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Fevereiro para muitos ainda 
é mês de férias. Diz o sen-
so comum que no Brasil, o 

ano só inicia pra valer após o car-
naval. Será? Em um condomínio, 
assim como em uma empresa, as 
obrigações já batem à porta desde 
o primeiro dia do ano e a Folha do 
Síndico procura levar as mais úteis 
informações para facilitar a missão 
do administrador. Mantenha-nos 
ao alcance das mãos!

 Nesta segunda edição de 2013, 
chamamos a atenção dos leitores 
para um assunto muito sério: o 
combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti, o vetor que transmite a Den-
gue e que se prolifera com maior 
facilidade nesta época do ano em 
decorrência das famosas “chuvas 
de verão”. Os casos de Dengue 
têm aumentado sobretudo em cida-
des próximas à praia, onde o clima 
é mais úmido e chove mais.

 É preciso estar vigilante quanto 
a isso, pois a Dengue pode ter des-
dobramentos graves chegando até 
mesmo a levar o paciente a óbito. 
Os cuidados preventivos devem ser 
redobrados para anular as chances 
de montar criadouros como vasos 
de flores, baldes, bacias, coletores 
de lixo ou qualquer outro objeto 
que possa reter água. 

 No condomínio, a equipe de 
manutenção e limpeza deve fazer 
vistorias periódicas em locais sus-
peitos, mas é válido ressaltar que 
a responsabilidade com o combate 
aos focos de Dengue deve ser assu-
mida também pelos condôminos. 
É preciso estar consciente de que 
a negligência de um morador pode 
prejudicar vários outros. Que tal 
iniciar uma campanha de conscien-
tização sobre o assunto?

 Neste mês, o síndico deve fi-
car atento ao cumprimento de suas 
obrigações perante o Ministério 
do Trabalho. O prazo limite para 

a entrega da Declaração Anual de 
Informações Sociais (Rais), ano-
-base 2012, se encerra no dia 8 de 
março. O repasse de informações é 
obrigatório para todos os emprega-
dores, conforme definidos na CLT, 
devem declarar (estão incluídos os 
condomínios e as sociedades civis) 
via internet. 

 A inadimplência é um mal 
que desestabiliza as contas de um 
condomínio e é um dos maiores 
desafios a se solucionar na gestão 
de um síndico. Na nossa seção de 
Legislação leia sobre a decisão do 
STJ que desautoriza a penhora do 
imóvel em pagamento à inadim-
plência de taxa de associação. 

 Velho ou com “cara” de velho? 
A onda do retro e vintage deve se 
consolidar nesse ano e invadir os 
ambientes domésticos. O charme 
de objetos antigos reformados ou 
inspirados na moda do passado es-
tão em alta e podem ser aprovei-
tados para compor uma decoração 
criativa, estilosa e atual. Confira 
nossa lista de tendências de déca-
das passadas e que podem ser reli-
das no presente. 

 E mais: faça uma avaliação de 
sua alimentação com a seção Bem 
Estar. Uma dieta balanceada e tur-
binada com complexos vitamíni-
cos fortalecem o corpo e blindam 
contra doenças rotineiras. Leia 
orientações sobre como normatiza 
o uso do ambiente residencial do 
condomínio como escritório (os 
chamados home office) na seção 
Cotidiano; dicas de como otimizar 
o desempenho de eletrodomésticos 
optando pelos modelos mais eco-
nômicos. 

 Informe-se e coloque o que se 
adequa à sua realidade em prática. 
Aproveite o que a Folha do Síndico 
tem a oferecer. Boa leitura!
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Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 06 ------
FGTS 07 ------
INSS / IRRF 20 ------
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
nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 Ano 12 meses

Poupança (1) (%) 0,5000 0,5000 0,5000 0,50 6,38
TR* (1) (%) 0,0000 0,0000 0,000 0,00 0,20
TJLP (%) 0,45 0,46 0,42 5,85 5,76
FGTS (6) ( %) 0,2466 0,2466 0,2466 0,25 3,21
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,55 0,55 0,60 0,60 8,18
DI Over (2) (%) 0,54 0,51 -----
UPC *** (R$) 22,31 22,31 22,31 0,00 0,31
UFESP (R$) 18,44 18,34 19,37 18,44
FCA / SP (R$) 1,7692 1,7692 1,8690 1,6994
UFM (R$) 108,66 108,66 114,10 108,66
Salário Mínimo (R$) 622,00 622,00 678,00 9,00 9,00
Salário Mínimo SP (4) (R$) 690,00 690,00 690,00 755,00 690,00 690,00
UFIR (5) ---
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Meio Ambiente
Reciclar faz bem a natureza 

e ao condomínio

Por Cecília Lima |

Em nosso país é gerado dia-
riamente cerca de 150 mil 
toneladas de lixo urbano 

e a reciclagem desse lixo gira em 
torno de 12%. Uma das alternati-
vas para reduzir os impactos das 
ações humanas sobre a natureza é 
a reciclagem. 

