
Ano IV - N° 47 - Dezembro / 2013 - Brasília - DF  - site: www.jornaldosindico.com.br email: folhadosindico@hotmail.com

10.000 Exemplares / mensal

Assessoria Condominial
Administração financeira das taxas 
CONDOMINIAIS 

Administração
Ninguém quer ser síndico, e agora?

Síndicos, Alerta!
Uso Indevido de Área 
Comum, uma decisão errada 
em assembléia traz muitos 
problemas

Página 9Página 4 Página 13

Qual é o tipo da sua 
administracão? 

Página 7

Veja nesta edição



2 Dezembro de 2013

Nossa Mensagem

Publicação Mensal da:

Tels.: (61) 3362.0732 / 3361.4769
folhadosindico@hotmail.com

Autorizado pela
Publik Editora Ltda.
para uso da marca.

Fundador:
Aroldo de Lima Marcelo

Diretor:
Aldo Araujo Silva Junior

folhadosindico@hotmail.com

Redação:
Andréa Mattos

Reg. prof. 1224 LSF 14 DRT/BaA

Designer Gráfico:
Harlen Borges Frigo

(61) 8175.3866

Assessoria Jurídica:
Dr. Átila Gadelha Marcelo

OAB/BA 24.542

Colaboradores:
Dr. Luiz Fernando de Queiroz

Cecília Lima
Desirée Miranda

Aldo Junior

ABC Paulista/SP  - 11 4509.5853
5.500 Exemplares

ruy@jornaldosindico.com.br
Aracaju/SE - 79 0000.0000

2.000 Exemplares
robinson@jornaldosindico.com.br

Baixada Santista/SP - 13 4009.3971
13.500 Exemplares

baixadasantista@jornaldosindico.com.br
Belém/PA - 91 3246.5534

5.000 Exemplares
belem@jornaldosindico.com.br

Belo Horizonte/MG - 31 3337.6030
16.000 Exemplares

marcio@jornaldosindico.com.br
Brasília/DF - 61 3022-2717

10.000 Exemplares
brasilia@jornaldosindico.com.br
Campinas/SP - 19 3233.1652

8.000 Exemplares
campinas@jornaldosindico.com.br

Curitiba/PR - 41 3029.9802
8.000 Exemplares

maurilei@jornaldosindico.com.br
Fortaleza/CE - 85 3283.2627

6.000 Exemplares
fortaleza@jornaldosindico.com.br

Goiânia/GO - 62 3091.2021
6.000 Exemplares

goiania@jornaldosindico.com.br
Natal/RN - 84 3086.9884

3.000 Exemplares
natal@jornaldosindico.com.br

Niterói/RJ - 21 2622.5312
5.000 Exemplares

niteroi@jornaldosindico.com.br
Petrolina/PE - 87 8825.9245

1.000 Exemplares
petrolina@jornaldosindico.com.br

Recife/PE - 81 3053.9894
10.000 Exemplares

recife@jornaldosindico.com.br
Rio de Janeiro/RJ - 21 2210.2902

20.000 Exemplares
riodejaneiro@jornaldosindico.com.br

São Paulo/SP - 11 5572.5250
20.000 Exemplares

livia@jornaldosindico.com.br
Sorocaba/SP - 15 3418.1181

3.000 Exemplares
sorocaba@jornaldosindico.com.br

EXPEDIENTE

FRANQUEADOS:

A Folha do Síndico não se responsabiliza 
por conceitos e idéias emitidos em artigos 
assinados ou em matérias pagas. Proibida 
reprodução total ou parcial, sem prévia 
autorização da Publik Editora Ltda.

Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

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

Mensal
23,00 

Dia
Trabalhado

22,00 
Dia

Trabalhado

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

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

Quem Receber até 646,55

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  23,36

Quem Receber até 971,78

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

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

Salário Mínimo para 2013 R$ 678,00

Tabela do IRRF - 2013
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

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

Dezembro de 2013
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Calendário de Obrigações Mensais

INDICADORES / MÊS
Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5000 0,5079 0,5925 0,5208 5,79 6,32
Poupança (2) (%) 0,4828 0,5079 0,5925 0,5208 5,24 5,67
TR* (1) (%) 0,0000 0,0079 0,0920 0,0207 0,14 0,14
TJLP (%) 0,42 0,41 0,42 0,41 4,63 5,11
FGTS (6) ( %) 0,2466 0,2545 0,3389 0,2674 2,89 3,15
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,71 0,71 0,81 0,72 7,37 7,96
DI Over (2) (%) 0,70 0,70 0,80 ----- ----
UPC *** (R$) 22,31 22,31 22,32 22,32 0,04 0,04
UFESP (R$) 19,37 19,37 19,37 19,37 18,44
FCA / SP (R$) 1,8690 1,8690 1,8690 1,8690 1,6994
UFM (R$) 115,00 115,00 115,00 115,00 108,66
Salário Mínimo (R$) 678,00 678,00 678,00 678,00 9,00 9,00
Salário Mínimo SP (6) (R$) 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 690,00
UFIR (7) ---

* TR – Taxa Referencial; ** Débitos
Federais; *** Unidade Padrão de
Capital; (1) Rendimento no 1º dia
do mês seguinte, para depósitos até
03/05/12; (2) Rendimento no primeiro
dia do mês seguinte para depósitos a
partir de 04/05/2012 – MP nº 567,
de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 10
do mês seguinte (TR + juros de 3 %
ao ano). (4) Juro pela taxa Selic para
pagamentos de débitos federais em
atraso – no mês do pagamento, a taxa é
de 1%; (5) Taxa DI Over com base na
cotação diária da Anbima; (6) Valores:
R$ 755,00, R$ 765,00 e R$ 775,00,
com vigência a partir de fevereiro;
(7) Extinta pela Medida Provisória
nº 1973/67, de 27/10/00 – último
valor: R$ 1,0641; BTN + TR cheia –
suprimido por ser título extinto pela
Lei nº 8.177, de 01/03/1991, embora
ainda existam alguns em circulação.
Fonte: Folha Online, Valor Econômico

dezembro é também um período de 
prestação de contas. Esse é um rito de 
passagem obrigatório para que um sín-
dico deixe sua função e emposse o seu 
sucessor. 

 O momento é importante e de 
grandes responsabilidades, porém não 
há necessidade de assombro. O síndi-
co honesto, que cumpriu devidamente 
suas atribuições e organizou seus do-
cumentos, não tem o que temer. Para 
esse, a prestação nada mais é que a 
apresentação das atividades desempe-
nhadas ao longo de seu mandato. Leia 
mais sobre isso na nossa matéria “Es-
pecial”.

 O síndico tem direito a tirar fé-
rias? Quem o substitui? Ele pode ser 
penalizado por sua ausência? Nossa 
entrevista do mês foi com o advogado 
especialista em Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho, professor e pa-
lestrante, Dr. Alan Balaban, que tirou 
dúvidas sobre a ausência do síndico 
durante descanso pessoal.

 Ainda seguindo o ritmo de maté-
rias temáticas da época, nossa seção 
“Decoração” traz dicas de como deixar 
o condomínio com toques natalinos,
seja ele corporativo ou residencial. As
possibilidades de ornamentação são
várias e cabe nos variados tipos de or-
çamento. Não tem desculpa para não
entrar no clima do Natal.

O ano termina, mas o Jornal do 
Síndico renova seu compromisso de 
levar sempre as melhores informa-
ções ao leitor em 2014. Nossa parceria 
continua! Desejamos a todos uma boa 
leitura, um feliz Natal e um Ano Novo 
repleto de boas realizações!

O mês de dezembro chegou e 
com ele o ano de 2013 vai 
findando os seus dias. Como 

já é tradição, esta época do ano é de 
confraternizações, festas familiares e 
clima de muita harmonia. Mas além de 
diversão, o momento pede também um 
instante de reflexão. 

 Esta é uma boa hora para relem-
brar os desafios vencidos e os que não 
puderam ser transpostos neste ano que 
acaba. Quais eram os seus planos no 
final de 2012? Eles foram atingidos? 
Houve comprometimento de sua parte 
para chegar aonde se desejava? É hora 
de reformular metas, estratégias, plano 
de vida!

 No condomínio, dezembro ge-
ralmente é um mês de transição de 
gestões. Nesta edição do Jornal do 
Síndico, abordamos uma questão que 
desperta a curiosidade de muitas pes-
soas: como proceder quando ninguém 
se disponibiliza a ser síndico? Esta é 
uma situação cada vez mais comum 
nos condomínios. 

 Falta de tempo, habilidade ou in-
teresse. Os motivos podem variar, mas 
é certo que um condomínio não pode 
ficar sem a gerência de alguém com-
prometido com sua administração. Se 
falta alguém interno para assumir esse 
posto, a solução que resta é ocupar 
essa vaga com um síndico profissional. 
Saiba mais detalhes sobre esse tema na 
nossa seção de “Administração”. 

 Por geralmente ser uma época de 
transição entre mandatos, o mês de 
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Seu Condomínio
Instalações elétricas mal feitas podem 

causar incêndios e geram prejuízo ao condomínio

Assim como a água vaza 
dos canos em um sistema 
hidráulico mal concebido, 

a energia pode escapar das instala-
ções elétricas mal feitas. Em ambas 
situações, a falha ou negligência 
humana pode acarretar prejuízos 
econômicos ao condomínio e colo-
car em risco a estrutura do prédio. 

 Na tentativa de economizar, 
muitas pessoas optam por fazer 
uso de materiais de procedência 
duvidosa e mão de obra desquali-
ficada. De acordo com o Instituto 
Brasileiro do Cobre (Procobre), o 
uso de fiação de má qualidade e 
instalações elétricas inadequadas 
estão entre as principais causas 
de curtos-circuitos e incêndios em 
edifícios residenciais e comerciais 
no país.

 Um levantamento feito pela 
Associação Brasileira pela Qua-
lidade dos Fios e Cabos Elétricos 
(Qualifio) aponta que a maior parte 
do material disponível no mercado 
está fora das especificações neces-
sárias. Das 320 amostras testadas 
de janeiro a setembro deste ano, 
59% estão inadequadas. Do total, 
23% dos materiais coletados não 
são certificados pelo Instituto Na-
cional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro) e têm baixa 
qualidade, 36% têm certificação, 
mas apresentam problemas.

 A análise aponta que o desvio 
de resistência elétrica, mesmo em 
algumas marcas certificadas, chega 
a ser 35% superior ao máximo per-
mitido em norma, devido à baixa 
quantidade de cobre. Entre os ma-
teriais não certificados, esse per-
centual salta para 64% superior ao 
máximo permitido em norma. Dos 
exemplares avaliados, 41% têm 

qualidade aceitável, mantendo a 
quantidade de cobre que garante o 
atendimento da resistência elétrica 
conforme as normas.

 Fios e cabos elétricos, por nor-
mas técnicas, devem ter condutor 
em cobre com 99,99% de pureza, 
garantindo assim a condução de 
energia com as menores perdas 
possíveis e máxima segurança. Se 
o material não tiver essa composi-
ção pode chegar a níveis indeseja-
dos de perdas elétricas, levando ao
sobreaquecimento do fio ou cabo,
que podem resultar, além de au-
mento no gasto de energia elétrica,
em perda de vida útil, curtos-cir-
cuitos, choques e até incêndios.

 O cobre é o metal mais utili-
zado na área elétrica por possuir 
algumas propriedades. “A elevada 

condutibilidade elétrica do cobre, 
aliada à sua facilidade de manuseio 
para emendas e terminações, ao 
fato de ser 100% reciclável, além 
de inúmeras outras propriedades 
muito importantes, fazem desse 
metal o mais utilizado na área elé-
trica para condução de energia”, 
afirma o diretor-executivo do Pro-
cobre, Antonio Maschietto Jr.

 Valdemir Romero, diretor-exe-
cutivo do Sindicato da Indústria 
de Condutores Elétricos, Trefila-
ção e Laminação de Metais Não-
-Ferrosos do Estado de São Paulo
(Sindicel), enfatiza que as normas
técnicas definem que para cada bi-
tola (espessura do fio ou cabo) há
uma resistência elétrica mínima a
ser seguida. “Ou seja, para cada
bitola, o fabricante tem que pro-

duzir o condutor com quantidade 
de cobre suficiente para atender à 
resistência elétrica exigida”.

