tendo natureza mais pro-
tocolar. Se o síndico entender que 
a reforma poderá afetar a estrutu-
ra do prédio, sobrecarregando-o 
ou fragilizando-o, deverá exigir, e 
não apenas solicitar, o respaldo dos 
técnico-legal ao proprietário. Sua 
omissão, se resultar em prejuízo 
ao condomínio, poderá colocá-lo 
no rol dos executados, em eventual 
ação de indenização.

Lado Prático
 Do ponto de vista prático, con-
tudo, nem sempre é fácil dizer se a 
obra ou a reforma do apartamento 
é de tal natureza que exija a parti-
cipação de um engenheiro. O ide-
al seria que o condomínio tivesse 
um “regulamento de obras e refor-
mas”, com definição clara de seus 
parâmetros, horário para a sua rea-
lização e outros detalhes próprios 
de cada edifício. Só assim se estará 
preservando o valor maior almeja-
do por quem mora em condomínio: 
a segurança.
*Por Luiz Fernando de Queiroz
Advogado e colaborador da Folha 
do Síndico.

Condomínio na 
hora da reforma
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Decoração

ARDÓSIA é boa opção para áreas comuns

Por Cecília Lima |

A ardósia é um material bas-
tante recorrente na cons-
trução civil com utilização 

em todos os tipos de edificações, 
seja comercial ou residencial, des-
de o paisagismo até o telhado.  

Esse tipo de revestimento indicado 
para áreas de lazer do condomínio 
residencial. A pedra, disponível no 
mercado em diversos formatos, é 
uma opção econômica, podendo 
encontrada em um valor inferior 
a outros tipos de porcelanato mais 
sofisticados.

 Esse é um tipo de piso indicado 
por algumas características: baixa 
absorção, boa textura e durabilida-
de. Isso significa dizer que ela pode 
ficar na área da piscina ou qualquer 
outra que entre em contato com a 
chuva e não se torna escorregadia. 
Isso é importante de se levar em 
consideração, pois muitos aciden-
tes acontecem em áreas molhadas 
devido à má escolha do revesti-
mento do piso.

 A textura da ardósia impede 
que ela se manche com facilidade, 
o que prolonga a vida útil do piso.
É também um material que não
arranha/racha com facilidade, po-
dendo ser colocada em locais com
mesas e cadeiras que são constan-
temente movidas.

 Para tratar a ardósia, é neces-
sário utilizar produtos específicos. 
Se o piso fica dentro de casa, por 
exemplo, o ideal é que seja aplica-
da uma cera ou resina que impeça 
o acúmulo de sujeira e forme uma
película superficial. Esses produ-
tos facilitam a limpeza, garantem
o brilho e melhoram a ainda mais
a textura. Isso é importante porque
as áreas internas são mais difíceis
de serem mantidas devido ao gran-
de número de móveis, tapetes e ob-
jetos.

 Se o revestimento for instalado 
em área externa, é recomendado 
que a rocha seja tratada com hidro/
oleofugantes impregnantes, que 
ajudam a manter as características 
originais da pedra e protegem con-
tra manchas e intempéries. 

Atenção com a preparação
 Se você se convenceu das van-
tagens do uso da ardósia e pretende 
investir neste tipo de revestimento, 
esteja atento ao cumprimento das 
etapas no processo de preparação 
da superfície para aplicação do 
produto. 

 A superfície precisa estar ali-
nhada, plana, no prumo, áspera, 
limpa e isenta de graxas, ceras, li-
vre de fontes de umidade e imper-

meabilizada (para boxes de banhei-
ro, áreas externas e piscinas). Para 
não ter prejuízos e insatisfações, a 
contratação de bons profissionais 
faz a diferença.

 “Mais vale um produto ruim 
aplicado sobre um piso bem pre-
parado do que um ótimo produto 
aplicado sobre um piso com pro-
blemas”, pondera Rodrigo Barone, 

diretor da Pisoclean, empresa do 
segmento de produtos para manu-
tenção de pisos e revestimentos. 
“A preparação do revestimento é 
tudo. Ceras, resinas ou vernizes 
descascarão se forem aplicados em 
áreas com umidade, outras ceras 
antigas ou impurezas diversas”, fi-
naliza Barone.
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Da Redação |Matéria Capa
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NO DF

Mais um capítulo...
Condomínios têm direito constitucional de decidir sobre a 

contratação ou não de mão de obra terceirizada, afirma advogado

Relembrando o Caso
Em novembro de 2012 na 
Edição 34 ano III páginas 

6 e 7, a Folha do Sindico entre-
vistou o Presidente do SEICON-
-DF Afonso Lucas Rodrigues com
relação a uma manifestação da
sessão especializada de dissídios
coletivos(SDC) do TST com refe-
rencia  a proibição da contratação
de mão-de-obra terceirizada nos
condomínios. Em suma, a decisão
judicial, acolhia o pedido de um
sindicato de Trabalhadores em São
Paulo com relação à proibição de
contratação de empregados ter-
ceirizados, gerando repercussões
para o Estado de São Paulo espe-
cialmente na cidade de Limeira
interior do estado. Em Brasília,
desde a convenção coletiva de
2011/2012, foi inserida a cláusula
52ª e parágrafos na Convenção Co-
letiva de trabalho (CCT) vedando a
contratação terceirizada, fato este,
motivo de demanda judicial sobre
a cláusula 52a,  atualmente sob
judice e sem transito em julgado
sobre o merito.  Atualmente o SEI-
CON-DF está orientando os con-

domínios a não mais contratar os 
empregados de forma terceirizada 
afirmando sua motivação por força 
de decisão judicial que fundamenta 
a afirmativa, e ressalta a possibili-
dade de multa pelo descumprimen-
to do disposto na CCT.

Atualizando os Fatos
 A Nelson Wilians & Advo-
gados Associados, atuando há 19 
anos no ramo jurídico com matriz 
em São Paulo e filiais em todas as 
capitais inclusive  em Brasília-DF, 
se pronunciou, como importante 
operador de direito, emitindo pare-
cer jurídico sobre o caso em ques-
tão, com relação a aplicabilidade e 
legalidade da cláusula 52ª e pará-
grafos da Convenção Coletiva de 
Trabalho- CCT-DF, versando juri-
dicamente sobre a finalidade dos 
instrumentos normativos coletivos 
e a impossibilidade de um sindi-
cato criar obrigação convencional 
à categoria com fundamento em 
seus próprios interesses, conforme 
relata em parecer o Dr. Rubens Na-
gornni Neto e seus advogados as-
sociados.  

Em síntese, divulgamos a 

conclusão do parecer jurídico ela-
borado pelo escritório, que escla-
rece aos interessados, síndicos e 
administradores de condomínios 
do DF, que, “... o sindicato impõe 
aos seus representados proibições 
decabidas e que afrontam direta-
mente a liberdade de contratação 
dos condomínios”, relata Dr. Ru-
bens em parecer. Enfatiza ainda, 
que os condomínios têm o direito 
constitucional de decidir ou não 
pela contratação de mão de obra 
terceirizada, finaliza. 

 Diante da polêmica jurídica, 
a Folha do Sindico com o objeti-
vo de  trazer a informação clara e 
esclarecedora aos leitores, e prin-
cipalmente objetivando levar as 
noticias de cunho condominial e 
de utilidade pública aos síndicos 
e administradores do DF, abre este 
espaço ao escritório de advocacia 
Nelson Wilians & Advogados As-
sociados a fim de manifestar suas 
razões e alegações diante do caso 
em tela, como já concedido o mes-
mo espaço ao SEICON-DF em no-
vembro passado.

 A seguir apresentamos a en-
trevista realizada com Dr. Rubens 
Nagornni Neto sócio coordenador 
trabalhista da Nelson Wilians & 
Advogados Associados Neto sobre 
as repercussões da decisão judicial 
e da cláusula 52ª e parágrafos da 
CCT-DF.

Dr. Rubens Nagornni Neto

Conclusão do Parecer Jurídico emitido pela Nelson Wilians & Advogados Associados

Rubens Nagornni Neto

Atualmente encontra-se sub judice a 
cláusula convencional estipulada na 
Convenção Coletiva passada em que 
proíbe a terceirização de mão de obra 
por condomínios.

ENTREVISTA
FS - Qual a situação juridica 
atual no tocante a contratação 
de mão de obra terceirizada nos 
condomínios do DF? 
R: Atualmente encontra-se sub 
judice a cláusula convencional 
estipulada na Convenção Coletiva 
passada em que proíbe a terceiriza-
ção de mão de obra por condomí-
nios. Ocorre que, os convenientes 
repetiram esta cláusula na conven-
ção atual. Repisa-se, a cláusula já 
se encontra em discussão através 
de processo judicial, não havendo 
uma decisão definitiva até o mo-
mento. 

FS - Em termos juridicos, qual 
o fundamento legal que baliza o
poder de decisão do sindico na
contratação de mão de obra ter-
ceirizada?
R: No Brasil já existem inúme-
ros projetos de lei em trâmite no 
Congresso Nacional que versem 
sobre a terceirização. Deste modo, 
inexiste lei que regulamente esta 
matéria. No entanto, a Súmula nº 
331 do Colendo Tribunal Superior 
do Trabalho descreve como legal a 
terceirização de serviços de vigi-
lância, conservação e limpeza.

FS - O que vem a ser cláusula de 
adesão das convenções coletivas 
de trabalho? 
R: Considerando que os instru-
mentos coletivos se destinam a 

regular as condições de emprego 
e fixar deveres às empresas com 
vistas a garantir o cumprimento 
destas condições, torna-se claro 
que o referido instrumento não 
possui o condão de vetar a con-
tratação de empresas terceiriza-
das para a prestação de serviços 
com vigilância, conservação e 
limpeza. Em outras palavras, fica 
à critério do condomínio em ter-
ceirizar ou não a mão de obra. 

FS - Os condominios atualmen-
te são obrigados a dispensar as 
empresas terceirizadas por for-
ça de lei ou decisão judicial ? 
R: Como dito anteriormente, essa 
questão encontra-se sub judice, 
não havendo qualquer decisão 
judicial definitiva apta a proibir 
a terceirização de mão de obra 
pelos condomínio do Distrito Fe-
deral.