 A produção de lixo na zona 
urbana é intensa. Para se ter uma 
idéia, o famoso Edifício Copan, no 
centro de São Paulo (SP), tem cer-
ca de 5 mil moradores e, chega a 
produzir 75 toneladas de lixo por 
mês, das quais, consegue enviar 
para a reciclagem 15t.

 O simples ato de separar o lixo 
em suas especificidades por si só 
já resulta em importantes desdo-
bramentos como a diminuição da 
quantidade de lixo lançada no meio 
ambiente. Com criatividade é pos-
sível reaproveitar e dar novas uti-
lidades a determinados materiais, 
a exemplo do PET das garrafas de 
refrigerante. 

 Seguindo a tendência mundial 
de preocupação com a sustentabi-
lidade, torna-se cada vez mais co-

mum que os condomínios apresen-
tem em seu regulamento interno 
alguns tópicos que façam menção 
à reciclagem desde a sua primeira 
ocupação. 

 É importante que os condomí-
nios mais antigos se atualizem e re-
vejam sua legislação própria. Além 
de tratar o assunto em assembleias, 

Benefícios diretos

 Papelão, plástico, vidro, 
metal e material orgânico. Pode 
não parecer, mas todos esses ele-
mentos que facilmente podem 
ser encontrados no lixo da sua 
casa tem um valor no mercado. 
Além dos ganhos em educação 
ambiental, é possível ter lucros 
financeiros com a reciclagem. 

 Depois de ser devidamente 
coletado e selecionado, o lixo 
produzido nos condomínios 
pode ser vendido para coope-
rativas de artesãos, fábricas de 
adubo e vários outros segmen-
tos. A estratégia pode ser rever-
tida também em benefícios para 
o condomínio: adubando os 
jardins com um produto feito a 
base do próprio resíduo orgâni-
co resulta em economia.

 O óleo de cozinha, grande 
vilão causador de entupimen-
tos quando descartado irregu-
larmente em pias e vasos sani-
tários, pode ser um aliado na 
limpeza do condomínio. Com 
ele é possível fazer detergente. 
Outra opção é vender os litros 
condicionados em garrafa PET 
a fábricas de produto de limpeza 
ou mesmo trocar o material por 
itens novos. 

é aconselhável fomentar campa-
nhas de conscientização e incen-
tivos no ambiente residencial ou 
profissional.  

 Quanto mais condôminos sou-
berem da importância da recicla-
gem, melhor será para o meio am-
biente e pro próprio condomínio, 
que poderá até lucrar financeira-
mente com isso. 

 Para cobrar dos moradores uma 
postura de responsabilidade com 
o seu lixo é necessário primeira-
mente equipar o condomínio para 
a reciclagem, disponibilizando os 
coletores adequados para cada tipo 
de lixo. 

 Muitos condomínios já im-
plantaram a coleta seletiva de lixo, 
instalando locais adequados para o 
descarte de materiais como óleo de 
cozinha, pilhas e baterias usadas. 
Os casos de sucesso se proliferam 
no país. 

Muitos condomínios já implantaram 
a coleta seletiva de lixo instalando 
locais adequados para o descarte...

A partir do sábado (26/1), 
os moradores do DF já 
começaram a receber a 

fatura de energia com redução da 
tarifa em 18,11% para consumido-
res residenciais e comerciais e de 
até 32% para industriais. Apenas a 
energia consumida a partir do dia 
24 de janeiro, data que passou a vi-
gorar o desconto, terá o ajuste. Por-
tanto, o desconto integral chegará 
ao consumidor na fatura a ser paga 
no mês de março.