 É possível identificar o tipo 
de cabo por meio de uma grava-
ção impressa na parte externa do 
fio, onde está descrita toda a sua 
especificação, inclusive o logo do 
Inmetro e da certificadora creden-
ciada pelo órgão. Existem duas 
normas que orientam a especifica-
ção do produto adequado em cada 
situação: a ABNT NBR NM 247-3, 
para fios e cabos, e a ABNT NBR 
NM 247-5, para cordões flexíveis 
paralelos ou torcidos. 

 Normalmente, o comprador 
recebe do engenheiro responsável 
pela obra as especificações do ma-
terial e faz a compra conforme as 

instruções. Portanto, o comprador 
não precisa ter a formação de enge-
nheiro ou técnico eletricista, basta 
que verifique se o produto adquiri-
do respeita as normas e apresenta, 
obrigatoriamente, na embalagem o 
logo do Inmetro e da certificadora.

 É preciso também ficar atento 
à embalagem do produto, que con-
tém informações que especificam 
o material, como a bitola do fio e
o selo de certificação atestando a
qualidade. Caso o eletricista veri-
fique que o material é inadequado,
ele deve avisar o comprador para
que as providências sejam toma-
das. Por isso, contratar mão de
obra de qualidade é fundamental.

(Redação com assessoria)
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Síndicos, Alerta!!
Uso Indevido de Área Comum, 

uma decisão errada em 
assembléia traz muitos problemas  

Há casos de 
prostituição em meu 

condomínio, e agora?

Uma das grandes discus-
sões entre os moradores 
em condomínios é a utili-

zação de áreas comuns por alguns 
moradores deixando outros a mar-
gem desta utilização.

 Costumeiramente o abuso por 
parte de moradores na utilização 
errônea das áreas comuns, vis-
to que estes mesmos se intitulam 
“donos do prédio”, e com este ti-
tulo passam a exercer um poder 
paralelo desrespeitando as regras 
convencionadas e causando aos 
síndicos enormes transtornos.  

 Normalmente estes moradores 
contumazes infratores, depositam 
materiais e objetos pessoais em es-
paços reservados do condomínio, 
colocam motocicletas em locais 
de circulação de pedestres, usam 
as churrasqueiras e salão de festas 
se “apropriando” das áreas exter-
nas com convidados circulando em 
áreas restritas aos moradores, den-
tre outras barbaridades vivenciadas 
nos condomínios. 

 “A legislação trata especifi-
camente deste assunto conforme 
disposto no artigo 1335 do código 
civil que estabelece:”... II - usar 
das partes comuns, conforme a sua 
destinação, e contanto que não ex-
clua a utilização dos demais com-
possuidores. “

 A inteligência do artigo supra-
citado nos leva a entender que ne-
nhum condômino pode se utilizar 
das partes comuns em beneficio 
próprio com destinação adversa ao 
previsto, mesmo que momentanea-
mente, acarretando este ato unilate-
ral inevitavelmente em desavenças 
com outros moradores, em virtude 
de que, o direito de uso das partes 
comuns é absolutamente igual para 
todos, e quando ocorre tal agressão 
as regras e regulamentos previstos, 
abrem-se precedentes que devem 
ser coibidos imediatamente pelos 
síndicos a fim de evitar maiores 
demandas no futuro.  

 Nesta seara, os síndicos sofrem 
para evitar estes excessos, tendo 

que notificar os transgressores 
imediatamente à ocorrência dos 
fatos, e exigindo o fiel cumprimen-
to da convenção e especificamente 
das regras de utilização dos espa-
ços de diversão e entretenimento 
tais como: espaço gourmet, chur-
rasqueiras, salões de festas, pisci-
nas dentre outros. 

 Recentemente num condomí-
nio em águas claras, erroneamen-
te uma assembléia condominial 
aprovou e liberou a utilização da 
academia e da piscina para uma 
empresa que prestaria serviços de 
personal trainers para os morado-
res que quisessem aderir ao servi-
ço.

 Claramente identificamos que 
aqueles moradores que porventura 
não utilizem estes serviços esta-
riam cedendo sua área comum ao 
beneficio econômico de uma em-
presa, mesmo que, considerando 
que alguns moradores usam os ser-
viços, então se pergunta: e aqueles 
moradores que não se interessam 

É a grande circulação de 
pessoas nestas unidades 
que acaba denunciando o 

problema, porém, apesar da fá-
cil constatação da atividade, sua 
comprovação é difícil. Como, 
então, os condomínios podem se 
precaver e extinguir a utilização 
de suas unidades quando suspei-
tarem da prática de tais “encon-
tros”?

 Inicialmente, a fim de preser-
var a intimidade do morador do 
imóvel, deve- -se ficar atento a 
possíveis reclamações e comen-
tários dos demais condôminos e, 
assim, analisar a veracidade das 
queixas. Geralmente, os profis-
sionais que exercem tal atividade 
são locatários e, neste sentido, os 
condomínios devem exercer um ri-
goroso controle sobre as locações, 
solicitando ao proprietário da uni-
dade, além da cópia do contrato 
de arrendamento, cópia dos docu-
mentos pessoais dos novos mora-
dores.

Com estes dados cadastrados, 
o condomínio poderá realizar uma
pesquisa criminal e civil do his-
tórico destas pessoas quando ne-
cessário; ou seja, quando houver
alguma suspeição da atividade
“comercial” em uma edificação re-
sidencial.

 Aconselha-se também que 
seja mantida uma lista atualizada 
dos moradores na portaria e, no 
momento da “visita”, o funcioná-
rio poderá solicitar ao visitante o 
nome de quem ele visitará, ou seja, 
da pessoa que reside na unidade. 
Não raro, aí já é possível identifi-
car alguma anormalidade, já que 
os profissionais do sexo costumam 
utilizar nomes fictícios na aborda-
gem aos eventuais interessados.

 Outra possibilidade reside na 
solicitação da apresentação dos 
documentos pessoais do visitante 
para cadastro. Casos reais demons-
tram que este tipo de procedimen-
to por parte da administração do 
condomínio vem conseguindo ini-
bir a presença de clientes, tornan-

pelo serviço, devem ceder sua aca-
demia e sua piscina para uso e ga-
nho financeiro de terceiros? 

Neste caso especifico, aplica-
-se o disposto no artigo 1335 aci-
ma citado, que veda a utilização de
parte comum por alguns se excluin-
do os demais. O tema é polemico,
mas fica claro pelo exemplo citado
que, o ato é passivo de suspensão
da determinação da assembléia que
aprovou uma condição que infrin-
ge a legislação e a convenção, com
o agravante de possíveis demandas
judiciais por parte de moradores
que entendam terem seus direitos
aviltados, portanto requerendo in-
denizações judiciais e a suspensão
dos serviços prestados.

 Em suma, é fundamental o 
cuidado com a utilização das áreas 
comuns que pertencem a todos, e 
o uso, devendo respeitar as normas
convencionadas evitando discus-
sões acaloradas e demandas judi-
ciais.

Síndicos Alerta!

Por Aldo Junior |

do o “negócio” menos rentável e, 
levando, indiretamente, à saída dos 
profissionais destes edifícios. As-
sim, a possibilidade de que o clien-
te possa ser identificado na portaria 
lhe cria embaraços e acaba deses-
timulando sua visita ao prostituto/
prostituta.

 Também as câmeras de moni-
toramento do condomínio podem 
ser utilizadas como um inibidor 
indireto, a fim de coibir o acesso ir-
restrito destes clientes. Neste caso, 
o condomínio deve informar de
forma clara, por intermédio de avi-
sos espalhados pela área comum,
que o espaço está sendo monito-
rado. A efetivação destas condu-
tas possibilita ao condomínio um
maior controle dos visitantes e for-
talece a segurança do edifício.

 Porém, alguns empreendimen-
tos não possuem um procedimen-
to de acesso estruturado e, nestes 
locais, o controle sobre as visitas 
torna-se, praticamente, inexisten-
te. Nestas situações, recomenda-se 
ao síndico que, na constatação da 
prostituição, procure um advoga-
do especializado, a fim de que este 
notifique o proprietário da unidade 
e, havendo a continuidade do even-
to, promova a respectiva demanda 
judicial, visando que seja cessada 
a conduta transgressora e indevida 
dos moradores da unidade.

 Cabe ressaltar que, não obstan-
te o famigerado direito de proprie-
dade intrínseco na Constituição 
Federal, deve-se preservar a função 
social da propriedade, a qual legiti-
ma o direito dos demais moradores 
em não serem vitimados pela con-
duta inapropriada de terceiros.

 Resta salientar que não somos 
contrários a qualquer tipo de ativi-
dade, desde que lícita e realizada 
em local condizente. O que não se 
pode permitir é que condomínios 
onde vivam famílias sejam trans-
formados em autênticos bordéis.

Fonte Revista Direcional Condo-
mínios
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Cidade Cerca de 30 mil 
pessoas migraram de 
casa para prédios nos 

últimos três anos

Prédio atingido por 
explosão

Moradores desabrigados 
em busca de notícias e a 
preocupação de lojistas 

vizinhos afetados pela explosão. 
Esse era o clima em torno do Blo-
co C da 409 Norte, onde, na manhã 
de domingo, um vazamento de gás 
provocou o acidente. A Polícia Ci-
vil esteve no local, mas suspendeu 
a perícia, alegando que os riscos 
de desabamento aumentaram. A 
corporação só retomará os traba-
lhos após a Defesa Civil garantir a 
segurança da estrutura, o que não 
tem prazo para acontecer. Luciano 
Duttra, dono do Frejo Restaurante 
e Cervejaria, onde ocorreu o aci-
dente, teve acesso ao interior do 
estabelecimento, acompanhado de 
peritos e bombeiros, mas não quis 
falar com a reportagem. Morado-
res e lojistas organizam para hoje, 
às 20h, uma assembleia a fim de 
tratar dos desdobramentos do aci-
dente.

 O designer Jhony Buril Car-
dozo, 26 anos, e a companhei-
ra Elisângela Bastos, 21, tinham 
alugado a quitinete nº 114 havia 
uma semana. Os dois mobiliavam 
o novo lar e planejavam a mudan-
ça para o endereço nos próximos
dias. Agora, eles contabilizam o
estragos. “Quase tudo nosso está
ali, 70% dos nossos pertences, so-
mente as roupas que não”, contou
Jhony. Na manhã do acidente, eles
ainda organizavam o restante dos
pertences na casa em que moram,
em Planaltina. Na ponta do lápis,
Jhony e Elisângela já somam R$
10 mil de prejuízo. “Me pergunto
o que poderia acontecer se o fato
ocorresse em horário comercial.
Seria uma tragédia”, disse o desig-

ner. A explosão no Frejo, no térreo 
do edifício, deixou cerca de 30 fa-
mílias desabrigadas e três pessoas 
feridas sem gravidade. O impacto 
destruiu construções em um raio 
de, pelo menos, 30 metros.

 Rafael Rodrigues Silveira, 23 
anos, mora na quitinete exatamente 
em cima do restaurante Frejo com 
o irmão, André Luiz da Silveira,
29 anos. Duas das três pessoas que
tiveram ferimentos, eles organi-
zavam a mudança para um novo
endereço, mas não tiveram tempo
de concluí-la. O mais novo dormia,
quando acordou com o estrondo
provocado pela explosão, por volta
das 7h. Feriu a orelha, machucou o
pé durante a correria e ainda teve
pequenos cortes ao longo do cor-
po por causa dos cacos de vidro
que voaram com o impacto. André
levou três pontos na sobrancelha
(veja Depoimento). “Acordamos

com o barulho, a janela estouran-
do. Saí correndo até chegar à rua. 
As pessoas estavam todas assusta-
das”, lembrou Rafael.

 No bloco ao lado, as câmeras 
de segurança de uma loja de ma-
teriais de construção registraram o 
momento do acidente. Com a ex-
plosão, produtos, gesso do teto e 
as portas foram danificadas. “Ain-
da não temos o prejuízo estimado, 
mas estamos perdendo um dia de 
trabalho, o que já é uma perda a 
mais”, relatou uma das donas do 
estabelecimento, Jaqueline Mora-
es, 44 anos, que lamentou a situa-
ção dos desabrigados. O problema 
de Jaqueline se repetiu nas lojas 
vizinhas, principalmente nas que 
ficam na lateral do prédio voltada 
para o Bloco C. O subsolo desses 
comércios também foi atingido.