FS - Os condominios podem so-
frer algum tipo de penalidade 
ou multa? 
R: Não. Isso porque as condições 
de trabalho estão sendo preserva-
das (direitos e garantias dos em-
pregados).

FS - Que tipo de medida judi-
cial ou administrativa pode o 
condominio tomar, se assim 
desejar, a fim de resguardar 
seu direito  contratar a mão de 
obra terceirizada?
R: O condomínio caso se sinta 
ameaçado pode ingressar em ju-
ízo para que lhe seja preservado o 
direito de contratar empresa ter-
ceirizada de mão de obra para a 
prestação de serviços.

FS - Qual a função dos sindica-
tos patronal e de empregados 
neste contexto juridico?   
R: A função dos sindicatos é a 
defesa e coordenação dos inte-
resses de seus filiados. Reparem 
que a própria Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT define 
exatamente nestes termos, não 
havendo qualquer menção de que 
o possam proibir seus filiados a
contratem empresas terceiriza-
das. Ao revés, a função do sin-
dicato é a defesa dos interesses
dos empregados de sua categoria.
Sendo assim, indaga-se: Os con-
domínios que não possuem em-
pregados ficam vinculados a tal
medida? Não, tendo em vista que
não possuem empregados, estan-
do fora do alcance.
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Cotidiano Por Cecília Lima |

Vagas em garagem podem ser alugadas 
ou vendidas desde que prática seja 

permitida pela Convenção

Se pudéssemos estabelecer 
um ranking com tópicos 
mais geradores de atrito en-

tre condôminos, os conflitos rela-
cionados à ocupação da garagem 
seria um dos principais, atrás ape-
nas do quesito “barulho”, talvez. 

 O crescimento populacional 
nos centro urbanos acarretou um 
sério problema de falta de espaço. 
Estacionar em uma zona comercial 
passou a ser uma árdua tarefa, gra-
ças ao grande volume de veículos 
em circulação nas cidades.

 Essa problemática se reflete 
também no ambiente doméstico. 
Não é raro identificar famílias de 
classe média e alta que chegam a 
possuir mais de um automóvel. O 
pai tem um carro, a mãe tem outro, 
o filho completa 18 anos e... ganha
um carro de presente! Em busca de
conforto e segurança, esses pro-
prietários terminam tendo que en-
frentar outro problema: a falta de
lugar para guardar esses carros.

 Com este cenário, a lei da 
oferta e da procura entra em ação 
e muitas pessoas passaram a co-
mercializar seus espaços livres. A 
prática começou a gerar grandes 
embates quando vagas de garagem 
passaram a ser vendidas a pessoas 

externas ao condomínio.

 Em abril de 2012 entrou em 
vigor a Lei Federal 12.607/12, que 
proíbe a venda ou o aluguel de va-
gas de garagem a não moradores. A 
nova lei alterou a redação do artigo 
1331 do Código Civil, que permi-
tia a comercialização das vagas se 
a convenção do condomínio não 
determinasse o contrário. 

 Até a entrada em vigor da re-
ferida lei, era permitido um mora-
dor alugar a sua vaga de garagem 
para estranho, bastando oferecer 
primeiro aos próprios moradores, o 
que poderia ocorrer em assembleia 
ou com o simples informativo no 
quadro de avisos do condomínio. 
Porém, com a modificação imple-
mentada pela lei referida,o condô-
mino somente poderá locar a sua 
vaga a estranhos se a convenção 
assim permitir.

 Abrir um ambiente coletivo à 
presença de pessoas que não fazer 
parte daquele meio tem riscos. Ao 
entrar em uma garagem, o condu-
tor do carro passa a ter acesso tam-
bém a escadas e elevadores, o que 
possibilita seu tráfego em áreas 
comuns para as quais não foi auto-
rizado a transitar. 

Desde de abril passado, as ga-

ragens só podem ser alugadas ou 
vendidas  quando existir  previ-
são  expressa das convenção. Caso 
não exista autorização expressa, a 
convenção poderá será modifica-
da pela aprovação em assembleia 
de dois terços dos condôminos. A 
mudança vale para proprietários de 
apartamentos, escritórios, salas, lo-
jas e sobrelojas, com exceção para 
os edifícios garagens. 

 A Lei Federal 12.607/12 não 
proíbe a locação das vagas para 
outros condôminos, pelo contrário, 
esta passa a ser a única opção do 

morador que tem uma vaga a mais. 
A prática pode continuar a ser feita 
desde que haja acordo entre as par-
tes.

 Lembrando que prédios gara-
gens e condomínios com garagens 
com matrículas separadas, são 
unidades autônomas e podem ser 
negociadas da mesma forma que 
as unidades imobiliárias.  O objeti-
vo principal da nova lei é oferecer 
mais segurança aos prédios resi-
denciais e comerciais, reduzindo a 
circulação de estranhos.
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Síndico em Ação
Pouco apoio e muita boa vontade

Gerson Gonçalves de Brito

Gerson Gonçalves de Brito

Gerson Gonçalves de Brito administrador do Condomínio Champs Elyseés no Gama

Síndico Gerson Gonçalves de Brito |

Neste mês apresentamos o 
sindico Gerson Gonçalves 
de Brito administrador do 

Condomínio Champs Elyseés no 
Gama, trazendo para você leitor da 
Folha do Sindico as experiências e 
de sua administração.

 Sem qualquer vivência ou 
experiência no dia-a-dia de um 
condomínio, o desenhista mecâ-
nico Gerson Brito (foto) assumiu 
o cargo de sindico do condomínio
Champs Elyseés em maio de 2012
pela absoluta falta de interesse de
outros moradores e com o objeti-
vo de levar seu conhecimento de
finanças pessoais para a adminis-
tração condominial e cuidar de seu
patrimônio bem de perto.

 Assim que tomou posse como 
sindico em maio de 2012, para sua 
surpresa passou a receber em sua 
sala fornecedores cobrando dividas 

anteriores dos serviços prestados 
e não recebidos até aquela data. 
Com calma e paciência, explicou 
a difícil situação financeira do 
condomínio aos credores e nego-
ciou todos os débitos resolvendo 
todas as pendências sem qualquer 
demanda judicial. Ao longo dos 
meses passou a conhecer mais de 
perto as dificuldades de relaciona-
mento com os moradores, já que, 
no entendimento do condômino, o 
administrador “empregado” deve 
obrigatoriamente estar sempre dis-
ponível a qualquer momento. Para 
agravar mais o quadro, neste mo-
mento critico de inicio de gestão, 
o condômino resolve tornar pior a
relação síndico - morador se reves-
tindo de uma postura agressiva e
imediatista objetivando pressionar
e reivindicar seus anseios nunca
antes atendidos, exigindo soluções
imediatas e concretas em curto pra-

zo, esquecendo do ponto principal, 
a disponibilidade financeira para 
efetivar seus desejos.   

 Enfrentando inúmeros proble-
mas nas finanças do prédio com a 
falta de previsão orçamentária an-
terior, Gerson Brito se viu obrigado 
a administrar as contas sem parâ-
metros orçamentários, acarretando 
muitas dificuldades financeiras na 
regularização das pendências em 
especial com o INSS, apesar de a 
situação ter sido colocada pela ges-
tão anterior em assembléia e não 
ter havido concordância dos mo-
radores em aumentar a taxa para 
cobrir o déficit. Os ruídos nas rela-
ções diretas com os moradores di-
ficultavam bastante às soluções das 
questões administrativas, e fizeram 
com que o sindico Gerson Brito 
com grande superação e habilida-
de conseguisse acalmar os ânimos 

dos condôminos e equilibrasse as 
contas, serenando todas as diver-
gências, agindo com transparência 
e postura firme na tomada de deci-
sões.

 Após um intenso e criterioso 
trabalho de avaliação dos núme-
ros, que culminou num excelente 
projeto de planejamento financei-
ro, foi possível regularizar as pen-
dências trabalhistas, equilibrar as 
contas e efetivar as manutenções 
corretivas evitando um acréscimo 
na taxa condominial.

 Sem duvida alguma segundo 
Gerson Brito, este trabalho de ajus-
te na administração, foi facilitado e 
viabilizado com a intensa ajuda do 
sub-sindico Adolfo Soares e de seu 
filho Ângelo Henrique que sempre 
se colocaram à disposição para aju-
dar no apoio operacional de manu-

tenções tais como: manutenção de 
câmeras de CFTV, interfones, por-
tões eletrônicos e até no telhado, 
afirma Gerson.

 Finalmente Gerson Brito, des-
taca ser muito difícil exercer o 
mister de sindico, pelas inúmeras 
dificuldades vivenciadas no dia-a-
-dia primeiramente com a gestão
financeira dos recursos, pois as
decisões obrigatoriamente têm que
ser tomadas em consenso geral, e
a participação dos moradores nas
assembléias é ínfima. Outra difi-
culdade real encontrada, é a falta
de colaboração dos moradores no
sentido de dar sugestões ao sindi-
co, minimizando criticas destru-
tivas, procurando ajudar o admi-
nistrador estando sempre alerta as
necessidades do prédio e trazendo
soluções práticas e aplicáveis a ro-
tina condominial.