 

Exemplos:

As unidades consumidoras medi-
das no dia 26 de janeiro pagarão o 
consumo proporcional a três dias 
pela nova tarifa. A tarifa antiga 
permanece para os dias anteriores 
ao dia 24 de janeiro. Quem tiver a 
aferição realizada no dia 5 de feve-
reiro pagará o proporcional a treze 
dias com os novos valores, o res-
tante com a tarifa antiga. E assim 
por diante, até que se inicie o novo 
ciclo de leituras quando os consu-
midores receberão a conta de ener-
gia com a tarifa reduzida de forma 
integral.

CEB
Redução da 
tarifa no DF
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Seu Condomíno
Qualidade e economia nas compras de 

eletrodomésticos

Por Cecília Lima |

Manter um orçamento 
positivo mensal no cai-
xa do condomínio é o 

sonho de todo bom síndico. Para 
atingir essa finalidade, além de 
muita organização, é necessário 
estar atento a alternativas que pos-
sibilitem redução de gastos. 

 A Folha do Síndico sempre 
procura apresentar estratégias be-
néficas à administração do condo-
mínio. Seja de grande ou pequena 
proporção, qualquer economia é 
bem-vinda e tem sua parcela de 
responsabilidade no fechamento 
do balancete do mês. 

 Na hora de adquirir equipa-
mentos para as áreas comuns do 
prédio – ou até mesmo para sua 
residência – como freezers, gela-
deiras, aparelhos de som etc, leve 
em consideração uma dica valiosa: 
observe a etiqueta do Programa 
Brasileiro de Etiquetagem (PBE) 
antes da compra. 

  Esse dispositivo fornece 
informações sobre o desempenho 
dos produtos, considerando cri-
térios como eficiência energética 
e ruído entre outros, pode fazer a 
diferença na conta de luz. A classi-
ficação dos produtos vai de A (mais 
eficiente) a E (menos eficiente).

  Esse simples ato pode trazer 
uma economia expressiva ao con-
sumidor. O Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecno-
logia (Inmetro), que coordena o 
PBE, destaca que em uma casa de 
dois quartos com refrigerador, três 
ventiladores de mesa, um aparelho 
de ar-condicionado e pontos de luz 

em todos os cômodos, a economia 
anual pode passar de R$ 700, caso 
sejam usados equipamentos mais 
econômicos, que trazem na etique-
ta a classificação A.

 Outra maneira de economizar 
no consumo de energia é trocar 
lâmpadas incandescentes por fluo-
rescentes. Essa simples medida já 
foi várias vezes tema de matérias 
desta publicação, mas nunca é de-
mais ressaltar suas vantagens, pois 
muitas pessoas ainda não aderiram 
a esse tipo de iluminação. 

 As lâmpadas incandescentes 
têm o preço menor, mas dura me-
nos. As fluorescentes, de acordo 
com o Inmetro, é quatro vezes mais 

econômica e duração de oito a dez 
vezes mais. Apenas com a troca, a 
economia anual pode chegar a R$ 
230, em um apartamento de dois 
quartos.

 O instituto também orienta 
a substituição de geladeiras com 
mais de dez anos de uso, quando 
ela começa a perder a eficiência no 
consumo de energia. Segundo o In-
metro, uma geladeira nova, de 300 
litros de capacidade, classificada 
como A, pode economizar cerca de 
R$ 100 anualmente, na compara-
ção com uma de eficiência E.

 O Inmetro ainda alerta que 
um aparelho de ar-condicionado 
de 9 mil BTUs classificado como 

A pode economizar R$ 176 por 
ano na comparação com outro de 
etiqueta E. Quando for instalar 
climatização em ambientes como 
hall de entrada ou salão de festas, 
nunca deixe de consultar um espe-
cialista. 

 Muitas pessoas compram equi-
pamentos menos potentes, inade-
quados para a metragem da área 
destinada, tentando economizar. O 
que, a princípio pode parecer bara-
to, sai mais caro. Tendo que traba-
lhar mais para suprir a necessidade 
de um grande espaço, o aparelho 
fica sobrecarregado, consome mais 
energia e tem a vida útil reduzida. 
(Redação com AgênciaBrasil)

A CEB Distribuição está 
dando mais uma oportuni-
dade para quem tem dívi-

da com a empresa liquidar débitos. 
Para isso, prorrogou o Programa de 
Quitação de Débitos - PROLUZ . 
Agora os clientes, pessoas físicas 
ou jurídicas, podem negociar as 
pendências financeiras até o dia 31 
de março deste ano. Mas só valem 
as faturas que venceram até o dia 
31 de dezembro de 2011.