Fonte: Correio Braziliense

Nos últimos três anos, cerca 
de 30 mil pessoas migra-
ram de casas para prédios 

na cidade de São Paulo, segundo 
revela um levantamento divulgado 
pela Lello, empresa em administra-
ção imobiliária. O motivo da mu-
dança se deve principalmente pela 
entrega de um expressivo número 
de empreendimentos voltados à 
classe C e à ampla oferta de crédito 
imobiliário.

 Para esses novos moradores, a 
Lello aconselha atenção a questões 
envolvendo funcionamento e a ro-
tina desses edifícios.

 A primeira dica é solicitar um 
balancete do condomínio, docu-
mento que costuma trazer uma 
variedade de informações: se o 
condomínio está em obras ou ar-
recadando fundos para reformas, 
se os funcionários são próprios ou 
terceirizados, o dia de vencimento 
e valor da cota de condomínio e o 
índice de inadimplência, entre ou-
tros dados.

 “Se o novo morador for o res-
ponsável pelo pagamento da cota 
condominial é fundamental que 
ele entre em contato com o síndi-
co ou com a administradora para 
solicitar a atualização do cadastro. 
Desta forma, os boletos passarão a 
ser emitidos no nome dele”, diz o 
gerente de Relacionamento com o 
Cliente da Lello Condomínios, An-
gélica Delgado Arbex.

 Além disso, o morador deve 
pedir antecipadamente ao zelador 
o regimento interno do condomí-
nio, documento que contém infor-
mações sobre as normas do local,
instruções para reformas e até mes-

Agentes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros durante perícia após a explosão causada 
por vazamento de gás

mo as regras para a realização da 
mudança, com datas, horários e 
locais de entrada e saída de equipa-
mentos.

Síndico
 Por fim, a especialista aconse-
lha que o síndica dê as boas-vindas 
aos novos moradores e se coloque 
à disposição para apresentá-la aos 
demais condôminos. Ela acrescen-
ta que é importante entregar uma 
cópia completa do regulamento in-
terno do condomínio.

 “Isto, feito de maneira simpáti-
ca, reforça a necessidade que as re-
gras sejam seguidas. É uma prova 
também de que aquele condomínio 
valoriza a boa convivência e as 
normas existentes”.

 Outra atitude indicada é pedir 
para que o zelador reúna encami-
nhe para os novos moradores os 
contatos dos principais fornece-
dores da região, como farmácias, 
pontos de táxi, restaurantes e la-
vanderias, que fazem entregas na-
quele condomínio.

Fonte: Karla Santana Mamona / 
Infomoney
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Prestação de contas 
não é bicho de sete 

cabeças

Especial

Por ser uma época escolhi-
da por muitos condomínios 
para realização da transição 

entre mandatos, o mês de dezem-
bro geralmente é também um pe-
ríodo de prestação de contas. Esse 
é um rito de passagem obrigatório 
para que um síndico deixe sua fun-
ção e emposse o seu sucessor. 

 O momento é importante e de 
grandes responsabilidades, porém 
não há necessidade de assombro. 
O síndico honesto, que cumpriu 
devidamente suas atribuições e or-
ganizou seus documentos, não tem 
o que temer. Para esse, a prestação
de contas nada mais é que a apre-
sentação das atividades desempe-
nhadas ao longo de seu mandato.

 O síndico é responsável pelo 
comando do condomínio por um 
determinado período de tempo, 
incluindo o controle de suas re-
ceitas e despesas. Ao término de 
sua gestão, é fundamental que ele 
– enquanto representante legal do
condomínio – demonstre o bom
uso dos recursos financeiros cole-
tivos e a eficiência em administrar
as demandas do patrimônio.

 A prestação de contas deve ser 
feita pelo exclusivamente síndico 
perante à assembleia de condômi-
nos anualmente ou quando exigida, 
não sendo admitida a delegação 
desta obrigação a um substituto. É 
o que diz a Lei 4591/64, a chama-
da “Lei do Condomínio”. Além de
a obrigatoriedade de prestação ser
exclusiva do síndico, as contas de-
vem se revestir de meios que efe-
tivamente demonstrem a homolo-
gação e comprovação das despesas
apresentadas.

 A deliberação sobre as contas 
apresentadas é feita apenas pela 
Assembleia Geral Ordinária, a 
única que possui autoridade para 

aprovar ou reprovar. O que aconte-
ce se o síndico se recusar a prestar 
contas de suas atividades? “Caso 
o síndico se negue a apresentar a
prestação de contas anualmente ou
quando lhe for solicitado, ele pode
ser acionado judicialmente para fa-
zê-lo, pois é representante legal do
condomínio e a prestação de contas
é obrigatória para quem gerencia
bens alheios”, explica a advogada
Mariana Lima.

Preparando a papelada

 Atenção, síndico: a prestação 
de contas não deve deixar qualquer 
dúvida quanto à sua legitimidade, 
portanto, tenha à mão todos os 
comprovantes de entrada e saída 
do caixa, com suas respectivas atri-
buições. 

 O demonstrativo de despesas 
deve estar organizado de forma 
clara e objetiva para ser facil-
mente assimilado. Reúna toda 
a documentação comprobatória 
de receitas (cobrança de taxas de 
condomínio basicamente e outras 
fontes de renda caso o condomínio 
tenha. Exemplo: venda de material 
reciclável, aluguel de cobertura 
etc) e também das despesas (paga-
mento de funcionários, contas de 
água, luz, energia, telefone, contra-
tos de manutenção, tudo com seus 
respectivos recibos e notas fiscais).  

 Além de comprovar a legali-
dade dos gastos, o síndico precisa 
mostrar que manteve em dia o ca-
lendário de manutenções do prédio 
e para isso deve apresentar ates-
tado de dedetização, lavagem das 
caixas d’agua, vistoria de elevado-
res, seguro do prédio, certificado 
de brigada de incêndio, pára raios, 
recarga de extintores, etc).
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Qual é o tipo da sua administracão? 
Repeteco

Dicas
Afastando formigas

 Muitas vezes falamos dos 
processos de exterminação de 
cupins, ratos e baratas, e às ve-
zes damos menos atenção às 
formigas. Estes insetos, assim 
como as já citadas pragas ur-
banas, podem trazer grandes 
malefícios para o condomínio e 
causar dores de cabeça ao sín-
dico, funcionários e moradores. 
Confira dicas para afastar esses 
pequenos inimigos.

 Primeira regra: zelar pela 
limpeza nas áreas comuns, evi-
tando principalmente acúmulo 
de restos de comida. Aplicar 

com uma seringa água com deter-
gente nos buracos de onde as for-
migas saem. Tampe estas frestas 
com sabão em barra. Coloque cas-
ca de limão embebido em álcool 
em locais de grande concentração 
e borrife nos ambientes água com 
cravo-da-índia. 

 Esses cuidados preventivos 
não substituem a desintetização 
periódica. Ela é necessária para 
controlar a proliferação das for-
migas e outras pragas. Lembre-
-se: para que o processo seja bem
sucedido, é fundamental contratar
uma empresa de credibilidade para
o serviço.

Cuidando dos jardins

 O calor do verão favorece o 
crescimento das plantas. No entan-
to, além das belas flores, a grama 
verdinha, árvores e cercas vivas 
apresentarem maior vigor, quem 
também se desenvolve com maior 
rapidez são as indesejáveis ervas 
daninhas. 

 Livre-se de todas as ervas da-
ninhas o mais cedo possível, antes 
que o sol acelere o crescimento 

delas. Também não se esqueça de 
cortar as folhas secas, as gramas al-
tas e fique atento para não prejudi-
car os caules das plantas, pois isso 
pode danificar as raízes.

Limpeza na academia

 A aproximação do verão au-
menta a procura pelas academias. 
Se o seu condomínio possui uma 
sala de ginástica ou outro ambien-
te destinado a exercícios físicos, 
esteja com atenção redobrada aos 
cuidados na higienização dele. 

 O piso, equipamentos, col-
chonetes, vestiários e banheiros 
das academias devem ser limpos 

diariamente. As academias são 
lugares onde as pessoas trans-
piram mais que o normal e este 
suor precisa ser limpo de manei-
ra adequada. 

 Não é aconselhável, por 
exemplo, usar o mesmo pano 
para limpar todo o local. O in-
dicado é separar panos de cores 
diferentes para cada equipa-
mento, assim as bactérias não 
são transferidas de um lugar 
para o outro. Também é inte-
ressante que se dê preferência 
a produtos químicos específicos 
para desinfecção de academia. 
A conhecida solução pano mais 
álcool não basta para desinfetar 
colchonetes e aparelhos. 

Aparentemente fácil, a res-
posta a esta pergunta dá 
Raio-X do condomínio.

 Pode-se saber que se os con-
dôminos participam da vida comu-
nitária ou se o sindico conta com 
a confiança de todos. Veja em que 
grupo o seu condomínio se encon-
tra.

 Dependendo da forma de como 
é administrado o condomínio, ha-
verá maior ou menor facilidade em 
conduzir a gestão e obter os obje-
tivos pré-estabelecidos, podemos 
classificá-las em: administração 
ineficaz e administração eficaz.

Administração ineficaz 

 O sindico ocupa este cargo por 
uma imposição legal centralizando 
as decisões, valendo-se do despre-
paro e desinteresse dos moradores 
para se manter nesta posição, não 
conta com a simpatia de todos, mas 
com a diferença de muitos, essa 
administração caracteriza-se pelos 
seguintes pontos:

• O condomínio é submetido ao
domínio de um individuo ou de
um pequeno grupo;

• A liderança não se faz sentir e é
pequena a influência dos condô-
minos;

• As reuniões são precariamente
organizadas;

• Seu grande defeito é a incapa-
cidade de atingis os seus propó-
sitos;

• Não existe iniciativa individu-
al;

• Só irão realizar alguma coi-
sa, quando existir algum tipo de
pressão ou próximo nas eleições;

• São facilmente controlados por
um pequeno grupo que manipu-
lam as informações, tentando ter
poderes ilimitados e absolutos.
Facilitam as deliberações quan-
do da omissão da maioria dos
condôminos;

• Estes grupos só se reúnem para
homologar as decisões dos lide-
res;

• As comunicações tendem a
ser unilaterais, apenas no senti-

do dos administradores para os 
moradores;As novas idéias serão 
aceitas dependendo de quem as 
sugeriu, não sendo considerado o 
valor de sua finalidade; 

• Se um membro deste grupo
tenta mudar a direção dos fatos,
é reprimido imediatamente de di-
ferentes formas.

Administração eficaz

 Neste tipo de grupo, o sindico 
conta com o prestigio e a simpa-
tia da maioria. Procura dividir as 
responsabilidades, buscando tra-

zer um numero cada vez maio de 
pessoas para participarem de for-
ma democrática, almejando que os 
desejos e as expectativas do grupo 
sejam atingidos.

 Este grupo possui as seguintes 
características principais:

• O grupo tem dentro de seus
objetivos a capacidade de reco-
nhecer, definir, solucionar pro-
blemas e necessidades comuns,
através do trabalho em conjunto;

• A ação do sindico baseia-se
na legislação e no consenso do
grupo do grupo para criação dos
objetivos;

Por Andréa Matos |

• As atividades do grupo são
aceitas e bem sucedidas quando
o trabalho é realizado como um
todo, e não quando resulta do es-
forço individual ou de uma fac-
ção;

• Uma melhoria nas relações hu-
manas e conseqüentemente me-
lhor interação entre os membros;

• A característica essencial des-
te grupo é suas decisões serem
tomadas pelo grupo como um
todo, sendo que cada membro
participa de acordo com sua ca-
pacidade;

• Maior satisfação entre os
membros, sendo menores a ma-
nifestações de frustração e agres-
sividade, havendo maior cama-
radagem e cooperação.

     As pessoas que estão oficial-
mente na posição de líder conhe-
cem que sua função principal é fa-
cilitar o cotidiano do grupo.

     O condomínio, sendo um grupo 
eficaz, proporcionará ao sindico e 
seus auxiliares maior tranqüilidade 
e segurança nas decisões. Os resul-
tados positivos serão evidentes en-
tre eles estão: maior transparência 
para a gestão e uma grande satis-
fação dos moradores que se sen-
tiram parte importante do grupo. 
É fundamental para que haja uma 
administração eficaz a participa-
ção dos condôminos no processo 
decisório, minimizando o peso das 
responsabilidades para o sindico.