...muito difícil exercer o mister 
de sindico, pelas inúmeras 
dificuldades vivenciadas no 
dia-a-dia...
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GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOSAbril 2013

Barbearia Peixoto
28 profissionais barbeiros
Águas Claras: 3047.3341
Sudoeste: 3344.2451

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

Atacadão dos Uniformes
Uniformes Profissionais
3458.2471 / 3358.5557

Bordart Brasil
Bordados Computadorizados
3037.5451 / 9925.5445

ASSESSÓRIOS

CONSERTOS

SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

MANUTENÇÃO PREDIAL

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

Intercom
Segurança Eletrônica  
3374.2266 / 9644.3042

MS - Sistema de Seguran-
ça Eletrônica 4841.7227 / 
9143.6021

Ponta Tecnologia - 
Sistema de Câmeras de 
Segurança 3041.0286 / 
8406.5879

VIDRAÇARIAS

SALÃO DE BELEZA
MATERIAL DE LIMPEZA

AUTOMAÇÃO PREDIAL

IMÓVEIS

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

Proplans
Controle de pragas urbanas 
3047.5444 / 3367.6079

Renove
Construções e Reformas
9915.9997 / 8216.2252

Elétron
Consultoria, treinamento e 
manutenção 9936.4332

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

Clean Service - Pacotes 
de serviços para empresas 
e condomínios 3045.0525 / 
3045.0064

Proativa Serviços Gerais
Limpeza e conservação de 
condomínios 3965.7278 / 
7817.4904

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

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

Império - Vendas e assis-
tência técnica 3397.4281 / 
3597.5547

Vidraçaria Planalto
Vidros temperados, box 
e espelhos 3233.5712 / 
3233.7344

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

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 tem contribuído 
com o crescimento da nossa empresa. 
Com os excelentes resultados estamos 
ampliando nosso quadro de funcioná-
rios.”

Robson - Diretor Comercial

“ A parceria entre a Confiança Ser-
viços e a Folha do Síndico com os 
anúncios veiculados tem trazido ex-
celentes negocios e ampliaçao da em-
presa.”

Simone Feitosa - Diretora Comercial

CLASSÍNDICO DIRETO

(61) 3022-2717

Seu anúncio de forma 
simples e eficienteA
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Terceirização de Mão de Obra Terceirização de Mão de Obra

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Abril/2013
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Assessoria Condominial

Como criar ou alterar um 
Regimento Interno

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

REPETECO
Magda Bentes - Síndica Águas 
Claras

1 - Dr Aldo Junior, convoquei 
uma assembléia de emergência 
com 2 (dois) dias de antecedên-
cia. Pode haver um tipo de nu-
lidade pelo prazo curto da con-
vocação?

R: Normalmente estas assem-
bléias de emergência ocorrem 
por situações excepcionais para 
execução de serviços como con-
sertos de vazamentos, questões 
elétricas, ou seja, situações estas 
que não permitem prazo extenso 
para solução do problema. Se for 
este seu caso, aconselho numa 
próxima assembléia recolocar o 
assunto em pauta e ratificar a de-
cisão tomada anteriormente a fim 
de evitar qualquer tipo de anula-
ção das decisões tomadas de for-
ma emergencial.

Patricia Novaes - Síndica Guará I

2 - Dr Aldo Junior, meu prédio 
é um condomínio misto, porém 
os lojistas estão utilizando a fa-
chada do prédio para  colocar 
placas de publicidade de suas 
empresas, devo permitir?

R: A fachada do prédio não pode 
ser alterada de forma alguma. 
Neste caso, certamente há ve-
dação em sua convenção com 

relação o uso da fachada por 
qualquer condômino individu-
almente. A fachada é de todos, 
portanto ninguém pode usá-la 
unilateralmente, prejudicando 
outros condôminos. Aconse-
lho notificar o lojista, a fim de 
retirar a propaganda, sob pena 
de propositura de ação judicial de 
obrigação de fazer.

Lívia Dantas - moradora em 
condomínio 

3 - Dr. Aldo Junior, não pude 
participar de uma assembléia, 
e foi criada uma taxa extra. 
Pergunto, posso questionar a 
instituição da taxa? 

R: Neste caso, devemos ava-
liar dois aspectos: primeiro,  a 
assembléia foi convocada no 
prazo legal? Todos os condômi-
nos foram devidamente notifi-
cados por edital? Se a resposta 
for sim, infelizmente não há o 
que fazer, pois o sindico aten-
deu as normas previstas, visto 
que a instituição de taxa extra 
não requer quorum qualificado, 
portanto não cabendo qualquer 
reclamação. Se porventura hou-
ve qualquer irregularidade nos 
pré-requisitos supracitados  po-
derá o condômino que entender 
que houve prejuízo requerer a 
nulidade dos atos. 

A maioria dos conflitos entre 
os moradores de condo-
mínios acontece por causa 

das relações interpessoais entre os 
moradores. Discussões sobre uso 
de aparelho de som alto, mudanças 
fora de horário, barulhos constan-
tes, crianças brincando no pilotis 
do prédio, dentre outras inúmeras 
desavenças entre os moradores. 

 Afirmar que tais situações 
não mais ocorreriam se houvesse 
uma regulamentação própria seria 
utopia. O que se pode fazer para 
atenuar estes conflitos é a criação 
um regimento interno que poderá 
minimizar estes confusões deter-
minando os limites para a boa vi-
zinhança ocasionando um respeito 
mútuo entre os vizinhos, com a im-
posição de multas coercitivas com 
o objetivo de diminuir as ocorrên-
cias.

 Pois bem, mas para se criar um 
regimento ou até altera-ló, o sin-
dico deve cumprir um rito admi-
nistrativo obrigatório para que no 
futuro, não haja questionamentos 
por parte dos moradores infratores 
que receberam penalidades quanto 
à aplicabilidade das regras estabe-
lecidas. 

Para inicio do processo deve-
-se verificar o quorum legal para
criação ou alteração do regimento
na convenção. Em regra o quorum
neste caso será maioria absolu-
ta, ou seja, metade mais um dos
proprietários. Passada esta fase, o
sindico deverá formar uma comis-
são composta de três membros a
fim de elaborar uma minuta deste
futuro regimento. Esta comissão
terá a função de detalhar os pon-

tos principais tais como: horário de 
mudanças, uso do salão de festas, 
criação de animais domésticos, 
e ainda determinar as penalida-
des a serem impostas em caso de 
descumprimento das normas. Em 
seguida esta minuta deve ser distri-
buída por meio de protocolo indi-
vidual para todos os proprietários 
e aberto prazo de 30 dias para ma-
nifestação, sugestão ou alteração 
das cláusulas propostas. Após este 
prazo, caso hajam alterações, ape-
nas estas serão debatidas e votadas 
em assembléia, pois as clausulas 

não alteradas estão implicitamente 
aprovadas. 

 Em assembléia geral, convoca-
da especificamente para este fim, 
ratificam-se os termos do regimen-
to interno, colhem-se as assinatu-
ras e em seguida registrando-se no 
cartório de títulos e documentos. 

 Portanto senhores síndicos, 
muita atenção ao rito administrati-
vo de registro do regulamento in-
terno a fim de evitar nulidades e a 
aplicação de multas que no futuro 
possam gerar grandes transtornos 
ao condomínio.
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

ANIMAIS

TJSP -  Apelação APL 9207829852006826 
SP 9207829-85.2006.8.26.0000... 

Data de Publicação: 01/08/2011

Ementa: DIREITO DE VIZINHANÇA. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA 
DE CÃES E DEMOLIÇÃO DE CANIL 
EXISTENTE EM CASAS PERTENCEN-
TES A CONDOMÍNIO. A PROIBIÇÃO 
DE ANIMAIS EM CONDOMÍNIO É 
MANTIDA QUANDO ACARRETA COM-
PROVADO PREJUÍZO AOS VIZINHOS. 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA 
LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS 
OPORTUNAMENTE FORMULADO. 
CERCEAMENTO DE DEFESA CARAC-
TERIZADO. APELAÇÃO PARCIAL-
MENTE PROVIDA. . 

STJ -  AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPE... 

Data de Publicação: 29/11/2012

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃOE PERMA-
NÊNCIA DE ANIMAIS. ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE .TE-
MAS ABORDADOS NO VOTO VENCI-
DO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊN-
CIA.REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA 
CONTRATUAL.IMPOSSIBILIDADE. 1. 
A ausência de prequestionamento dos dis-
positivos legais tido porviolados impede o 
conhecimento do recurso especial (Súmula 
282 /STF). 2. “A questão federal somente 
ventilada no voto vencido não atendeao re-
quisito do p... 

Encontrado em: AGRAVO REGIMENTAL. 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃOE PERMA-
NÊNCIA DE ANIMAIS. ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE .TE-
MAS ABORDADOS NO VOTO VENCI-
DO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊN-
CIA.REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 
INTERPRETAÇÃO 

TJSP -  Apelação APL 9046104972000826 
SP 9046104-97.2000.8.26.0000... 

Data de Publicação: 25/08/2011

Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER C/C PEDIDO DE MULTA COMI-
NATÓRIA. CONDOMINIO QUE PRE-
TENDE O CUMPRIMENTO DE REGRA 
PREVISTA NA CONVENÇÃO CONDO-
MINIAL. PROIBIÇÃO GENÉRICA DA 
PRESENÇA DE ANIMAIS NO CONDO-
MÍNIO. NÃO DEMONSTRADO QUAL-
QUER INCÔMODO. CONFIGURADO 
CERCEAMENTO INJUSTIFICADO AO 
LIVRE USO DA PROPRIEDADE. RE-
CURSO PROVIDO. . 

TJSP -  Apelação APL 994050117246 SP 
(TJSP) 

Data de Publicação: 04/05/2010

Ementa: Condomínio Proibição de animais 
que molestem os condôminos ? Relatos de 
pessoas que se assustaram com o animal, 
que se encontrava solto nas áreas comuns, 
sem coleira, pulava e latia Retirada volun-
tária do animal do apartamento após o ajui-

zamento da demanda Perda do objeto, que 
não impede o reconhecimento do direito 
do condomínio Condenação da ré ao rece-
bimento dos ônus da sucumbência Recurso 
provido. . 

TJSP -  Apelação APL 9221780782008826 
SP 9221780-78.2008.8.26.0000... 

Data de Publicação: 19/09/2011

Ementa: Civil Condomínio edilício ? Proi-
bição genérica de animais Impossibilidade 
Necessidade de demonstração de efetivo 
prejuízo ao condomínio ? Harmonização do 
direito de propriedade com os de vizinhan-
ça Interpretação sistemática dos arts. 1.228 
, § Io, 1.277, e 1.336, inciso IV, do Código 
Civil Precedente do TJSP Sentença mantida 
RITJSP, art. 252 Recurso improvido.. 