Para a negociação dos débitos, o 
cliente terá as seguintes opções:

1. Para pagamento à vista:

- Isenção dos acréscimos de multa 
e juros, havendo incidência de cor-
reção monetária pelo Índice Geral 
de Preços do Mercado - IPGM;

2. Para parcelamento:

- Isenção dos acréscimos de mul-
ta e juros, havendo incidência de 
correção monetária; entrada míni-
ma de 30% do valor corrigido pelo 
IGPM e opções de parcelas do res-
tante em:

a. Até 12 vezes, com índice de fi-
nanciamento de 0,50%;

b. Até 24 vezes, com índice de fi-
nanciamento de 0,68%;

c. Até 36 vezes, com índice de fi-
nanciamento de 0,99%.

3. Para os parcelamentos realiza-
dos com avalista, será dispensa-
do o pagamento de entrada.

Para participar do PROLUZ basta 
procurar uma das agências de aten-
dimento da CEB. Mais informa-
ções ligue para  116.

CEB 
prorroga 

programa de 
quitação de 

débitos
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Felipão divulga convocados para seleção brasileira
Ele substituiu Mano Menezes, que foi demitido do cargo pelo 

presidente da CBF, José Maria Marin

CBF divulga a tabela da Copa do Brasil:
Flamengo e Internacional jogam no dia 3 de abril

Esporte Por Aldo Junior |

O técnico da seleção brasi-
leira Luiz Felipe Scolari, 
que assumiu o comando 

em novembro, divulgou, há alguns 
minutos, a sua 1ª convocação  para 
o amistoso contra a Inglaterra, 
marcado para o próximo dia 6, em 
Wembley. 

Confira a lista de convocados:

Atacantes: Fred (Fluminense), 
Luis Fabiano (São Paulo), Neymar 
(Santos) e Hulk (Zenit)

Meio-campistas: Arouca (Santos), 
Ramires (Chelsea), Paulinho (Co-
rinthians), Hernanes (Lázio), Ro-
naldinho Gaúcho (Atlético-MG), 
Lucas (Paris Saint-Germain) e Os-
car (Chelsea)

Zagueiros: David Luiz (Chelsea), 
Dante (Bayer de Munique), Le-
andro Castan (Roma) e Miranda 
(Atlético de Madrid)

Laterais: Daniel Alves (Barcelo-
na), Adriano (Barcelona) e Felipe 

Luis (Atlético de Madrid)

Goleiros: Júlio César (QPR) e 
Diego Alves (Valencia)

 Felipão também convocou dois 
atacantes de área: Fred e Luis Fa-
biano. Seu antecessor, Mano Me-
nezes, não escalava a equipe com 
um atacante de ofício.

 As maiores novidades são Jú-
lio César e Ronaldinho Gaúcho. As 
outras novidades foram Filipe Luís 
e Dante, que ainda não tinham sido 
convocados para a seleção brasilei-
ra.

Fonte: Jornal O Nacional

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) divul-
gou, nesta segunda-feira, 

os horários dos jogos da primei-
ra fase da Copa do Brasil. Em 3 
de abril, Flamengo e Inter farão 
suas estreias na competição contra 
Remo e Rio Branco-AC, respecti-
vamente. Já o Santos joga na sema-
na seguinte, em 10 de abril, contra 
o Flamengo-PI.

 Nas primeira e segunda fases, 
o regulamento manteve a possibi-
lidade de eliminação do jogo de 
volta, caso a equipe visitante vença 
o jogo de ida por dois gols de dife-
rença.

 A novidade da edição 2013 é 
a participação dos clubes brasi-
leiros que participam da Copa Li-
bertadores de América. Grêmio, 
Fluminense, Corinthians, Atlético-
-MG e Palmeiras entram direto nas 
oitavas de final (em agosto), com 
exceção do São Paulo, que disputa 
a Sul-americana.

 O Vasco, que fez a melhor 
campanha no Campeonato Brasi-
leiro do ano passado, depois dos 
classificados ao torneio continen-
tal, assume o posto.