 A autora é jornalista e colabora-
dora do Jornal do Sindico
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Dezembro em clima de festa
Decoração

Em seu exercício diário, o 
síndico precisa lidar com 
diversas obrigações: con-

tas a pagar, coordenar funcioná-
rios, inspecionar as instalações do 
prédio, obedecer o calendário de 
manutenções periódicas e, como 
se não houvesse preocupações su-
ficientes, de vez em quando é pre-
ciso apaziguar conflitos entre con-
dôminos. 

 Neste mês de dezembro suge-
rimos ao síndico tratar de um tema 
mais agradável: a decoração temá-
tica para o Natal. O simbolismo de 
arrumar a casa para as festas de fi-
nal de ano é uma tradição presente 
na maioria das famílias brasileiras. 
Com a popularização dos condo-
mínios residenciais como opção 
de moradia, esse costuma migrou 
junto. 

 Por isso, a ornamentação temá-
tica dos prédios durante o período 
natalino já entrou na pauta de dis-
cussões de muitos condomínios. 
Muitos, inclusive, já reservam um 
aporte financeiro para esta finalida-
de no orçamento anual. Geralmen-
te, a responsabilidade pela decora-
ção fica por conta do síndico. É ele 
que faz a cotação do material a ser 
utilizado, realiza a compra e, em 
muitos casos, ele mesmo decora. 
Uma boa ideia é montar uma co-
missão de moradores para ajudar 
na instalação, incluindo as crian-

ças, promovendo a integração en-
tre os condôminos.

 É interessante que se vote em 
assembleia essa questão. É neces-
sário que se registre a aprovação 
da decoração natalina por parte dos 
moradores, bem como o montante 
de dinheiro  que pode ser destinado 
à compra e instalação dos adornos. 
Caso haja recurso em caixa, uma 
opção prática e que garante a qua-
lidade do resultado final é contratar 
uma empresa especializada em de-
coração natalina. 

 O dinheiro está curto? Não tem 
problema! É possível fazer uma 
bela decoração e entrar no clima 
natalino gastando pouco. Existem 
empresas que alugam enfeites na-
talinos. Dessa forma, é possível 
mudar a decoração todos os anos 
sem precisar investir na compra 
dos materiais, o que implica em 
uma considerável economia.

 Se a sua cidade não dispõe des-
se tipo de serviço, outra opção ba-
rata e ecológica é utilizar materiais 
recicláveis. Caixas de papelão re-

cobertas com papel colorido e fitas 
podem ficar debaixo da árvore de 
Natal no hall de entrada, simulan-
do presentes de verdade.

 Solicite que os moradores 
doem garrafas PET (de preferência 
aquelas de cor verde) que não têm 
mais uso, elas podem se transfor-
mar em belas guirlandas para se-
rem colocadas nas portas, castiçais, 
e até árvores de Natal. Diversos tu-
toriais ensinando o passo-a-passo 
da confecção das peças podem ser 
encontrados na internet. 

Atenção especial com os 
pisca-piscas

 Marca registrada das de-
corações natalinas ao redor do 
mundo, os famosos pisca-piscas 
não podem ficar de fora da or-
namentação do condomínio. É 
preciso estar atento ao estado 
de conservação desse material 
para evitar acidentes e desper-
dício de energia. Em primeiro 
lugar, verifique sempre se os 
pisca-piscas tem procedência 
comprovada, se eles têm o selo 
do Inmetro. Antes de instalar os 
pisca-piscas (novos ou usados), 
verifique se há emendas e se a 
película plástica isolante está 
em boas condições. Emendas e 
conexões, caso existam, devem 
estar protegidas com fita isolan-
te de boa qualidade. Confirme 
se a tensão das lâmpadas é com-
patível com a tensão da rede. 
Evite utilizar adaptador benja-
mim (também chamado de “T”). 
Eles sobrecarregam as tomadas 
e podem causar danos elétricos. 
Na ornamentação de áreas ex-
ternas (jardins, varandas etc), o 
cuidado deve ser redobrado. A 
umidade e a presença de água 
são fatores que elevam bastante 
a probabilidade de acidentes.
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GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS Dezembro 2013

Automação Predial

Acessórios

Bordados e Uniformes

ConsertosSegurança Eletrônica

Assessoria Condominial

Advocacia Condominial

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

Manutenção Predial Lanches e Refeições

Vidraçarias

Equipamentos de Segurança

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Dezembro/2013

Síndico Profissional
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Assessoria CondominialTapetes e Acessórios

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

Material de Limpeza

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Dezembro/2013

Terceirização de Mão de Obra

Terceirização de Mão de Obra Sistemas de Incêndio

Imóveis

Cortinas e Persianas

FALA ANUNCIANTE

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

estes anunciantes.
Email: folhadosindico@hotmail.com

Fone: 3022-2717

Depoimentos sobre veiculaçao de publicidade

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

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

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

Lívia Dantas - moradora em 
condomínio 

1- 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 avaliar 
dois aspectos: primeiro,  a as-
sembléia foi convocada no pra-
zo legal? Todos os condôminos 
foram devidamente notificados 
por edital? Se a resposta for sim, 
infelizmente não há o que fazer, 
pois o sindico atendeu as normas 
previstas, visto que a instituição 
de taxa extra não requer quorum 
qualificado, portanto não ca-
bendo qualquer reclamação. Se 
porventura houve qualquer irre-
gularidade nos pré-requisitos su-
pracitados  poderá o condômino 
que entender que houve prejuízo 
requerer a nulidade dos atos. 

Sandro Berger - Sindico Asa 
Sul 

2- Dr. Aldo Junior, contratei
um autônomo  para fazer um
pequeno  serviço de pintura no
prédio. Ele não tem nota fiscal.
Preciso pagar INSS sobre este
serviço?

R: Sem duvida deve reter 11% 
do autônomo, e recolher na GPS 
( guia de previdência social) 
mais 20%( parte da empresa) to-
talizando 31% sobre a prestação 
de serviços. 

Sem duvida alguma a admi-
nistracao  financeira dos re-
cursos de um condomínio 

requer muita atenção e responsabi-
lidade por parte do sindico quanto 
as finalidades da arrecadação das 
taxas ordinárias e taxas extras. 

 As duas formas de receitas 
mais comuns (ordinárias e extras) 
são absolutamente contrárias e de-
vem atender a funções específicas 
de despesas, em razão disto devem 
ser apropriadas de forma separada 
a fim de evitar o uso indevido de 
recursos de uma rubrica com des-
pesa de outra.

 Primeiramente vamos traba-
lhar com a taxa ordinária. Esta taxa 
destina-se ao pagamento das des-
pesas correntes do condomínio tais 
como: água, luz, telefone, salários, 
Encargos sociais, ou seja, apenas 
as despesas mensais. Utiliza-se 
também a taxa ordinária para pa-
gamento de despesas vincendas 
como seguros, manutenções se-
mestrais( caixa d’água, bombas 
etc). Em suma a rubrica contá-
bil  da taxa ordinária deve custear 
também aquelas contas que são de 
origem orçamentarias  porém não 
são mensais, mas ocorrem durante 
a gestão. 

 A arrecadação da taxa  ordiná-
ria normalmente se concretiza em 
conta corrente de movimentação 
normal onde o sindico fará todos 
os pagamentos e receberá  os cré-
ditos CONDOMINIAIS. 

 Em contrario, a taxa extraordi-
nária destina-se exclusivamente ao 
pagamento de despesas relaciona-
das com patrimônio e benfeitorias. 
Em suma estes recursos obrigato-
riamente visam a valorização do 
patrimônio dos condôminos. Por-
tanto as despesas com reformas, 
revitalizacoes, manutenções estru-

turais e aquisição de bens moveis 
(carrinhos de compras, containers 
de lixo e capachos por exemplo) 
são as principais rubricas utiliza-
das com estes recursos. 

 Portanto todo cuidado é pouco.  
Alertamos sobre a necessidade dos 
síndicos separarem estas rubricas 
preferencialmente em contas se-
paradas de forma a evitar a con-
fusão das verbas, ocasionando o 
pagamento de despesas extras com 
taxas ordinárias, ou até o contrário 
pagar despesas ordinárias com a 
arrecadação extra. 

 Esta situação se concretizada, 
causa ao sindico sérios problemas 
junto ao conselho fiscal e aos mo-
radores. No caso dos conselheiros 
fiscais pela simples analise das 
contas, certamente irão  identificar 
a irregularidade, podendo resultar 

na reprovação das prestações de 
contas.Os moradores em conse-
quência, diante da propagação da  
noticia irão pressionar o sindico 
para a regularização da pendência 
evitando prejuízos de ordem patri-
monial. 

 Vale ressaltar que, neste caso 
especifico para os proprietários 
a confusão na administração dos 
recursos gera menor impacto. No 
âmbito finançeiro e patrimonial em 
comparação com os inquilinos, que 
podem eventualmente, contribuir 
para benfeitorias no prédio sem te-
rem a contrapartida do investimen-
to ou qualquer compensação. 

 São inúmeras as demandas ju-
diciais propostas por moradores 
contra os administradores reque-
rendo a recomposição ou devolu-
ção dos valores uitilizados indevi-

damente. Para agravar ainda mais 
a situação do gestor, procuram a 
justiça propondo indenizações por 
dano moral e material pelo uso in-
devido das verbas . Muitos inclusi-
ve obtém êxito em suas ações pois 
o judiciário tem julgado favoravel-
mente e entendido que tal atitude
administrativa cometida pelo sin-
dico realmente causa dano ou con-
dômino pela má gestão financeira.

 A administração financeira das 
taxas CONDOMINIAIS requer do 
sindico grande responsabilidade 
para evitar problemas de ordem 
administrativa e judicial. O ideal 
para o administrador é sempre di-
vidir e compartilhar as dificuldades 
financeiras com os moradores em 
assembléia geral, e com transpa-
rência poder solucionar as deman-
das.

“São inúmeras as demandas judiciais 
propostas por moradores contra os 
administradores...”

Administração financeira das taxas 
CONDOMINIAIS 

Taxa ordinária e taxa extra não devem se misturar... 

VALE A PENA LER DE NOVO
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

Responsabilidade Civil do síndico
STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 
579121 DF 2003/0155761-1 (STJ) 

Data de publicação: 30/03/2009 
Ementa: RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CA-
RACTERIZADA A RESPONSABI-
LIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO 
POR HOMICÍDIO DOLOSO PRATI-
CADO POR VIGIA TERCEIRIZADO 
CONTRA MORADOR. RECURSO 
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. 
A pretexto da argüição de ter sido vio-
lado o suporte processual ensejador 
da rescisória (art. 485, V), o que se 
pretende, reflexamente, é a reaprecia-
ção dos fundamentos que lastrearam o 
acórdão rescindendo, o que não é pos-
sível, nos termos dos precedentes desta 
Quarta Turma. 2. Ainda que se por isso 
não fosse, o especial não prosperaria. 
Não se há falar em responsabilidade 
do Condomínio por fato do preposto, 
porquanto o Tribunal a quo, à luz das 
circunstâncias fáticas observadas, che-
gou a conclusão diversa. Incidência da 
Súmula n. 07/STJ. 3. Em regra, não há 
responsabilidade do Condomínio por 
fato de terceiro. Isso porque, confor-
me reiterada jurisprudência da Casa, 
conquanto o disposto no art. 22 da Lei 
n. 4.591 /64 preceitue que a adminis-
tração do condomínio está a cargo do
síndico, daí não se conclui que este é
o responsável por todos os danos sofri-
dos pelos condôminos, notadamente os 
causados por atos dolosos de terceiros. 
4. Recurso especial não conhecido