TJRS -  Agravo de Instrumento AI 
70044500155 RS (TJRS) 

Data de Publicação: 30/09/2011

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO COMINATÓRIA. CONDOMÍNIO. 
REMOÇÃO DE ANIMAIS DE UNIDADE 
CONDOMINIAL. GATOS. ANTECIPA-
ÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRE-
SENTES. ART. 273 DO CPC . NEGADO 
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INS-
TRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Ins-
trumento Nº 70044500155, Décima Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Julga-
do em 29/09/2011). 

TJSP -  Apelação APL 9120119662002826 
SP 9120119-66.2002.8.26.0000... 

Data de Publicação: 03/10/2011

Ementa: CONDOMÍNIO Convenção con-
dominial a vedar existência de animais 
nas dependências internas do condomínio 
e dentro das unidades autônomas Impos-
sibilidade Documentos a atestar boas con-
dições de saúde e temperamento tranqüilo 
de cão doméstico Inexistência de dano ou 
perigo aos condôminos Fator que sustenta 
a possibilidade do acolhimento do pedido, a 
despeito do depoimento de testemunha em 
sentido contrário Pedido acolhido Sentença 
reformada RECURSO PROVIDO. . 

Encontrado em: CONDOMÍNIO Con-
venção condominial a vedar existência de 
animais nas dependências internas do con-
domínio e dentro das unidades autônomas 
Impossibilidade Documentos a atestar boas 
condições de saúde e temperamento tran-
qüilo de cão doméstico 

TJSP -  Apelação APL 9076495592005826 
SP 9076495-59.2005.8.26.0000... 

Data de Publicação: 19/09/2011

Ementa: Regimento interno de condomínio. 
Proibição de circulação de animais pelas 
áreas comuns, salvo para passagem à área 
externa. Inexistência de contradição ou de 
notmatização excessiva. Vontade da maio-
ria dos condôminos que deve ser respeitada. 
Desistência requerida por um dos co Ape-
laníes homologada. Recurso desprovido em 
relação aos demais co Apelantes. . 

TJSP -  Apelação APL 9069119272002826 
SP 9069119-27.2002.8.26.0000... 

Data de Publicação: 05/09/2011

Ementa: JULGAMENTO ANTECIPADO 
DA LIDE Nulidade Não caracterização 
Presentes as condições que ensejam o julga-
mento imediato é dever do juiz assim proce-
der PRELIMINAR AFASTADA. CONDO-
MÍNIO Convenção condominial a vedar 
existência de animais nas dependências in-
ternas do condomínio e dentro das unidades 
autônomas Impossibilidade Inexistência de 
dano ou perigo aos condôminos Afastado 
pedido de redução da honorária de sucum-
bência Valor que remunera adequadamente 
o patrono Sentença confirmada Aplicação
do di...

Encontrado em: AFASTADA. CONDOMÍ-
NIO Convenção condominial a vedar exis-
tência de animais nas dependências internas 
do condomínio e dentro das unidades autô-
nomas Impossibilidade 

GARAGEM

TJSP -  Embargos Infringentes EI 
2432421220068260100 SP 0243242-12... 

Data de Publicação: 10/08/2012

Ementa: Voto n.° 19.759 Compra e venda 
de unidade autônoma em condomínio edi-
licio. Garagem coletiva com vagas indeter-
minadas. Vistoria evidenciou a inexistência 
do espaço físico respectivo, bem como irre-
gularidades na demarcação das vagas. Des-
valorização do imóvel é notória. Embargos 
infringentes rejeitados. . 

TJSP -  Apelação APL 9248125812008826 
SP 9248125-81.2008.8.26.0000... 

Data de Publicação: 07/02/2012

Ementa: Condomínio. Moto do autor furta-
da na garagem do condomínio réu. Previsão 
expressa de exclusão de responsabilida-
de do condomínio no Regimento Interno. 
Prédio sem aparato de vigilância. Respon-
sabilidade pelos danos não caracterizada. 
Recurso desprovido. . 

TJSP -  Apelação APL 4792620098260568 
SP 0000479-26.2009.8.26.0568... 

Data de Publicação: 23/11/2012

Ementa: Responsabilidade civil. Furto de 
motocicleta. Garagem de condomínio. In-
denização devida. Sentença reformada. Re-
curso provido. . 

TJSP -  Apelação 4792620098260568 SP 
0000479-26.2009.8.26.0568 (TJSP) 

Data de Publicação: 23/11/2012

Ementa: Responsabilidade civil. Furto de 
motocicleta. Garagem de condomínio. In-
denização devida. Sentença reformada. Re-
curso provido. . 

TJSP -  Apelação APL 
2137515220098260100 SP 0213751-

52.2009.8.26... 

Data de Publicação: 06/10/2011

Ementa: Condomínio edilício. Garagem. 
Destinação específica para estacionamento 
de motocicletas. Previsão autorizada pela 
convenção. Ademais, imperativo de ordem 
e de segurança. Improcedência do pedido 
cominatório. Sentença mantida. Recurso 
desprovido. . 

O artigo 3° do Código de Pro-
cesso Civil prevê que as 
condições para se interpor 

uma ação judicial são as seguintes: 
interesse de agir e legitimidade das 
partes. 

 Na ausência de uma dessas con-
dições, o processo é extinto sem jul-
gamento do mérito, conforme dispõe 
o artigo 267, VI do Código de Pro-
cesso Civil.

Portanto, é necessária extrema 
cautela para identificar as pessoas 
que têm legitimidade para figurar no 
polo ativo ou passivo de uma ação, 
sob pena do processo ser extinto e o 
mérito da causa não ser julgado.

Na ação judicial de cobrança de 
taxa condominial ordinária há duas 
partes no processo: o polo ativo e o 
passivo. 

O condomínio figura no pólo 
ativo da ação, sendo representado 
pela figura do síndico, conforme dis-
posição do artigo 1.348, II do Código 
Civil. 

Os artigos 1.315 e 1.336, I do 
Código Civil dispõem que o condô-
mino é obrigado a contribuir com as 
despesas de conservação do condo-
mínio.

Portanto, o polo passivo da ação 
judicial de cobrança de taxa condo-
minial ordinária é representado pelo 
condômino.

Mas quem é o condômino? É o 
proprietário do imóvel? É o locatá-
rio? É o usufrutuário? É o promiten-
te comprador? É o comodatário? É o 
ocupante do imóvel? 

O Código Civil não conceitua a 
figura do condômino, portanto, é ne-
cessário realizar uma interpretação 
sistemática da legislação pátria para 
entender o referido sujeito, a fim de 
identificar as pessoas que podem fi-
gurar no polo passivo da ação judi-
cial de cobrança de taxa condominial 
ordinária.

Antes, porém, devemos ter co-
nhecimento do que é uma obrigação 
“propter rem”.

A obrigação “propter rem” é  
aquela que incide sobre uma pessoa 
em função da sua qualidade de pro-
prietário ou titular de um direito real 
sobre um determinado bem. 

As obrigações “propter rem” 
resultam do vínculo de alguém a um 
determinado bem,  recaindo sobre 
a pessoa os deveres decorrentes da 
manutenção da coisa.

O pagamento da taxa condomi-
nial é uma típica obrigação “propter 
rem”, portanto, podemos afirmar que 
o proprietário do imóvel é um sujei-

to que pode figurar no polo passivo 
da ação judicial de cobrança de taxa 
condominial, conforme dispõe os ar-
tigos 1.225, I, 1.228, 1.315 e 1.336, I 
do Código Civil.

 O titular de um direito real tam-
bém pode figurar no polo passivo 
da ação judicial de cobrança de taxa 
condominial ordinária, afinal, a obri-
gação de manter o bem decorre do 
direito real do qual a pessoa é titular.

São titulares de um direito real 
o usufrutuário e o promitente com-
prador de imóvel, conforme dispõem
os artigos 1.225, IV, VII, 1.403, I,
1.417, 1.334, § 2º do Código Civil.

O comodatário não é proprietá-
rio do imóvel, nem tampouco possui 
direito real sobre o bem, mas tem o 
dever de arcar com as despesas do 
bem emprestado, portanto, é obri-
gado a pagar as taxas condominiais 
ordinárias da unidade imobiliária, 
conforme se extrai da leitura dos ar-
tigos 582 e 584 do Código Civil. 

Portanto, o comodatário tam-
bém possui legitimidade passiva na 
ação judicial de cobrança de taxa 
condominial ordinária.

O cessionário de direito de 
imóvel autônomo é equiparado ao 
proprietário, conforme disposição 
do parágrafo 2º do artigo 1.334 do 
Código Civil, dessa forma, também 
pode figurar no polo passivo da ação 
judicial de cobrança de taxa condo-
minial ordinária.

Resta analisar a figura do locatário 
ou inquilino. Será que este sujeito 
tem legitimidade passiva na ação ju-
dicial de cobrança de taxa condomi-
nial ordinária?

O locatário também não é pro-
prietário do imóvel, nem tampouco 
possui direito real sobre o bem, mas 
nem por isso deixa de ser condômi-
no, afinal, o artigo 23, XII da Lei n. 
8.245/90 dispõe que este sujeito é 
obrigado a arcar com a taxa condo-
minial ordinária.

Assim sendo, é possível afirmar 
que o locatário também pode figurar 
no polo passivo da ação judicial de 
cobrança de taxa condominial ordi-
nária.

Por fim, é importante ressaltar que 
o Tribunal de Justiça do Distrito Fe-
deral e Territórios já decidiu casos 
onde o ocupante do imóvel, ou seja, 
aquele que tem a posse direta do bem 
pode ser cobrado pela inadimplência 
da taxa condominial ordinária, con-
sequentemente, este sujeito tem legi-
timidade para figurar no polo passivo 
da ação.

O fundamento das decisões do 
referido Tribunal tem como base o 
artigo 1.340 do Código Civil que 
prevê o seguinte: “as despesas relati-
vas a partes comuns de uso exclusivo 
de um condômino, ou de alguns de-
les, incumbem a quem delas se ser-
ve.”