TRF-1 - AGRAVO DE INSTRU-
MENTO AG 41681 BA 0041681-

09.2005.4.01.0000 (TRF-1)
Data de publicação: 17/05/2013

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E 
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FIS-
CAL CONTRA CONDOMÍNIO E 
RESPECTIVO SÍNDICO. EXCEÇÃO 
DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ILEGI-
TIMIDADE PASSIVA. NECESSIDA-
DE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. 
A exceção de pré-executividade, em-
bora não prevista em lei, tem sido ad-
mitida em nosso ordenamento jurídico 
somente nos casos em que o juiz possa, 
de ofício, conhecer da matéria alegada, 
havendo prova inequívoca da nulida-
de da execução, e desde que isso não 
implique dilação probatória. 2. Apenas 
as matérias de ordem pública ou as nu-
lidades absolutas devem ser arguidas 
na referida exceção, sem embargos ou 
penhora. 3. A jurisprudência é unísso-
na quanto ao descabimento da exceção 
de pré executividade quando a matéria 
demanda produção de prova. Prece-
dentes. 4. As hipóteses de responsabi-
lidade tributária definidas pelo art. 135 
, do CTN têm, sempre, natureza sub-
jetiva e, por isso, os princípios que re-
gem tal instituto devem ser observados 
para se verificar se o terceiro apontado 
é, ou não, legítimo responsável tribu-
tário. 5. A certeza da responsabilidade 
tributária do terceiro apontado deve 
ser resultado de processo administra-
tivo prévio, quando será apurada nos 
termos dos pressupostos estabelecidos 
por lei, inscrevendo-o em dívida ativa, 
sendo essa a condição essencial que irá 
determinar a legitimidade passiva do 
sócio na respectiva execução fiscal. 6. 
A condição de síndico não pressupõe 
a condição de proprietário, sendo ple-
namente possível que o síndico eleito 
não tenha qualquer propriedade no 
condomínio. 7. O fato de não existir 
qualquer convenção que disponha so-
bre a eleição do síndico, por si só, não 
ilide a existência de alguém que exerça 
o referido cargo, demandado tal busca,
por sua vez, de necessária dilação pro-
batória. 8. Este Juízo não está ratifican-
do a certeza e liquidez que deve existir
na CDA que compõe a execução. Tal

matéria ficará a cargo do Juiz de pri-
meiro grau quando da análise de even-
tual ação de embargos ajuizada pelas 
partes. O que aqui se pôs a apreciação 
encontra limite processual, ou seja, 
a condição de síndica ou não da exe-
cutada é questão que merece dilação 
probatória, razão pela qual não pode 
ser apreciada em sede de exceção de 
pré executividade. 9. Agravo de instru-
mento desprovido.... 
TJ-DF - Ação Cí¬vel do Juizado Es-
pecial ACJ 955333120118070001 DF 
0095533-31.2011.807.0001 (TJ-DF) 

Data de publicação: 07/03/2012 
Ementa: DE JUSTIÇA, QUE POSSUI 
A ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIO-
NAL DE PACIFICAR A INTERPRE-
TAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDE-
RAL, LITTERIS: “(...) 3. EM REGRA, 
NÃO HÁ RESPONSABILIDADE 
DO CONDOMÍNIO POR FATO DE 
TERCEIRO. ISSO PORQUE, CON-
FORME REITERADA JURISPRU-
DÊNCIA DA CASA, CONQUANTO 
O DISPOSTO NO ART. 22 DA LEI N. 
4.591 /64 PRECEITUE QUE A AD-
MINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO 
ESTÁ A CARGO DO SÍNDICO, DAÍ 
NÃO SE CONCLUI QUE ESTE É O 
RESPONSÁVEL POR TODOS OS 
DANOS SOFRIDOS PELOS CON-
DÔMINOS, NOTADAMENTE OS 
CAUSADOS POR ATOS DOLOSOS 
DE TERCEIROS.(...)”(RESP 579.121/
DF, REL. MINISTRO LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QU ARTA TURMA, 
JULGADO EM 17/03/2009, DJE 
30/03/2009)”(...) 1. A SEGUNDA 
SEÇÃO DESTA CORTE FIRMOU 
ENTENDIMENTO NO SENTIDO 
DE QUE”O CONDOMÍNIO SÓ RES-
PONDE POR FURTOS OCORRIDOS 
NAS SUAS ÁREAS COMUNS SE 
ISSO ESTIVER EXPRESSAMENTE 
PREVISTO NA RESPECTIVA CON-
VENÇÃO.” 2 . NA HIPÓTESE DOS 
AUTOS, O ACÓRDÃO RECORRIDO 
ESTÁ FUNDAMENTADO NO FATO 
DE QUE: (A) O FURTO OCORREU 
NO INTERIOR DE UMA UNIDADE 
AUTÔNOMA DO CONDOMÍNIO E 
NÃO EM UMA ÁREA COMUM; (B) 
O AUTOR NÃO LOGROU ÊXITO 
EM DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA 
DE CLÁUSULA DE RESPONSA-
BILIDADE DO CONDOMÍNIO EM 
INDENIZAR CASOS DE FURTO E 
ROUBO OCORRIDOS EM SUAS 
DEPENDÊNCIAS.(...)”(AGRG NO 
AG 1102361/RJ , REL. MINISTRO 
RAUL ARAÚJO, QU ARTA TUR-
MA, JULGADO EM 15/06/2010, DJE 
28/06/2010) 6. A JURISPRUDÊNCIA 
DA CORTE SUPERIOR NÃO DI-
VERGE DOS PRECEDENTES QUE 
DESTACO DO E. TJDFT, VERBIS: 
“(...) 1 - O SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA JÁ PACIFICOU EN-
TENDIMENTO NO SENTIDO DE 
QUE O CONDOMÍNIO APENAS 
SERÁ RESPONSABILIZADO PELA 
REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS 
EXPERIMENTADOS PELOS CON-
DÔMINOS EM DECORRÊNCIA 
DE FURTOS PRATICADOS NAS 
ÁREAS COMUNS E AUTÔNOMAS 
DO EDIFÍCIO QUANDO HOU-
VER CLÁUSULA EXPRESSA NA 
RESPECTIVA CONVENCAO .(...)” 
(2010 01 1 003462-4 APC - 0003462-
44.2010.807.0001 (RES.65 - CNJ) DF; 
ÓRGÃO JULGADOR : 5ª TURMA 
CÍVEL; RELATOR DES. : ANGELO 
PASSARELI; DJ-E: 19/04/2011 PÁG. 
: 109) “(...) 1. O CONDOMÍNIO SÓ 
É RESPONSÁVEL PELA INDENI-
ZAÇÃO DE DANO PATRIMONIAL 
SOFRIDO POR CONDÔMINO, EM 
DECORRÊNCIA DE FURTO EM 
ÁREAS INDIVIDUAIS OU CO-
MUNS DO PRÉDIO, SE HOUVER, 
EM SUA CONVENÇÃO, REGU-
LAMENTO OU REGIMENTO IN-

TERNO, CLÁUSULA EXPRESSA A 
RESPEITO, POSITIVANDO QUE A 
MAIORIA DOS CO-PROPRIETÁ-
RIOS CONCORDAM EM SOCIALI-
ZAR O PREJUÍZO SOFRIDO POR 
UM DELES. 2. ASSIM, NÃO PODE 
O CONDOMÍNIO SER CHAMADO 
A INDENIZAR DANO MATERIAL 
DECORRENTE DE FURTO NO IN-
TERIOR DE AP ARTAMENTO, SE 
OS CONDÔMINOS NADA CON-
VENCIONARAM NESSE SENTI-
DO.(...)” (2003 01 1 034715-9 APC 
- 0034715-94.2003.807.0001 (RES.65
- CNJ) DF; ÓRGÃO JULGADOR :
4ª TURMA CÍVEL; RELATOR DES.
: SANDOVAL OLIVEIRA; DJ-E:
08/06/2009 PÁG. : 103) 7. RECUR-
SO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A 
SÚMULA DE JULGAMENTO SER-
VIRÁ DE ACÓRDÃO NA FORMA 
DO ART. 46 DA LEI N. 9.099 /95.
CONDENADO O RECORRENTE
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS E DOS HONORÁ-
RIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
EM 10% DO VALOR DA CAUSA,
QUE RESTA SUSPENSO EM RA-
ZÃO DA GRATUIDADE QUE LHE
SOCORRE.... 
Encontrado em: DE DANOS, AFAS-
TAMENTO, RESPONSABILIDADE 
CIVIL, CULPA IN VIGILANDO, 
PREVALÊNCIA, ASSEMBLÉIA. 
PRECEDENTE. Ação... ESTACIO-
NAMENTO, CONDOMÍNIO), INE-
XISTÊNCIA, PREVISÃO EXPRES-
SA, CONVENÇÃO, CLÁUSULA, 
REPARAÇÃO 

TJ-DF - Apelação Cí¬vel APL 
950082520068070001 DF 0095008-

25.2006.807.0001 (TJ-DF) 
Data de publicação: 24/11/2009 

Ementa: DIREITO CIVIL. INDENI-
ZAÇÃO. DANOS MORAIS. OFEN-
SA À HONRA DE EX-SÍNDICA POR 
CONDÔMINO. 1. FATO: O RÉU EN-
VIOU, NÃO SÓ À AUTORA, COMO 
TAMBÉM A TODOS OS DEMAIS 
CONDÔMINOS, UMA CORRES-
PONDÊNCIA CONTENDO INFOR-
MAÇÕES SOBRE POSSÍVEIS DIFE-
RENÇAS DE SALDOS EM CONTAS 
CUJA MOVIMENTAÇÃO COM-
PETIA À ENTÃO SÍNDICA. 1.2. 
AINDA QUE NÃO TENHAM SIDO 
FEITAS ACUSAÇÕES DIRETAS À 
EX-SÍNDICA, O CONTEÚDO DA C 
ARTA ENVIADA, CLARAMENTE, 
INSINUA QUE ELA SERIA A RES-
PONSÁVEL POR TAIS DIFEREN-
ÇAS DE SALDOS, E, PIOR, AINDA 
EXIGE QUE PRESTE EXPLICA-
ÇÕES. O FATO DE SER O RÉU O 
ENTÃO PRESIDENTE DA COMIS-
SÃO DE OBRAS, NÃO O ELEVA 
À QUALIDADE DE SABEDOR DA 
VERDADE, NEM, TAMPOUCO, DE 
“FISCAL” DAS CONTAS DO CON-
DOMÍNIO. ORA, UMA VEZ DES-
CONFIADO DA ADMINISTRAÇÃO, 
DEVERIA TER TOMADO AS PRO-
VIDÊNCIAS CABÍVEIS, OBSER-
VANDO O DIREITO DE DEFESA 
QUE É A TODOS ASSEGURADO. 
MAS, AO INVÉS DISSO, PRECI-
PITOU-SE AO “ESPALHAR” NO-
TÍCIAS PARA TODO O EDIFÍCIO 
ACERCA DE SUAS SUPOSIÇÕES 
E, AINDA, AO CONVOCAR TODOS 
OS MORADORES PARA UM DE-
BATE SOBRE O TEMA. É NÍTIDO 
QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES 
DA ATUAÇÃO DE UM SIMPLES 
MEMBRO DE UMA COMISSÃO DO 
CONDOMÍNIO, NÃO MERECEN-
DO, PORTANTO, ACOLHIDA, SUA 
ARGUMENTAÇÃO NO SENTIDO 
DE QUE AGIU DENTRO DAS BA-
LIZAS DE SEU OFÍCIO; TAL CON-
DUTA EXORBITOU A RAZOABI-
LIDADE, POIS SE IMPREGNOU 

DE ÂNIMO ACUSATÓRIO, VE-
XATÓRIO E DESMORALIZANTE, 
QUALIFICANDO-SE, PORTANTO, 
COMO ILÍCITA, JÁ QUE PÔS EM 
DÚVIDA A LISURA E A CREDIBI-
LIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
DA ENTÃO SÍNDICA. O DIREITO 
AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA 
DEFESA CONSTITUI UMA GA-
RANTIA CONSTITUCIONAL, ELE-
VADO, INCLUSIVE, À CATEGORIA 
DE DIREITO FUNDAMENTAL. 2. 
MESMO À MÍNGUA DE PROVAS 
CONCRETAS ACERCA DO DIVER-
GENTE SALDO DA CONTA DE 
APLICAÇÕES DO CONDOMÍNIO, 
ASSIM COMO ACERCA DA RES-
PONSABILIDADE DA EX-SÍNDICA 
SOBRE TAL DIFERENÇA, O CON-
DÔMINO NÃO HESITOU EM PRO-
CEDER À PROPAGAÇÃO DE SUAS 
PRECIPITADAS CONCLUSÕES A 
TODOS OS MORADORES DO PRÉ-
DIO, E, PARA PIORAR, QUANDO A 
“ACUSADA” ESTAVA DE FÉRIAS. 
PORTANTO, EMERGE INDUVI-
DOSO QUE ESTÃO PRESENTES 
OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À 
CONFIGURAÇÃO DO DANO MO-
RAL, UMA VEZ QUE A CONDUTA 
DO RÉU CAUSOU VIOLAÇÃO À 
HONRA, IMAGEM E BOA REPU-
TAÇÃO DA AUTORA, SENDO PA-
TENTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍ-
PIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. DESSA FORMA, IMPE-
RIOSA É A REPARAÇÃO DESSE 
DANO. 3. A INDENIZAÇÃO NOS 
MOLDES FIXADOS NA INSTÂN-
CIA A QUO ENCONTRA-SE EM 
CONSONÂNCIA COM OS CRITÉ-
RIOS DA MODERAÇÃO E EQUI-
DADE, NORTEADORES DA BOA 
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 
É RAZOÁVEL O VALOR DE R$ 
5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA 
COMPENSAR OS ABORRECIMEN-
TOS SOFRIDOS PELA AUTORA, 
COMO TAMBÉM PARA ATINGIR 
A FINALIDADE PEDAGÓGICA DA 
INDENIZAÇÃO.... 