Rogério Macedo de Queiroz

OAB/DF 18.285.

Advogado há mais de 10 anos.

www.queirozadvogado.com.br

End.: SRES, bloco D, n. 20, sala n. 
129, Centro Comercial do Cruzeiro, 
Cruzeiro Velho, Brasília/DF - CEP 
70640-543 - Tel: (61) 8144-9870

Saiba Direito

Legitimidade passiva 
na Ação Judicial de 
cobrança de taxa 

condominial ordinária

Dr. Rogério Macedo de Queiroz
Advogado
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Manutenção
Cuidados com plantas dentro de 

casas e condomínios

Caesb atua no combate 
a fraudes nas ligações 

prediais de água

O cultivo de plantas em do-
micílio é aconselhável por 
diversos motivos. O verde 

humaniza os ambientes, tornando-
-os mais acolhedores e também
mais frescos. Afora a função deco-
rativa, as plantas exercem também
um papel terapêutico para quem
cuida delas.

 Morar em apartamento há mui-
to deixou de ser uma desculpa para 
não cultivar plantas. Mesmo em 
espaços pequenos, é possível tê-las 
por perto. Tudo o que precisa ser 
feito é escolher as mais adequadas 
e que se adaptem melhor às condi-
ções que o local tem a oferecer.

 As plantas que ficam em am-
bientes interiores a exemplo de 
halls de condomínios precisam de 
alguns cuidados que aquelas que 
ficam ao ar livre não necessitam. 
A luminosidade – que se torna re-
duzida em apartamentos –, o bai-
xo nível de umidade e o pequeno 
espaço para suas raízes (já que 
ficarão em vasos) são fatores que 
influenciam diretamente na saúde 
das plantinhas.

 Para escolher a planta que 
melhor se encaixa no ambiente, 
é necessário um estudo do local. 
Para grande projetos, uma empresa 
de paisagismo pode ser de gran-
de serventia para saber se o local 
disponível é adequado e capaz de 
suportar o crescimento da espécie 
e também para saber se a lumino-
sidade que chega ao local é a ne-
cessária para a planta desenvolver. 
Confira no quadro a seguir uma lis-
ta de espécies que se adaptam bem 
a lugares fechados. 

 Os demais cuidados, como ir-
rigação, variam de espécie a espé-
cie, lembrando que, não deve ser 
mais espaçada do que o necessário 
e também, não ser em abundân-
cia para que não aconteça o apo-
drecimento das raízes. Outra dica 
importante é colocar argila ou ca-
cos de cerâmica no fundo dos va-
sos para que ocorra o acumulo de 
água. 

Cuidados com árvores
 O convívio com plantas de 
grande porte - árvores especifica-

mente – é restrito a pessoas que 
residem em condomínios horizon-
tais, com muito espaço disponível, 
ou às áreas comuns em condomí-
nios verticais (área de lazer, jardim 
ou fachada). Com esses espécimes, 
é necessário estar atento à manu-
tenção para evitar acidentes.

 Cada vez mais ter áreas verdes 
dentro de casa está entre os desejos 
das pessoas, mas é fundamental a 
conservação e a manutenção, que 
deve ser realizada o ano inteiro e 
não apenas nos períodos de chuva.

 “Vale lembrar aos proprietários 
que possuem árvores em seus jar-
dins sobre a importância da manu-
tenção e podas regulares para evi-
tar quedas de galhos e até mesmo 
da árvore inteira”, destaca Graziela 
Lourensoni, gerente de marketing 
e produtos da McCulloch, empre-
sa especializada em equipamentos 
para cuidado de áreas verdes. 

 “Sem a avaliação correta de 
um especialista e o acompanha-
mento para verificar se ela está em 
suas devidas condições, com as 
chuvas fica mais fácil que galhos 
caiam sobre a casa, o carro ou até 
machuquem alguma pessoa que es-
teja próxima”, acrescenta.

  Árvores hospedeiras de fungos 
ou outros parasitas podem ficar 
fragilizadas e tombarem em épo-
ca de fortes chuvas e ventanias. 

Plantas indicadas para 
ambientes fechados

Antúrio 

Babosa de pau

Begônia

Bromélia 

Filodendro Cascata

Jade 

Jiboia

Lança de São Jorge 

Licuala

Lírios da paz

Minicactos

Palmeiras Chamaedórea, 
Ráfis, Areca

Pau D’água

Pleomele

Rosa de pedra

Singônio

Violeta 

Zamioculca

Além dos prejuízos materiais, caso 
ela caia sobre um automóvel, por 
exemplo, um incidente do tipo por 
ferir gravemente um condômino 
ou transeunte que esteja no local. A 
responsabilidade legal recai sobre 
a figura do síndico, cuja obrigação 
é zelar pela manutenção da planta.

A Companhia de Saneamen-
to Ambiental do Distrito 
Federal (Caesb) tem atua-

do de forma sistemática no comba-
te a fraudes cometidas nas ligações 
prediais de água. As ações são ge-
radas a partir, principalmente, de 
análises do histórico de consumo 
dos clientes, dados estes armaze-
nados no Sistema Comercial in-
formatizado da Caesb. Ocorrendo 
alterações injustificadas no consu-
mo, são geradas ordens de serviço 
para verificação da possibilidade 
de irregularidades. 

 A população também atua de-
nunciando por meio da Ouvidoria 
da Caesb e do telefone 115. Ainda, 
outros órgãos do GDF e servidores 
da própria Companhia são respon-

sáveis por informações utilizadas 
pelas equipes de fiscalização no 
combate às irregularidades nas li-
gações prediais de água. 

 As principais irregularidades 
encontradas pelas equipes da Ca-
esb são ligação direta de água; 
inversão de hidrômetro e forneci-
mento de água a terceiros e inter-
venção indevida no ramal. 

 As fraudes ou “gatos” são cri-
mes e o responsável está sujeito 
a multa e ou pena de um a quatro 
anos de prisão. Para denunciar 
qualquer irregularidade, o cidadão 
pode entrar em contato com a Ca-
esb pela Central de Atendimento 
115 ou pela Ouvidoria 3329-9090.

Fonte: www.caesb.df.gov.br

Por Cecília Lima |
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Administração
Terceirizar Assessoria Jurídica pode 

garantir tranquilidade  

Por Cecília Lima |

Lidar com questões trabalhis-
tas, estar em dia com nor-
mas de segurança exigidas 

por lei, cumprir prazos e seguir a 
cartilha tributária imposta pelo Go-
verno podem ser tarefas difíceis a 
serem cumpridas com eficácia para 
um síndico de pouca experiência. 

 Para dar provimento a algumas 
obrigações burocráticas do condo-
mínio, é necessária mais que boa 
vontade e responsabilidade por 
parte do administrador. Conheci-
mentos na área jurídica são essen-
ciais para evitar prejuízos e retalia-
ções ao patrimônio. 

 Esse perfil pode ser encontrado 
em síndicos com muitos anos de 
atuação, já familiarizados com os 
procedimentos necessários para ge-
rir o condomínio ou por advogados 
profissionais. 

 Se você não se encaixa em ne-
nhum dos casos citados, talvez seja 
interessante investir na terceiriza-
ção do departamento jurídico do 
condomínio. Contar com uma boa 
assessoria fará toda a diferença e 
evitará que se coloque em enrasca-
das.

 Acompanhando o crescimento 
acelerado de criação de novos con-
domínios residenciais e empresa-
riais nos grandes centros urbanos, 
muitos escritórios de advocacia 
estão se especializando em prestar 
este serviço de assessoria jurídica a 
síndicos. 

 O advogado Adriano Dias, es-
pecialista em direito contratual e 
empresarial, atua na cidade de San-
tos, cidade que lidera a lista das que 
atingiram  maior índice de 
verticalização, de acordo com pes-
quisa do Ibope Inteligência. Com 
63%, Santos é seguida por Balne-

ário Camboriú (SC), com 57%, e 
Porto Alegre (RS), com 47%.

 Com este cenário, as demandas 
envolvendo condomínios e demais 
assuntos ligados ao setor também 
cresceu. Para se ter uma ideia, 
em 2012 foram distribuídas, em 
média, 1200 ações pospostas por 
condomínios e 400 ações movidas 
contra condomínios em Santos.

 Adriano Dias explica que a 
saída mais viável e econômica é a 
terceirização na gestão jurídica dos 
condomínios, com equipe qualifi-
cada para orientar sobre todas as 
questões legais. 

 Ele destaca que essa assesso-
ria deve abranger todo o processo 
de cobrança e redução da inadim-
plência, assistência ao síndico e a 
participação em reuniões e assem-
bleias, consultoria tributária, fiscal, 
administrativa, cível, imobiliária, 
trabalhista, bem como na constitui-
ção ou alteração da convenção de 
condomínio e de regimentos inter-
nos. 

 “Deve-se incluir a forma de 
atuação; a realização de audiên-
cias e o acompanhamento de pro-
cessos”, destaca Adriano. Além da 

atuação perante o condomínio, os 
condôminos, a administradora e os 
prestadores de serviço, o departa-
mento jurídico terceirizado realiza 
toda a gestão dos contratos firma-
dos pelo condomínio; outro item 
delicado e que merece atenção es-
pecial. 

 “As principais relações são re-
gidas por contratos e, com a finali-
dade de reduzir os riscos e obter o 
máximo benefício de tudo que foi 
contratado, o condomínio também 
precisa administrar seus contratos 
de forma ágil e efetiva”, afirma o 
Adriano.

 O bom funcionamento do con-
domínio, em todos seus aspectos, é 
requisito fundamental para o bom 
convívio e harmonia entre seus 
moradores. “Além da facilidade 
no gerenciamento e controle de 
todas as obrigações legais do con-
domínio, a gestão jurídica ajuda 
na redução de custos e de conflitos 
potencialmente existentes no con-
domínio ou entre os condôminos, 
minimiza o risco de perdas e agili-
za o desenvolvimento saudável do 
condomínio”, finaliza o advogado. 
(Redação com assessoria Office3)

Por onde começar a recuperar 
as finanças do condomínio?