TJ-SC - Inteiro Teor. Apelacao 
Civel AC 209379 SC 2003.020937-9 

(TJSC) 
Data de publicação: 09/09/2005 

Decisão: Tribunal de Justiça: “(...) 
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSA-
BILIDADE CIVIL - SÍNDICO - PRE-
SENÇA DOS REQUISITOS... impe-
riosa.” (ACV n. - Relª. Desª. Salete 
Silva Sommariva) É da jurisprudência: 
“RESPONSABILIDADE CIVIL... 
GRAVE - DOLO - RESSARCIMEN-
TO DOS DANOS - Condomínio. Sín-
dico. Responsabilidade. Contas não 
aprovadas.... 
TJ-PR - Apelação Cível AC 5053101 

PR 0505310-1 (TJ-PR) 
Data de publicação: 13/11/2008 

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL 
CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS. PRIMEIRA FASE. CON-
DOMÍNIO. SÍNDICO. DEVER DE 
PRESTAR CONTAS. CONFIGURA-
ÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO. A constatação de irregu-
laridades por auditoria encomendada 
pelo condomínio não torna inútil a exi-
gência de prestação de contas ao sín-
dico, na medida em que estas podem 
se resumir ao esclarecimento das in-
correções apontadas no levantamento. 
Preliminar rejeitada. A petição inicial 
descreve fatos que, em tese, justificam 
o pedido de prestação de contas, o qual
não é inviável em razão do condomí-
nio deter a posse da documentação ati-
nente à gestão da requerida ou porque
esta teve suas contas aprovadas em
assembléia. Vistos, relatados e discu-
tidos estes autos de Apelação Cível nº
505310-1, de Curitiba, 19ª Vara Cível,
em que é apelante Dayane Virgolino

Ramos e é apelado Condomínio Edi-
fício West Center Comercial. Em ação 
de prestação de contas, foi julgado 
procedente o pedido formulado por 
Condomínio Edifício West Center Co-
mercial em face de Dayane Virgolino 
Ramos, para o efeito de condenar esta 
a prestar contas aquele, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, acerca do pe-
ríodo em que atuou como síndica do 
requerente (fls. 391/395). A requerida, 
inconformada, deduziu o presente ape-
lo, alegando, em síntese, que: a) não 
há interesse de agir, porque a ação é 
inadequada e não apresenta qualquer 
utilidade ao apelado, na exata medida 
em que tem a posse de todos os docu-
mentos relativos à gestão questionada 
e já os submeteu à auditoria, de modo 
que não há fato novo a ser esclarecido; 
b) não há contas a serem prestadas do
período em que administrou o recorri-
do, pois já as prestou e assumiu a sua
responsabilidade pelas irregularidades
apontadas na outra ação movida pelo
apelado; c) a auditoria na qual o pedido
está assentado é unilateral e não há, na
petição inicial, indicação dos fatos que,
em tese, justificariam nova prestação
de contas; d) não há nos autos qualquer
ato da assembléia condominial sobre a
reprovação...

TRF-5 - Apelação Civel AC 381724 
CE 0013809-60.2002.4.05.8100 

(TRF-5) 
Data de publicação: 29/05/2009 

Ementa: RESPONSABILIDADE 
CIVIL OBJETIVA. CEF. APLICA-
ÇÃO DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS E BANCÁRIAS. 
COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 
FURTADO. ASSINATURAS FALSI-
FICADAS. CULPA CONCORREN-
TE. DANO MATERIAL. CONFIGU-
RADO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
1. Hipótese em que a CEF foi con-
denada ao pagamento de indeniza-
ção por danos materiais decorrentes
da compensação de cheque furtado e
posteriormente emitido com assinatu-
ra falsificada. Conhecimento do furto
pelos titulares do cheque apenas após
o saque do valor respectivo. Fraude
confirmada por perícia grafotécnica re-
alizada nos autos 2. A responsabilidade
civil da CEF, no caso, é de natureza
objetiva, dependendo, para sua confi-
guração, da presença simultânea dos
requisitos extraídos do art. 14 do Códi-
go de Defesa do Consumidor (defeito
na prestação do serviço, dano patrimo-
nial ou moral, nexo de causalidade),
aplicável às instituições financeiras e
bancárias por força do art. 3º , § 2º do
Estatuto Consumerista. 3. Após o iní-
cio de vigência do Código de Defesa
do Consumidor , não mais se aplica
às relações firmadas entre Instituições
Bancárias e seus correntistas, a súmu-
la 28 do STF (13/12/1963), que prevê,
como causa excludente da responsabi-
lidade civil, também a culpa concor-
rente da vítima. 4. Nos termos do art.
14º , § 3º , do CDC , as excludentes de
responsabilidade do prestador de ser-
viço restringem-se a duas hipóteses: a
inexistência de defeito no serviço pres-
tado e a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro. 5. A despeito da exis-
tência de entendimentos sustentados,
na doutrina e jurisprudência, acerca
do caráter não taxativo do dispositivo
legal referido, com a consideração de
outras eventuais hipóteses de exclusão
de responsabilidade civil nas relações
de consumo (ex. caso fortuito, força
maior e exercício regular de direito), a
culpa concorrente não é indicada como
uma dessas hipóteses, mas sim como
fator de redução do valor indenizató-
rio. Precedente (STJ. RESP971845/
DF. 3ª Turma. Rel: Ministro Humberto
Gomes de Barros. Data...
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Segurança
Novas tecnologias a 
favor da segurança 

patrimonial

Quando é possível aos 
síndicos determinar a 
retirada dos animais?

A tecnologia tem evoluído e 
muito em favor dos meca-
nismos para proteger um 

imóvel. A crescente onda de vio-
lência nos grandes centros urbanos 
– e que também se alastra aos de
médio porte – estimulou empresas
especializadas em desenvolverem
e aperfeiçoarem dispositivos que
minimizam as possibilidades de
um condomínio ser alvo de bandi-
dos.

 Sistemas de CFTV (Circuito 
Fechado de Televisão), alarmes, 
detector de movimentos e cercas 
elétricas são alguns apetrechos que 
já não são tão difíceis de encontrar 
nos condomínios brasileiros, pois 
com o passar dos anos foi tendo 
seu preço reduzido. 

 Mesmo dispondo de sofistica-
dos equipamentos, muitas vezes a 
segurança do patrimônio pode ser 
posta em risco quando esses me-
canismos são operados por alguém 
de má fé ou, simplesmente, negli-
gente e desatento. “É importante 
se ter um controle de acesso ao 
prédio, tanto para empresas como 
residências, com cadastro de mora-
dores, visitantes e seus veículos”, 
pontua Vladimilson Ruiz, Gerente 
de Segurança, Eletrônica e Ras-
treamento da Verzani & Sandrini 
Segurança, experiente empresa do 
ramo de proteção patrimonial.

 A tecnologia já conseguiu 
meios de driblar a falha humana. 
“Existem sensores de alarmes in-
terligados a uma central de monito-
ramento que independem da ação 
humana, uma vez que a imagens 
estão interligadas ao vivo virtual-
mente. No momento em que a cen-
tral nota algo de irregular nas ima-
gens dos condomínios ela poderá 
agir de forma mútua com a portaria 
do prédio ou até mesmo agilizar o 
processo diretamente com o 190 
em casos de assalto, por exemplo”, 
informa Vladimilson.

 O sistema conhecido como 
Virtual Guard é indicado tanto para 

condomínios residenciais quanto 
para ambientes corporativos, onde 
o fluxo diário de pessoas “estra-
nhas” costuma ser bem maior. “O
Virtual Guard é um sistema de mo-
nitoramento para espaços restri-
tos, ou seja, em caso de aberturas
de portas ou janelas, um alarme é
enviado para a Central de Moni-
toramento. A ‘invasão’ passa a ser
acompanhada por um software in-
tegrado entre o monitoramento de
imagens e alarme”, explica Bruno
Jean Carrere, Coordenador Técni-
co da VS Tech.

 A realidade atual se aproxima 
cada vez mais dos filmes de ficção 
científica que assistíamos décadas 
atrás. Mais novidades estão che-
gando ao Brasil para segurança 
patrimonial que prometem blindar 
os ambientes da violência urbana e 
também vigiar as rotinas internas 
do prédio: imagens em alta defini-
ção; softwares com identificação 

A presença de animais nos 
apartamentos representa 
direito constitucional de 

seu proprietário, em analogia ao 
direito de propriedade previsto no 
Artigo 5º, Inciso XXII, da Consti-
tuição Federal.

 A mera proibição incondicio-
nal e irredutível quanto à manu-
tenção de animais de estimação, 
proposta por alguns condomínios, 
resta, portanto, ilegal.

 Contudo, em alguns casos ex-
tremos, a presença do animal cria 
condição insustentável quando in-
terfere no cotidiano do condomí-
nio.

 Quando falamos em condomí-
nio, devemos nos ater ao fato de 
que nenhum direito que atenda, 
exclusivamente, aos anseios de um 
único condômino, pode se sobre-
por ao interesse da maioria de seus 
moradores.

 Dessa forma, o caso deve ser 
analisado conforme os critérios a 
seguir:

- Há perturbação ao sossego dos
demais condôminos de forma a
interferir em seu descanso ou tran-
quilidade? (O cão late ou chora
copiosamente? Fica arranhando a
porta? Caminha pela unidade de
forma que seja possível ouvir seus
passos no imóvel localizado no
piso inferior?);

e contagem de pessoas; cerca ele-
trônica virtual; vídeo análise (que 
permite identificar objetos fixos de 
determinados espaços ou objetos 
deixados nos locais); sistema de 
alarmes e controle de acesso inde-
pendendo da mão de obra humana. 

 Para equipar um condomínio 
com dispositivos de segurança 
assegurando a eficácia e funciona-
lidade dos mesmos, é necessário 
contar com a avaliação de uma 
empresa com experiência na área 
de segurança doméstica. Um pro-
fissional habilitado deve visitar a 
estrutura para detectar os pontos 
fracos que precisam ser melhora-
dos. Com este diagnóstico é que se 
procura o produto mais apropriado 
para atender à necessidade do lo-
cal. Esta avaliação prévia é acon-
selhável para que se evite a compra 
de itens que não servem para o per-
fil do condomínio.

- Seus donos permanecem longos
períodos ausentes e deixam o ani-
mal sem supervisão no imóvel?;

- Os animais atentam contra a se-
gurança dos moradores e visitantes
do condomínio? (O cão rosna ou
ataca desconhecidos?);

- Sua forma de brincar pode vir a
ferir crianças ou adultos?

- Há respeito às normas de higie-
ne do condomínio e à leis sanitá-
rias impostas pela municipalidade?
(Suas necessidades fisiológicas
quando feitas em locais inade-
quados, mesmo que no interior da
unidade autônoma, acarretam mau
cheiro que possa ser percebido em
outros locais?).

 Eventual inobservância por 
parte do condômino, proprietário 
do animal, de um dos quesitos aci-
ma, quando, devidamente compro-
vado, constitui fato grave que torna 
possível a retirada do animal.

 Foi o que ocorreu em julga-
mento recente ocorrido no interior 
de São Paulo. A sentença funda-
mentou-se no prejuízo ao sossego 
dos demais condôminos, embasada 
pelo laudo pericial que descreveu 
que os ruídos produzidos pelo ani-
mal era praticamente ininterrupto.

Fonte: Revista Direcional Condo-
mínios

Por: Paulo Caldas Paes
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Legislaçao
Pagamento irregular de 
13º pode gerar multas

O condomínio pode 
impor padrão de 

envidraçamento de 
sacada? 

O décimo terceiro salário – 
também conhecido como 
gratificação de Natal ou 

subsídio de Natal – é um direito 
conquistado pelos trabalhadores há 
mais de cinquenta anos. Embora 
variável, esse valor é geralmente 
aproximado ao de um salário men-
sal e deve ser paga ao empregado 
em duas parcelas até o final do ano. 
Esta gratificação, que para os fun-
cionários significa grande alegria, 
pode ser sinônimo de preocupação 
para os patrões que não tenham se 
planejado adequadamente ao longo 
do ano.

 Muitos empregadores optam 
por repassar a primeira parcela do 
13º no meio do ano e isto é legal. 
A Lei 4.749, de 12/08/1965 deter-
mina que o adiantamento da 1ª par-
cela, correspondente a metade da 
remuneração devida ao empregado 
no mês anterior, seja paga entre os 
meses de fevereiro até o último dia 
do mês de novembro (30 de no-
vembro). Já a 2ª parcela deve ser 
quitada até o dia 20 de dezembro, 
tendo como base de cálculo a re-
muneração deste mês, descontado 
o adiantamento da 1ª parcela.

Tem direito à gratificação todo
trabalhador com carteira assinada, 
sejam trabalhadores domésticos, 
rurais, urbanos ou avulsos. A partir 
de quinze dias de serviço, o traba-
lhador já passa ter direito a receber 
o décimo terceiro salário. Aqui es-
tão incluídos porteiros, zeladores,
jardineiros, auxiliares de limpeza,
vigilantes, manobristas e demais
funcionários formalmente vincula-
dos ao condomínio.

 O 13º salário é uma obrigação 
para todas as empresas que pos-

suem empregados,  e o seu não 
pagamento é considerado uma in-
fração. É o que explica o consultor 
trabalhista Fabiano Giusti. 

 “O não pagamento podendo 
resultar em pesadas multas para 
a empresa no caso de autuada por 
um fiscal do Trabalho. Para se ter 
ideia, o valor é de 160 UFIRs (R$ 
170,25) por empregado, e esse é 
dobrado em caso de reincidência. 
Lembrando que é uma multa admi-
nistrativa em favor do Ministério 
do Trabalho e que além dessa, de-
pendendo da Convenção Coletiva 
da categoria, pode existir cláusula 
expressa retratando a correção do 
valor pago em atraso ao emprega-
do”, esclarece Giusti.

 O 13º é devido por mês traba-
lhado, ou fração do mês igual ou 
superior a 15 dias. Desta manei-
ra, se o empregado trabalhou, por 
exemplo, de 1º de janeiro à 14 de 
março, terá direito a 2/12 (dois 
doze avos) de 13º proporcional, 
pelo fato da fração do mês de mar-
ço não ter sido igual ou superior a 
15 dias. Desta forma, o cálculo é 
feito mês a mês, observando sem-
pre a fração igual ou superior a 15 
dias. 

 Como em um salário normal, 
também ocorrem uma série de 
descontos no décimo terceiro do 
trabalhador, porém somente na 2ª 
parcela, que são Imposto de Renda 
(IR), a contribuição para o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), 
Pensões Alimentícias, quando 
mensurado nos ofícios, e as fa-
mosas contribuições associativas 
previstas em algumas convenções 
coletivas.

Há um entendimento legal 
diverso em relação ao 
quórum necessário para 

que uma assembleia condomi-
nial normatize o fechamento de 
varandas. Mas para o advogado 
Paulo Caldas Paes, o condomí-
nio pode e deve determinar um 
padrão, além de impor outras 
exigências, com o voto da maio-
ria simples. Confira neste Tira-
-Teima.

1 – As leis são divergentes, o que 
fazer?

 O Código Civil não prescreve 
qualquer quórum em relação ao 
tema “fechamento de sacada”, mas 
proíbe o condômino de proceder 
qualquer alteração na fachada de 
seu imóvel. Já o Art. 10º, parágrafo 
2º, da Lei 4.591/64, determina que 
a alteração da fachada demande a 
aprovação unânime dos condômi-
nos. Sem entrarmos na discussão 
sobre a revogação ou não do Art. 
da Lei de 1964, a posição majori-
tária atual defende que a aprovação 
para o envidraçamento pode ocor-
rer via assembleia geral específica 
com o voto da maioria simples dos 
condôminos nela presentes.

2 – Esse é o entendimento da ju-

 “No que tange a impostos, no 
intuito de fracionar o pagamento 
aos empresários, diferente dos des-
contos, o FGTS é pago nas duas 
parcelas, juntamente com a remu-
neração salarial do mês do paga-
mento, seus percentuais variam: 
8% para empregados celetistas e 
domésticos quando aplicável e 2% 
no caso de menor aprendiz”, orien-
ta Fabiano Giusti.

Casos de dispensa ou 
demissão 

Ponto importante é que é que 
o valor deverá ser pago na rescisão
de contrato em casos de demissão
sem justa causa, pedido de dispen-
sa, fim de contrato por tempo deter-
minado (inclusive os contratos sa-
zonais, por safra) e aposentadoria,
e o valor deverá ser proporcional
aos meses em serviço. Já quando
ocorre a demissão com justa causa,
o trabalhador perde esse benefício
e caso já tenha sido paga a primei-
ra parcela, como o mesmo perdeu
o direito ao recebimento, o valor
efetivamente adiantado deverá ser
abatido do saldo de salário ou de-
mais verbas rescisórias.

Atenção, síndico!
Caso a data máxima de pagamen-
to do décimo terceiro caia em um 
domingo ou feriado, o empregador 
deve antecipar o pagamento para 
o último dia útil anterior. O paga-
mento da gratificação em uma úni-
ca parcela, como feito por muitos
empregadores, normalmente em
dezembro, é ilegal, estando o em-
pregador sujeito a multa.

risprudência?

 Diante da flagrante necessida-
de de adequação dos imóveis à pre-
sente realidade, os Tribunais vêm 
se posicionando de forma favorá-
vel ao fechamento, desde que seja 
preservada a afinidade do edifício, 
bem como se respeite o padrão 
aprovado em assembleia, podendo 
ser por maioria simples dos pre-
sentes.

3 – Quais exigências podem ser 
impostas pela assembleia?

 Visando preservar a harmonia 
das fachadas, é recomendável que 
o condomínio defina o padrão do
envidraçamento e prescreva: o mo-
delo e a tonalidade da esquadria; o
tipo de vidro, de forma a garantir a
segurança estrutural da edificação;
além da exigência de que o condô-
mino apresente cópia do projeto
descritivo, inclusive com enume-
ração do material empregado e o
devido recolhimento de Anotação
de Responsabilidade Técnica pelo
profissional contratado (engenhei-
ro ou arquiteto).

Fonte: Revista Direcional Condo-
mínios

Por: Paulo Caldas Paes
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Administração
Ninguém quer ser síndico, e agora?

Disponibilizar-se para as-
sumir o posto de síndico 
de um condomínio é uma 

responsabilidade e tanto. Ao tomar 
esta decisão, o postulante precisa 
ter em mente que estará abraçando 
muitos encargos que certamente 
irão requerer boas doses de tem-
po, paciência, organização e muito 
jogo de cintura. Por esses motivos, 
um novo fenômeno vem sendo 
identificado em condomínios, so-
bretudo nos corporativos: a falta 
de síndicos. 

 Muitas pessoas alegam falta de 
tempo ou habilidade, têm medo de 
assumir os riscos de gerir um patri-
mônio coletivo e simplesmente se 
esquivam deste cargo. Há registros 
de condomínios que estabelecem 
um rodízio entre os moradores 
para ocuparem a vaga de síndico. 
Embora essa seja uma opção equi-
librada, nem sempre pode ser posta 
em prática. Não há lei que obrigue 
um morador a ser síndico de pré-
dio sem que ele deseje espontanea-
mente sê-lo. 

 O exercício da sindicância 
requer sensibilidade, dedicação 
e compromisso com a causa. A 
ausência disso pode trazer con-
seqüências desastrosas ao condo-
mínio. Então, o que fazer quando 
absolutamente ninguém se dispõe 
a ser síndico? Contrata-se um. As 
administradoras de condomínio 
vêm se popularizando justamente 
por que faltam voluntários para ge-
rirem o patrimônio.

 Para o advogado e consultor 
de condomínios Rodrigo Karpat o 
síndico condômino tem sido sem-
pre a primeira opção no condomí-
nio pelo fato do mesmo conhecer a 
comunidade em que ele está inse-
rido.  “Logicamente, o síndico que 

mora no condomínio conhece me-
lhor as necessidades de seus vizi-
nhos por conviver com os mesmos 
problemas. Porém a proximidade 
pode muitas vezes ser confundi-
da com o fato dele estar sempre à 
disposição, o que não é verdade”, 
alerta Karpat.

 Segundo o consultor, essa “in-
vasão de privacidade” deve ser 
combatida. “Isso tem levado mui-
tos moradores a pensarem na hora 
de se candidatarem ao cargo. Então 
surgiu a opção de contratação de 
síndico profissional. O síndico pro-
fissional passou a ser uma grande 
ferramenta para condomínios que 
não tem interessados para ocupar 
o cargo, quer seja pela responsabi-
lidade advinda com a sindicância,
quer seja pela falta de condôminos
com perfil no empreendimento”,
afirma.

 Ao ser detectada a impossi-
bilidade de eleger um síndico do 
próprio condomínio, a possibilida-

de de contratação do síndico pro-
fissional deve ser levada em con-
sideração. Isso obviamente gera 
um custo e esse ponto precisa ser 
analisado com cautela. “O síndico 
profissional é sempre remunerado, 
diferente do síndico morador, que 
pode ter de isenção na cota condo-
minial à remuneração, desde que 
previsto em Convenção. O condo-
mínio precisa estar preparado para 
arcar com essa despesa”, observa 
Rodrigo. 

 Porém, apesar do custo, há de 
se levar em conta que essa remune-
ração pode ser convertida em um 
ponto positivo: o síndico não mo-
rador receberá para desempenhar 
seu trabalho, ou seja, faz da sindi-
cância sua profissão, tem obriga-
ção de dar bons resultados e pode 
ser cobrado por seu rendimento. 
Isso reforça o compromisso com a 
gestão do condomínio.
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Infiltrações podem causar acúmulo 
de mofo e trazer prejuízos à saúde

O descanso do síndico

Bem Estar

Entrevista

Para manter a saúde em dia, 
não basta cuidar apenas do 
próprio corpo mantendo 

bons hábitos alimentares e uma 
rotina de atividades físicas. É fun-
damental cuidar do ambiente em 
que vivemos, seja em casa ou no 
trabalho. Um dado muito preocu-
pante mostra que mais de 80% das 
casas brasileiras tem problemas de 
mofo, bolor e infiltração – itens in-
desejáveis que oferecem um risco 
enorme para seus moradores. 

 O processo em que a água bate 
e escorre nas paredes durante as 
chuvas pode não parecer danoso, 
mas esta exposição contínua é res-
ponsável pela umidade interna de 
muitos ambientes. O resultado são 
manchas nas paredes, danos à pin-
tura, danos aos móveis e proble-
mas de saúde, entre eles os graves 
problemas alérgicos e respirató-
rios, decorrentes do mofo.

 Apesar de serem mais comuns 
em casas, os condomínios não es-
tão livres de problemas com in-
filtrações. Elas costumam atingir 
mais a cobertura do prédio – área 
mais exposta à chuva, mas as de-
mais unidades também podem 
sofrer com infiltração não no teto, 
mas nas paredes laterais onde a 

chuva bate. Outra constante recla-
mação vem daqueles condôminos 
que não moram na cobertura, mas 
abaixo dela, geralmente sob pisci-
na.

 Uma impermeabilização cor-
reta é importantíssima para a 
saúde tanto da casa quanto dos 
moradores. A mesma quando mal 
feita tem que ser totalmente refei-
ta, causando prejuízos às obras, 
reformas ou construções. Isso 
significa perturbação da rotina do 
prédio e abalo no caixa. 