- Imediatamente efetue cor-
tes de despesas desnecessárias e/ou 
horas extras de funcionários;

- Em seguida revise os contratos de
manutenção, negocie junto ao for-
necedor, ou troque de fornecedor
se necessário, mas lembre-se que
bons prestadores de serviço devem
ser mantidos;

- Paralelamente, acione a equipe
de cobrança, a qual deverá ser os-
tensiva, convocando os devedores
para comparecer em data agenda-
da para oportunidade de acordo no
próprio condomínio;

- Paralelamente, acione a equipe
de cobrança, a qual deverá ser os-
tensiva, convocando os devedores
para comparecer em data agenda-
da para oportunidade de acordo no
próprio condomínio;

- É importante que não seja des-
contado nenhum acréscimo legal
(multa, juros), até porque não são
de propriedade do síndico, mas sim
daqueles que suportaram a inadim-
plência;

- Não comparecendo o devedor, te-
lefonemas freqüentes são uma boa
alternativa; caso contrário, ajuizar
ação de cobrança imediata, para
que não acumule mais a dívida e
nem esmoreça a credibilidade da
cobrança;

- Na seqüência, efetue cortes de
serviços do condomínio que não
sejam essenciais, mas se não hou-
ver essa possibilidade, não haverá
outra alternativa senão um reajuste
de taxa condominial;

- Por fim, é importante que pro-
blemas que exigem manutenção
freqüente sejam reparados de for-
ma definitiva, e não com consertos
pequenos e constantes.

Organização contra 
inadimplência

- Relaciona-se os devedores em
uma lista de inadimplência em an-
damento:

1.Lista de acordos;

2.Lista de ações de cobrança;

3.Divisão entre casos graves, casos
negociáveis e casos em atenção

- Cada caso deve ser analisado por
uma série de fatores, que vão do
tamanho do condomínio até a situ-
ação financeira do condômino de-

vedor. Em condomínios pequenos, 
um único condômino devedor pode 
causar um desequilíbrio financeiro;

- Existem dois tipos de devedores,
o devedor constante, e o devedor
esporádico; porém a classificação
depende da realidade de cada con-
domínio, e do conceito do síndico
e equipe gestora (conselheiros);

- De modo geral, se há acúmulo de
três cotas condominiais não pagas
por um condômino, pode-se consi-
derar como um Caso Grave, sejam
elas consecutivas ou alternadas.
Nesses casos deve-se fazer uma
ação de cobrança mais ostensiva.

- Casos Negociáveis ocorrem
quando o devedor paga a dívida
antes do acúmulo de três cotas,
mas freqüentemente volta à lista
dos inadimplentes, e no entanto
está disposto a negociações e acer-
to de sua situação;

- Casos em Atenção são os inadim-
plentes com uma ou duas cotas
condominiais em aberto, consecu-
tivas ou alternadas.

Em casos de suspeita ou 
constatação de desvio de 

verbas...
- Auditoria aprovada em assem-
bléia;

- Ação judicial aprovada em as-
sembléia para indenização ou exi-
bição de documentos.

Transparência - atitudes 
essenciais

- Registrar todos os movimentos
financeiros com documentos deta-
lhados sobre os gastos. Todo ser-
viço ou produto adquirido deve ter 
nota fiscal;

- Reuniões mensais (no mínimo)
com o Conselho e consultar a as-
sembléia sempre que houver ne-
cessidade de uma despesa elevada
com um mínimo de três orçamen-
tos (e solicitar aos condôminos que
também tragam orçamentos).

Gerar receitas
- A locação de espaços comuns
pode representar uma fonte de ren-
da para o condomínio, embora atu-
almente esses valores devam ser
informados aos condôminos como
receita tributável.

Fonte: www.sindiconline.com.br

Recuperação do condomínio
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Legislação
Novidades no IR apertam o cerco 

contra contribuintes

A Receita Federal vem aper-
tando o cerco nos últimos 
anos aos contribuintes e 

neste não será diferente. Entre as 
mudanças apresentadas pelo órgão, 
a ficha de “Rendimentos Isentos e 
Não Tributáveis” passou a ganhar 
desmembramentos que, segundo 
especialistas, vão dar mais controle 
aos Estados para cobrar impostos 
locais, além, de dar mais informa-
ções para a Receita.

 A partir de agora, a linha que 
continha dados sobre transferên-
cias patrimoniais foi dividida em 
duas: a primeira será “Transfe-
rências patrimoniais – doações, 
heranças” e a segunda será “Trans-
ferências patrimoniais – meações e 
dissolução da sociedade conjugal 
e da unidade familiar”. Isso sig-
nifica que doações (de bens ou de 
valores) ou recebimento de heran-
ça – que são isentos do Imposto de 
Renda – têm incidência do tributo 
estadual Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação (ITCMD), 
que nem sempre é recolhido pelos 
consumidores. Com a mudança, os 
Estados conseguem detectar com 
mais facilidade os casos em que o 
tributo deveria ter sido recolhido e 
passar a cobrá-lo do contribuinte.

“Antes, o Estado tinha de notificar 
(o contribuinte) para saber se o va-
lor declarado no IR era uma doa-
ção mesmo ou se fazia parte de um
divórcio”, afirma Richard Domin-
gos, diretor-executivo da Confirp
Contabilidade. Domingos lembra
que o ITCMD não incide em casos
de separações.

 Caso fique constatado que o 
consumidor deixou de recolher 
o imposto, o Estado enviará uma
notificação a ele com a cobrança

acrescida de multa e juros, segun-
do o consultor tributário Edino 
Garcia, da IOB Folhamatic. Ou 
seja, com a mudança na declara-
ção do IR, ficou mais simples para 
os Estados levantarem quais con-
tribuintes não arcaram com a sua 
obrigação.

 A cobrança do ITCMD varia 
de Estado para Estado. Em São 
Paulo, por exemplo, para o ano-
-calendário 2012, há cobrança de
4% para doações ou heranças com
valores acima de R$ 46.100. O va-
lor do imposto é fixo.

 Outra forma de a Receita Fe-
deral ajudar a fechar o cerco contra 
o contribuinte é por meio do IPVA.
Segundo Domingos, é muito co-
mum que consumidores – princi-
palmente aqueles que detêm carros
de luxo – busquem Estados “mais
baratos” para emplacar seus veícu-
los. No entanto, os Estados podem
cruzar onde o contribuinte mora –
por meio do IR – e o local de em-
placamento do carro, por meio do
Renavam. “Se pego, o contribuinte
pagará multa e imposto retroativo
para o Estado onde mora”, afirma
Domingos. Segundo ele, enquanto
o contribuinte não mudar o regis-
tro do veículo, poderá pagar multa
e até responder a processo por so-
negação fiscal.

 Além de despesas médicas e 
gastos com previdência privada, 
por exemplo, podem ser cruzadas 
e monitoradas também pelo Leão 
compras feitas no cartão de crédi-
to. É uma forma de a Receita ve-
rificar se a movimentação de um 
contribuinte está compatível com 
os rendimentos informados na 
Declaração Anual de Ajuste.  “É 
uma ferramenta da Receita de ve-

rificar se o contribuinte está sone-
gando rendimentos para não pagar 
mais imposto”, afirma Domingos. 
Assim como hospitais, clínicas e 
planos de saúde, as administrado-
ras de cartões também precisam 
prestar contas ao Fisco, documento 
pelo qual as informações são cru-
zadas com as dos consumidores.

Confira quem deve fazer a 
declaração do IR em 2013:

1- recebeu rendimentos tributá-
veis, sujeitos ao ajuste na decla-
ração, cuja soma foi superior a R$
24.556,65

2- recebeu rendimentos isentos,
não tributáveis ou tributados ex-
clusivamente na fonte, cuja soma
foi superior a R$ 40 mil

3- obteve, em qualquer mês, ganho
de capital na alienação de bens ou
direitos, sujeito à incidência do im-
posto, ou realizou operações em
bolsas de valores, de mercadorias,
de futuros e assemelhadas

4- relativamente à atividade rural:

a) obteve receita bruta em valor su-
perior a R$ 122.783,25.

b) pretenda compensar, no ano-
-calendário de 2012 ou posteriores,
prejuízos de anos-calendário ante-
riores ou do próprio anocalendário
de 2012;

5 - teve, em 31 de dezembro, a pos-
se ou a propriedade de bens ou di-
reitos, inclusive terra nua, de valor 
total superior a R$ 300 mil.

6- passou à condição de residente
no Brasil em qualquer mês e nesta
condição se encontrava em 31 de
dezembro;

7- optou pela isenção do Imposto
sobre a Renda incidente sobre o
ganho de capital proveniente da
venda de imóveis residenciais por
ter aplicado o capital na aquisição
de outro imóvel localizado no País,
no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias contados da venda do primeiro
imóvel

Veja quem será dispensado 
da declaração:

1- Quem participa de sociedade
conjugal ou união estável, e tenha
os bens comuns declarados pelo
outro cônjuge ou companheiro,
não precisará fazer a declaração

desde que o valor total dos seus 
bens privativos não exceda R$ 300 
mil

2 - Caso conste como dependente 
em Declaração de Ajuste Anual 
apresentada por outra pessoa físi-
ca, na qual tenham sido informa-
dos seus rendimentos, bens e direi-
tos, caso os possua

3- Contribuintes ou dependentes
que, em 31 de dezembro de 2012,
tinham saldo de conta corrente
bancária e demais aplicações fi-
nanceiras com valor unitário de
até R$ 140; tinham bens móveis
- exceto veículos automotores, em-
barcações e aeronaves, bem como
os direitos -, cujo valor unitário
seja inferior a R$ 5.000; tinham
um conjunto de ações e quotas de
uma mesma empresa, negociadas
ou não em bolsa de valores, bem
como ouro ou outro ativo financei-
ro, em que valor seja inferior a R$
1.000; dívidas cujo valor seja igual
ou inferior a R$ 5.000.