 Além dos danos financeiros, 
habitar um ambiente úmido, com 
cheiro de mofo e bolor nas paredes 
pode causar sérias complicações 
ao sistema respiratório. O mofo é 

O mês de dezembro costuma 
ser bastante movimentado 
no que diz respeito à vida 

social. Festas familiares, confra-
ternizações entre amigos e colegas 
de trabalho etc. É nessa hora que 
muita gente resolve dar uma pausa 
nas atividades rotineiras e se permi-
tir um descanso. Nesse momento, 
surgem algumas dúvidas: o síndico 
tem direito a tirar férias? Quem o 
substitui? Ele pode ser penalizado 
por sua ausência? Conversamos so-
bre o tema com o Dr. Alan Balaban, 
advogado especialista em Direito 
do Trabalho e Processo do Traba-
lho, professor e palestrante. Leia a 
entrevista e tire suas dúvidas. 

FOLHA DO SÍNDICO - Sabe-
mos que a relação entre o síndico 
e o condomínio não constitui um 
vínculo trabalhista. No entanto, 
muitos ainda possuem esta dúvi-
da: síndico tem direito a férias ou 
recesso de final de ano?

ALAN BALABAN – Não. Em hi-
pótese alguma. O síndico geral-
mente é morador ou proprietário 

um fungo que pode provocar cri-
ses de alergia ou até uma infecção 
mais grave, como a pneumonite.

 Ao inalar o ar dentro de um 
ambiente com mofo, o indivíduo 
transporta para dentro de si através 
das vias aéreas respiratórias (na-
riz e boca) os fungos. Os pelos e 
o muco dessas “portas de entrada”
servem para proteger, filtrar, aque-
cer e umidificar o ar inalado. Po-
rém, quando os fungos encontram
uma situação favorável – como a
baixa umidade – no rosto ou nos
pulmões, acabam desenvolvendo
doenças. Se o corpo não conseguir
eliminar esses agentes através de
tosse ou espirros, o pulmão pode
ser atacado e iniciar uma pneumo-
nia.

Evite infiltrações
  Para evitar infiltrações, a 
primeira dica da arquiteta Ro-
semeire Albuquerque: checar 
o telhado a cada três meses.
“Sendo mais especifica, o me-
lhor é contratar um profissio-
nal competente para checar.
Subir em telhados é perigoso
e requer treinamento”, aler-
ta. Para evitar a passagem de
água, Albuquerque sugere pa-
pel impermeabilizante entre o
telhado e o forro. “Funciona
e pode ser aplicado durante e
após a construção de um imó-
vel”, explica.

Se o condomínio tiver 
poucos andares ou for horizon-
tal deve tomar cuidado com o 
acúmulo de materiais sobre o 
telhado. Papéis, poeira, folhas 
trazidas pelos ventos fortes 
– estas são carregadas com
mais freqüência em janeiro
e fevereiro – são depositadas
no telhado, comprometendo o
escoamento das águas sobre
as coberturas e sua drenagem
até o solo. Acúmulo de limo é
também um problema. “Esse é
um tipo de bolor que escurece
e esfarela as telhas”, explica a
arquiteta. “Recomendo a utili-
zação de hipoclorito de sódio
para eliminar as concentra-
ções”. Além dessas medidas
preventivas, é fundamental
fazer uma impermeabilização
com produtos de qualidade
que garantam a impermeabili-
dade das superfícies.

do imóvel, o que lhe da à condição 
de condômino e qualquer vínculo 
que tenha é da esfera civil e nun-
ca da trabalhista. Porém, é preciso 
atentar-se, visto que se um deter-
minado imóvel contrata um síndico 
profissional, nesse caso, a relação 
do síndico com o imóvel não é civil 
e sim trabalhista, sendo que as re-
gras devem ser pactuadas por escri-
to em um determinado contrato de 
trabalho. É possível ainda o imóvel 
contratar uma administradora para 
fazer a função de síndico profissio-
nal. Dessa forma, o contrato será de 
prestação de serviço com a pessoa 
jurídica – administradora – e essa 
irá determina qual funcionário seu 
será o síndico profissional. Em caso 
de futura reclamação trabalhista, o 
sÍndico profissional que é funcio-
nário da administradora, poderá, 
incluir o imóvel para responder a 
reclamação trabalhista de forma 
subsidiária. Na dúvida, o síndico 
deverá ser morador ou proprietá-
rio do imóvel, sendo que tal função 
não gera qualquer vínculo empre-
gatício.

FS - Algumas convenções de con-

domínio prevêem a isenção da 
taxa condominial ou até mesmo 
uma “remuneração” ao condômi-
no que se disponibiliza a ser sín-
dico. Esses benefícios continuam 
válidos durante o período em que o 
síndico se ausenta de sua função?
AB – A continuidade do pagamento 
do beneficio – isenção ou propor-
cionalidade – só terá validade se 
existir cláusula específica em sen-
tido inverso, ou seja, uma previsão 
no regulamento do imóvel onde 
conste que na ausência do síndico 
a isenção ou o pagamento propor-
cional não serão devidos. Caso con-
trário, enquanto a função de síndico 
existir, independente de ausência, o 
beneficio será devido e mantido. 

FS – Os mandatos duram geral-
mente um ano, não tendo, portan-
to, justificativa para férias. Porém, 
no caso do síndico precisar se au-
sentar por questões pessoais ou um 
mandato que dure mais de 12 me-
ses, qual o procedimento correto? 
É necessário ter um vice-síndico?
AB – Todas as regras devem ser 
pactuadas no regulamento interno 

do imóvel, ou seja, os deveres e 
obrigações em casos de ausência. 
Não existindo regra em sentido 
oposto, deve-se usar a lei que re-
gulamenta tal atividade, qual seja, 
o Código Civil. A figura do vice-
-síndico, também conhecido com
subsíndico, existe exatamente para
essas situações, ou seja, para ausên-
cia do síndico por motivos pessoais,
profissionais etc.

FS – O síndico pode ser penalizado 
por se afastar deliberadamente de 
sua função?
AB – O síndico responde perante o 
imóvel que administra de forma ci-
vil e criminal, o que chamamos de 
responsabilidade civil ou responsa-
bilidade criminal. Em caso de afas-
tamento deliberado, ou seja, sem 
prévia justificativa ou sem outro 
proprietário do imóvel assumir em 
seu lugar e caso, ocorra algum pre-
juízo ao imóvel, o síndico respon-
de. Porém, se o mesmo se afastar e 
o subsíndico assumir imediatamen-
te em seu lugar, não causando qual-
quer prejuízo ao condomínio, não
há que se falar em penalização ao
síndico.
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Cientistas chineses criam janela 
“inteligente” capaz de poupar e 

gerar energia

Moradores ainda 
ignoram reuniões de 

condomínio

Por Ricardo Hermeto |

Número de membros neces-
sários, existentes e/ou re-
presentados, numa assem-

bléia para que as decisões tomadas 
sejam válidas permanece baixo 
Uma aferição com moradores de 
prédios residenciais na cidade 
de São Paulo, feito pela empresa 
Lello, especializada na adminis-
tração imobiliária, apontou que as 
assembléias em condomínios são 
ignoradas por 60% dos condômi-
nos. É um dado preocupante, mas 
que não é exclusivo dos paulistas. 
Pelos quatros cantos do país não é 
preciso aferir situação similar, há 
registros significativos desse afas-
tamento das reuniões de condo-
mínio, em nível igual e até maior; 
salvo as exceções. 
Prevalece, entre os brasileiros, a 
cultura da aversão aos encontros 
deliberativos, que deveriam inte-
ressar as coletividades pelo caráter 
sempre importante das decisões. 
Entretanto, uma variedade de mo-
tivos geram essa baixa assistência 
no assembleísmo, necessário para 
que as questões sejam validadas 
em entidades e organizações. Re-
gistra-se, como exemplo, a pos-
tura de pessoas que se cansam da 
prevalência de meia dúzia de es-
pertalhões que acabam fazendo o 
que bem entendem diante da faci-
lidade proporcionada pela quanti-
dade mínima de pessoas presentes 
numa assembléia.
Têm também aqueles que argu-
mentam que o mau síndico des-
motiva muito os condôminos ao 
não dar exemplos na gestão e de se 
postar como um manipulador das 
discussões, nem sempre voltadas 
para o interesse comum. A falta 
de mobilização, o desinteresse da 
relação com o vizinho, o desleixo 
na defesa dos interesses, a transfe-

Cientistas chineses anuncia-
ram o desenvolvimento de 
uma janela ‘inteligente’, 

que consegue economizar e gerar 
energia ao mesmo tempo, poden-
do reduzir os gastos dos edifícios 
com a conta de luz. 

 Enquanto nos ajudam a nos 
sentirmos mais próximos do mun-
do exterior, as janelas deixam que 
o calor escape dos prédios no in-
verno e que raios solares indesejá-
veis entrem no verão.

 Esse inconveniente inspirou 
uma busca por janelas “inteligen-
tes”, capazes de se adaptar às con-
dições climáticas do exterior.

 As janelas inteligentes atuais 
se limitam a regular a luz e o ca-
lor do sol, deixando escapar gran-
de parte de sua energia potencial, 
explicou à AFP o co-autor da pes-
quisa, Yanfeng Gao, da Academia 

rência de obrigações para outros 
compõem tantas e quantas justifi-
cativas utilizadas – ou decorrentes 
- para acrescer os muitos motivos
que levam a frustrada participação
dos condôminos.
Até mesmo as Assembléias Gerais 
Ordinárias, que discutem temas 
estratégicos para o condomínio, 
como eleição do síndico, aprova-
ção orçamentária e avaliação de 
contas, a presença de condôminos 
raramente supera os 40% de com-
parecimento. O mesmo se repete 
com Assembléias Gerais Extraor-
dinárias, cujos encontros são de-
liberativos para garantir o funcio-
namento cotidiano do prédio, que 
diz respeito à segurança, obras, 
benfeitorias, regulamentação con-
dominial, entre outros itens pre-
ventivos e emergenciais.
A pesquisa feita na cidade de São 
Paulo aponta que as assembléias 
“campeãs de audiência” aconte-
cem quando o número de presen-
tes chega a 80% dos condôminos. 
São aquelas que têm em sua pau-
ta temas polêmicos como o sor-
teio de vagas de garagem porque, 
nesse caso, quem não comparece 
acaba ficando com os piores luga-
res para estacionar seu veículo no 
condomínio.
Os condomínios realizam, em 
média, duas assembléias por ano, 
sendo uma ordinária e outra, ex-
traordinária. “Mas os empreendi-
mentos novos, recém-entregues, 
fazem em média quatro reuniões 
no primeiro ano, em razão das di-
versas decisões que precisam to-
mar como aprovação do regimen-
to interno e definição de comissão 
para decoração do prédio, dentre 
outras”, diz Angélica Arbex, ge-
rente de relacionamento da Lello 
Condomínios.

Chinesa de Ciências.

 “A principal inovação deste 
trabalho é que ele desenvolveu um 
dispositivo conceitual de janela in-
teligente para geração e economia 
de energia simultâneas”, emen-
dou.

 Há muito tempo engenheiros 
quebram a cabeça para incorporar 
células fotovoltaicas geradoras de 
energia às vidraças sem afetar sua 
transparência.

 A equipe de Gao descobriu 
que um material denominado 
óxido de vanádio (VO2) pode ser 
usado como uma cobertura trans-
parente para regular a radiação in-
fravermelha do sol.

 O VO2 altera suas proprie-
dades com base na temperatura. 
Abaixo de um determinado nível, 
é isolante e permite a penetração 
da luz infravermelha, mas com 

outra temperatura, torna-se refle-
xivo.

 Uma janela na qual o VO2 
tenha sido usado regula a quanti-
dade de energia do sol que entra 
em um prédio, mas também dissi-
pa a luz para células solares que 
os cientistas dispuseram em volta 
dos painéis de vidro, usadas para 
gerar energia, usada, por exemplo, 
para acender uma lâmpada.

 “Esta janela inteligente com-
bina geração e economia de ener-
gia em um dispositivo único, e 
tem potencial para regular e usar 
a radiação solar de uma forma 
eficiente”, escreveram os autores 
do estudo [VO2 thermochromic 
smart window for energy savings 
and generation] , publicado na re-
vista Nature Scientific Reports.

AFP, com complemento do Eco-
debate