Fonte: terra.com.br
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Finanças
Condições impostas pela Lei do Inquilinato elevam o 

valor dos aluguéis, afirma especialista

Em 2010 passou a vigorar 
a nova Lei do Inquilinato 
(12.112/09), cuja finalida-

de principal era dar mais proteção 
legal aos proprietários de imóveis, 
impulsionando assim os investi-
mentos no mercado imobiliário. 

 Com três anos de exercício 
da lei, a diminuição do preço dos 
aluguéis (um dos objetivos), não 
chegou a ser atingida. Ao contrá-
rio, especialistas afirmam que o 
que tem acontecido é justamente o 
oposto.

 Anteriormente às alterações 
era difícil e levava-se muito tempo 
para receber ou despejar um inqui-
lino problemático. Com a mudan-
ça na legislação, ficou bem mais 
fácil despejar os inquilinos.

 Agora, nas ações de despejo 
por falta de pagamento, o locatário 
deverá efetuar no prazo de 15 dias, 
contados da citação, o pagamento 
do débito atualizado, independen-
temente de cálculo e mediante de-
pósito judicial. 

 Esse depósito inclui: aluguéis 
e acessórios da locação que vence-
rem até a sua efetivação, as multas 
ou penalidades contratuais, quan-
do exigíveis, os juros de mora e as 
custas e os honorários do advoga-
do do locador, fixados em dez por 

cento sobre o montante devido, se 
do contrato não constar disposição 
diversa

 “Como ficou bem mais fá-
cil despejar os inquilinos, não há 
dúvida que as alterações havidas 
contribuíram, para o aumento des-
proporcional dos aluguéis e, por 
consequência, dos preços de ven-
da dos imóveis em todo o Brasil”, 

explica o advogado e professor 
Mario Cerveira Filho.

 O professor ressalta que es-
sas alterações estão prejudicando 
demasiadamente os locatários, 
como por exemplo: a liminar (15 
dias para desocupação voluntária) 
nas ações de despejo de imóveis 
comerciais fundada na denúncia 
vazia; a liminar (15 dias para de-

socupação voluntária) nas ações 
de despejo por falta de pagamento, 
quando o contrato estiver sem de 
garantia; e principalmente antes o 
inquilino poderia sofrer duas ações 
despejo por falta de pagamento a 
cada 12 meses, agora, com as alte-
rações havidas, somente haverá 01 
uma oportunidade a cada 24 me-
ses. 

 Mario Cerveira destaca que o 
efeito das alterações foi contrário 
do que se esperava após três anos 
de vigência das novas regras. “O 
mercado imobiliário praticamente 
“parou” e a classe média e média 
baixa está sendo a mais prejudi-
cada. Pela falta de conhecimento 
dessas alterações, os locatários 
foram muito prejudicados e os lo-
cadores, por sua vez, se aprovei-
taram da situação, majorando os 
aluguéis de forma desproporcional 
com a realidade do país”, afirma

 O advogado alerta que gran-
des grupos estrangeiros, estão 
vindo para o Brasil, atraídos pelo 
valor dos aluguéis, considerados 
uns dos mais altos do mundo, 
comprando os imóveis (já bem 
acima do que realmente valem e 
já inflacionando o mercado, neste 
sentido), com o objetivo de rece-
ber estes locativos. “Sendo assim, 
o locatário deve tomar muito cui-
dado antes de assinar um contrato
de locação, tanto comercial como
residencial”, conclui o advogado.

Aumento da taxa de condomínio em Brasília é o 
segundo maior do país em outubro

Brasília é a capital com se-
gundo maior aumento no 
valor da taxa de condo-

mínio. O crescimento da despesa 
na cidade foi de 0,61%, no mês de 
outubro, atrás somente de Recife, 
que registrou 0,75%. No período 
de janeiro a outubro de 2012, a 
alta da taxa na capital federal foi 
de 7,66%. De acordo com o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o resultado está bem 
próximo ao índice nacional de 
7,72%.

 Alguns fatores como gastos 
com funcionários e despesas com 
água e luz contribuem para o au-
mento da taxa de condomínio. Se-
gundo o presidente do Sindicato 
dos Condomínios Residenciais e 
Comerciais do DF (Sindicondomí-
nio-DF), José Geraldo Pimentel, a 

alta no valor do condomínio está 
relacionada às políticas de preços 
públicos, às ofertas de produtos e 
serviços relacionados ao condomí-
nio, à folha de pagamento e encar-
gos sociais dos funcionários e às 
despesas bancárias.

“O funcionamento de um condo-
mínio vai ao encontro das neces-
sidades individuais e coletivas de 
seus moradores, pois o conjunto 
de despesas é previamente ana-
lisado e aprovado em assembléia 
convocada especialmente para 
este fim. A partir da definição das 
prioridades, bem como das despe-
sas necessárias para a manutenção 
e conservação do edifício, o sín-
dico passa a elaborar o orçamen-
to anual de previsão de receitas e 
despesas, para a partir daí, definir 
o valor que será objeto de rateio
entre as unidades que compõe o
condomínio”, explica o presidente.

 O Código Civil brasileiro, em 
um capítulo especial que trata dos 
condomínios, define que o orça-
mento anual é o que deve nortear o 
comportamento das receitas e des-
pesas, devendo o síndico segui-lo 
de forma responsável. Entretanto, 
despesas extras são comuns, prin-
cipalmente em períodos de chuva 
ou com o inevitável desgaste da 
estrutura. Esses custos também de-
vem estar previstos em orçamento, 
ainda que apenas uma projeção 
dos possíveis gastos anuais.

 De acordo com o Sindicondo-
mínio-DF, uma boa dica é utilizar 
os anos anteriores como referência 
para prever quanto deve ser reser-
vado para possíveis despesas não-
-programadas. Para José Geraldo
Pimentel, alguns prejuízos podem
ser evitados, principalmente aque-
les relacionados à estrutura do pré-
dio. “A manutenção rotineira é o

preço a pagar, pois sai mais barato 
do que resolver os problemas pela 
falta de prevenção”, esclarece.

 Para prevenir gastos maiores, 
Pimentel sugere que os síndicos 
elaborem uma planilha contem-
plando todos os itens que precisam 

ser acompanhados dia a dia e ou de 
forma periódica. “Sempre que ne-
cessário, o síndico também deve 
notificar os demais condôminos 
sobre o atual quadro em que vive 
o condomínio”, orienta.

Fonte: Correioweb
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Assembléia Condominial

Caso Concreto

Como conduzir uma Assembléia 
Condominial

Por Rafael Segal Braun |

Por Átila Gadelha Marcelo |

O necessário que se deve 
saber para conduzir uma 
Assembléia Condomi-

nial, seja ela, ORDINÁRIA ou EX-
TRAORDINÁRIA, é como abrir 
os trabalhos e como encerra-los, 
até porque, os assuntos a serem 
discutidos já estão na convocação 
realizada aos Condôminos. Assim, 
mister orientar as discussões e as 
votações, procedendo aos registros 
em Ata própria.

Primeiramente, o que se tem a fa-
zer é escolher o presidente da mesa. 
Após, recolher as procurações (de 
quem não pode comparecer e no-
meou representante), para anexá-
-las à lista de presentes. Já a lista
de presentes deve ser preenchida
no início da reunião e anexada à
ata da Assembléia correspondente,
sempre no livro de Ata do Condo-
mínio.

Desta forma, o Presidente nomeia 
então um secretário para redigir a 
Ata, e começar a Reunião. O Pre-
sidente deve cerca-se de cuidado 
para as atenções não se desviarem 
dos assuntos especificados no Edi-

tal de Convocação, e para que as 
votações ocorram dentro do limite 
mínimo de condôminos, especifi-
cado pela Lei dos Condomínios e 
pela Convenção. 

Necessário ressaltar que a Ata deve 
estar de acordo com o que foi deli-
berado, sem nenhum acréscimo ou 
falha. O que foi discutido deve ser 
especificado, bem como o que foi 
deliberado, não carecendo de deta-
lhar muito sobre cada assunto, nem 
de registrar os comentários feitos 
durante a Reunião. Necessário te-
cer o registro dos assuntos do que 
foi resolvido e os eventuais protes-

tos susci-
tados, caso o 
participante faça 
questão.

Mais uma vez, é de 
informar que a Ata 
deve ser registrada no 
livro de Atas do Condomínio, de-
vidamente assinada pelo Síndico, 
presidente, secretária e presentes. 
Não esquecendo de que deve ser 
registrada a Ata em Cartório de 
Títulos e Documentos, quando as 
decisões forem de assuntos graves.

O certo é que uma cópia da Ata 
deve ser enviada para casa Condô-

mino, no prazo 
de até oito dias. 
Devendo tam-
bém ser mantida 

em guardado, por 
cinco anos, junto 

com a documentação do 
Condomínio. E que esta Ata, bem 
como qualquer documentação do 
Condomínio, deve estar sempre 
disponível a qualquer Condômino.

Rafael Segal Braun, Advogado e 
colaborador da Folha do Síndico 
de Campinas-SP

Um dia fui abordado por 
um síndico de um condo-
mínio que me entre várias 

perguntas que me fez uma chamou 
a atenção. O que quer dizer com a 
Assembléia Soberana?

 Bem, entende-se que existe 
Lei maior e específica que aborda 
o tema condomínios, o Código Ci-
vil nos seus artigos 1.314 ao 1.358,
lá a legislação faz previsão dos di-
reitos e deveres dos síndicos e dos
condôminos, uso de área comum,
regras internas, constituição e des-
constituição de um condomínio,
quoruns, etc...

 O condigo Civil sendo lei 
maior deve ser acompanhada, ou 
melhor, não poderá ser desacatada, 
todo o regramento interno do con-
domínio deve seguir a determina-
ção da Lei. Em seguida como num 
andar mais baixo, encontramos a 
Convenção do Condomínio que 

pelo novo conceito deve ter como 
capítulo e não como um apenso o 
Regulamento Interno, que são as 
regras básicas e internas dentro 
do condomínio, tanto a Conven-
ção quanto o Regulamento Inter-
no também devem seguir o que 
determina a Lei maior, ou seja, 
temos uma pirâmide onde tem no 
seu topo a Lei maior no meio a 
Convenção e em sua base as As-
sembléias Ordinárias e Extraordi-
nárias, elas também devem seguir 
o que determina a Convenção e
Regulamento Interno, então como
fica a questão da soberania das As-
sembléias Gerais?

 A soberania das Assembléias 
Gerais ordinárias ou extraordiná-
rias não se encontra na vontade 
única e exclusiva das partes como 
alguns ainda insistem em defender. 
A soberania delas se encontra na 
forma de determinação no que diz 

respeito às suas decisões, ou me-
lhor, as Assembléias são soberanas 
nas decisões abordadas por ela in-
clusive para os ausentes e para os 
que votaram contra essas decisões 
ou determinações, vence a maioria 
e o que a maioria decide deve ser 
acatada por quem compareceu e 
perdeu nos votos e também pelos 
ausentes com ou sem justificativa, 
daí quando se diz a Assembléia é 
soberana.

 Sendo assim, nenhuma deter-
minação nas Assembléias deve ir 
contra o que determina a Conven-
ção e ou Regulamento Interno, que 
por sua vez não pode ser contra o 
que determina a Lei maior no caso 
o Código Civil, a regra é muito
fácil a base e o meio da pirâmide
deve estar de acordo com o topo, a
Lei maior. A soberania das Assem-
bléias se encontra na obrigação dos 
condôminos em acatar o que elas

decidem, mesmo os ausentes de-
vem acatar as decisões delas, mas 
as AGOs e AGEs não pode criar 
regras, normas que confrontam 
com a Lei.

*Advogado, especializado em di-
reito Civil e Direito do Consumi-
dor.

Soberania das Assembléias
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Legislação
Lei de Registros Públicos ainda é pouco 

conhecida pela população

Por falta de conhecimento, 
muita gente abre mão de um 
direito garantido pela legis-

lação brasileira. A Lei 6.015/73, 
(Lei de Registros Públicos), ofe-
rece aos compradores do primeiro 
imóvel residencial o desconto de 
50% no pagamento de emolumen-
tos de registro e escritura. Muitos 
consumidores, entretanto, deixam 
de ser beneficiados por não conhe-
cerem a lei. 

 É válido ressaltar que a Lei 
de Registros Públicos só se aplica 
a quem faz a compra do primeiro 
bem imóvel residencial pelo SFH 
e no valor de até R$ 500 mil. Para 
comprovar a condição de primeira 
aquisição, o comprador pode re-
querer no registro imobiliário de 
onde reside certidão negativa de 
propriedade.

 Outra forma de comprovar a 
condição de primeiro imóvel é re-
querer à Caixa Econômica Federal 
(CEF) o fornecimento de certidão 
de que aquele é o primeiro imóvel 
adquirido pelo SFH.

 Alguns cartórios exigem que o 
adquirente faça uma declaração de 
que é a primeira compra pelo SFH. 
Vale ressaltar que o declarante 
(comprador do imóvel) responde 
civil e criminalmente pela veraci-
dade das informações prestadas.

 Caso o cartório procurado re-
sista a conceder o desconto pre-
visto pela Lei 6.015/73, mesmo 
após comprovada a condição de 
primeira compra, Rodrigo Karpat, 
advogado especialista em Direito 
Imobiliário e sócio do escritório 
Karpat Sociedade de Advogado, 
orienta que seja prestada queixa 
na Corregedoria Geral de Justiça 
(CGJ), órgão responsável pela fis-
calização dos cartórios. 

 “Se negado, com estes 
documentos em mãos, o ad-
quirente pode ingressar em 
juízo visando a obtenção 
de medida liminar para fa-
zer valer seus direitos, ou 
optar em quitar os emolu-
mentos de forma integral, 
e aí sim, requerer a res-
tituição dos valores co-
brados a maior”, afirma. 

 Alguns cartórios, 
aos serem questionados 
sobre o desconto, informam que 
cumprem a lei, porém, quando se 
trata de alienação fiduciária (mo-
dalidade em que o bem, como 
garantia, é transferido ao credor 
(banco) e o comprador (adquiren-
te), passa a ter em quanto perdurar 
o financiamento somente posse in-
direta do bem.

Quitado o imóvel, o mesmo é 
transferido ao adquirente. Os car-

tórios alegam de forma errônea, 
que a lei não se aplica nestes ca-
sos. Segundo a tese dos cartórios, 
o bem fica em nome do banco e
desta forma estariam sujeitos a
Lei 9.514/97, a qual foi criada
pelo Sistema de Financiamento
Imobiliário (SFI) e, por isso, não
se enquadraria o SFH.

Contudo, é possível utilizar o 
SFH com a alienação fiduciária.  

Possibilidade prevista no art. 51 
da Lei 10.931/2004. A alienação 
fiduciária é uma forma de garan-
tir uma operação e em nada muda 
a aplicabilidade do artigo 290, da 
Lei de Registros Públicos. Basta, 
apenas que seja a primeira com-
pra, que seja pela SFH e que seja 
residencial. Ou seja, independe da 
forma de operacionalizar a compra 
o consumidor faz jus ao benefício.
(Redação com Ex-Libris Comuni-
cação)

IMPORTANTE:
 O desconto não pode ser 
obtido como reembolso e 
deve ser solicitado antes de 
efetuar o registro. Desta for-
ma, o adquirente que se en-
quadre na Lei de Registros 
Públicos (Lei 6.015/73) deve 
solicitar o benefício por escri-
to ou através de requerimento 
próprio no cartório. 

Por Cecília Lima |



19Abril de 2013

Pet
Saiba como evitar acidentes com animais 

domésticos no condomínio

Por Cecília Lima |

Assim como as crianças, os 
pets são curiosos, cheios 
de energia e acabam 

sendo vítimas de acidentes do-
mésticos. “Os ambientes da casa, 
do apartamento e o carro não são 
tão inofensivos. Sem contar que 
muitos animais ficam sozinhos, 
entediados, podem descobrir brin-
cadeiras às vezes mortais”, alerta 
a  médica veterinária Valéria Pires 
Correa, diretora técnica do Grupo 
Pet Center Marginal.

  Fios de aparelhos eletrônicos 
ou de extensões não só atraem ga-
tos como cães. Além de choques 
com descargas elétricas mortais 
por mordidas ou esbarrões, há re-
gistros de casos de enforcamento, 
principalmente dos felinos, que 
adoram enrolar-se e puxar esse 
fios.  É necessário verificar pe-
riodicamente a existência de fios 
desencapados e curtos-circuitos 
nesses equipamentos. O ideal é 
agrupar os fios em serpentinas e 
fazer com que essa fiação fique 
longe do alcance dos animais.

  Apesar de o corpo dos gatos 
serem resistentes a quedas por ra-
zões físicas e biológicas, afinal a 
área de sua superfície corpórea é 
maior em relação ao peso, redu-
zindo a força com que chegam ao 
chão, muitos não resistem. “As 

telas de proteção nas janelas para 
quem mora em andares altos é pri-
mordial para os felinos. O mesmo 
vale para os cães, que também 
gostam de passar o tempo olhando 
pela janela. Um pássaro pode cha-
mar a atenção e provocar um pulo 
desastroso”, adverte a veterinária 
do Grupo Pet Center Marginal.

  A cozinha e a área de serviço 
também são ambientes hostis. Não 
é incomum para os veterinários 
constatarem casos de pets com 
queimaduras pelo contato com 
panelas com líquidos quentes e 
fogões acesos. O acesso às latas 
de lixo, que podem conter objetos 

cortantes e tóxicos, é outra preocu-
pação. As facas e demais objetos 
pontudos devem ser guardados nos 
armários para evitar cortes indese-
jáveis. Já na área de serviço onde 
ficam os produtos de limpeza, fi-
lhotes de cães e gatos costumam 
ser curiosos e poderão se intoxicar. 

  Atenção em relação aos obje-
tos que caem no chão. Como mui-
tos têm o cheiro do dono (como 
meias, peças de lingerie, elásticos 
de cabelo, fivelas), eles viram alvo 
de brincadeira. Entre os itens mais 
perigosos: estão brincos, anéis, 
chaves, canetas/lápis, moedas, 
agulhas, sacos plásticos e bolas de 

pingue-pongue. “Em muitos ca-
sos, esse problema pode ser fatal. 
Eles causam bloqueios no sistema 
digestório, levando a obstruções e 
até perfurações internas. Os proce-
dimentos de remoção podem ser 
complexos e as cirurgias são um 
risco.” 

  Objetos de decoração, que 
quebram facilmente, devem ser 
levados em conta. Os gatos, prin-
cipalmente, adoram caminhar por 
prateleiras e móveis altos, onde 
essas peças costumam ficar ex-
postas. Não é só pelo prejuízo do 
dono, mas dependendo do mate-
rial, como o vidro, pode causar 

cortes na pele do bichano.

  O chão mais fresco do piso do 
banheiro é um dos lugares predi-
letos de gatos e alguns cães para 
contornar o calor. Além das medi-
cações, que podem ser fatais, gile-
tes e tesouras devem ser guardadas 
em gavetas, pois podem ser mani-
puladas ou até engolidas pelos ani-
mais. 

  Aqueles que moram em casa 
não estão livres de acidentes. Por-
tões com dispositivo elétrico ou 
lanças pontudas merecem atenção 
dos donos. Sem contar as escapa-
das, quando as portas são deixadas 
abertas. Cães não só se perdem 
assim de seus donos como podem 
enfrentar brigas com outros pets. 
E mais: nem todos os animais são 
hábeis nadadores, as piscinas sem 
proteção podem levar a afogamen-
to, principalmente em cães de pe-
queno porte. 

  Pequenos incidentes em pas-
seios nas ruas são alguns dos ca-
sos mais frequentes nos hospitais 
veterinários. Cães sem guia são ví-
timas de atropelamentos e ataques 
de outros pets. Também é preciso 
ficar atento ao que eles possam 
cheirar ou comer. O perigo não 
envolve apenas objetos estranhos 
e venenos, mas as plantas tóxicas. 
(Assessoria TargetSp)