Fonte: www.espn.com.br

Confira os principais confrontos da primeira fase da Copa do Brasil:

03 e 17/04 Remo x Flamengo

03 e 17/04 Rio Branco-AC x Internacional

03 e 17/04 Noroeste-SP x Criciúma

03 e 17/04 Brasil de Pelotas x Atlético-PR

04 e 18/04 CSP-PB x Coritiba

04 e 25/04 Itabaiana-SE x Ponte Preta

10 e 17/04 Oratório-AP x Goiás

10 e 17/04 Naviraiense-MS x Portuguesa

10 e 17/04 Flamengo-PI x Santos

10 e 17/04 MAC-MA x Bahia

10 e 18/04 CRAC-GO x Náutico

10 e 25/04 Sobradinho-DF x Botafogo

10 e 25/04 CSA-AL x Cruzeiro

Ronaldinho e Julio Cesar, as novidades de Felipão

Felipão



6 Fevereiro de 2013

Prevenção
A importância do seguro em um 

condomínio (Parte I)  Bom senso e conhecimen-
to das regras impedem 
que a diversão acabe 

em desgosto: confira algu-
mas sugestões para garantir 
a convivência harmoniosa 
com seus vizinhos
 Ao fazer uma festa em 
seu apartamento, é impor-
tante observar as regras 
do condomínio e sempre 
ter em mente o bom sen-
so. Excessos acontecem, 
contudo, tente evitá-los ou 
minimizá-los. Afinal, você 
e seus vizinhos convivem 
no mesmo espaço coletivo, e 
um mal-estar ou atrito só vai 
causar desgostos, brigas e pode 
chegar até mesmo a provocar 
incomodações legais. Confira a 
seguir algumas dicas para que 
sua comemoração não acabe 
em desgosto.
Dicas para iluminar a sua festa
1. Controle do espaço - Um dos 
primeiros cuidados ao se realizar 
uma festa no apartamento é contro-
lar a quantidade de convidados. O 
tamanho de seu apartamento com-
porta de forma confortável o nú-
mero de pessoas que você pretende 
convidar? Se a resposta for negati-
va ou duvidosa, não hesite em uti-
lizar o salão de festas. Em alguns 
condomínios, é preciso entregar a 
lista de convidados para o zelador 
ou porteiro antecipadamente.
2. Limites de convívio - Fique 
atento também ao nível de barulho 
para que não incomode aqueles 
que não participam da celebração. 
Além do volume da conversa e da 
música, cuide para não atrapalhar 
a passagem de pessoas e carros. 
Observe também se os convidados 
não ocuparam vagas indevidas na 
garagem.
Saiba o que servir para beber no 
seu evento
3. Precaução de excessos - Sempre 
que possível, utilize o salão de fes-
tas do condomínio. Além de pos-
suir um horário mais flexível para 
comemorações, especialmente nos 
fins de semana, o local é o mais 
adequado porque tem mais espaço, 
o que ajuda a conter o excesso de 
barulho. Mas atenção: os convida-
dos devem permanecer restritos à 
área da festa, sem invadir espaços 
comuns comuns do prédio.
4. Regule o entusiasmo - Caso opte 
por fazer a festa em seu apartamen-
to, cuide para que os convidados 
não se excedam nas sacadas e va-
randas, em conversas em voz alta, 
risadas ou barulho de copos ou 

cascos de garrafas. Se isso aconte-
cer, seja educado mas firme: diga 
aos amigos até onde eles podem ir 
ou, se eles estiverem em um estado 
de franco exagero, tente levá-los 
para outro aposento no interior do 
apartamento.
Dicas para organizar uma mesa 
de doces
5. Atenção à limpeza - Após a fes-
ta, assegure-se de que o salão de 
festas fique limpo. Alguns con-
domínios têm regras que aplicam 
multas aos moradores que são ne-
gligentes quanto às condições em 
que entregam esse espaço comum, 
após utilizá-lo. Verifique também 
se elevadores e outros locais não 
foram poluídos pelos festejos. 
Caso algum dano seja verificado, 
você será responsabilizado.
6. Conserve boas relações - Se al-
gum vizinho vier reclamar do ba-
rulho, use o bom senso, seja edu-
cado e consciencioso. Ouça suas 
queixas e explique, da melhor for-
ma possível, o que pode fazer para 
minimizar a situação e controlar os 
ruídos. Procure não entrar em con-
flito. Lembre-se de que vocês con-
vivem no mesmo espaço coletivo e 
que nunca se sabe quando se pode 
precisar do vizinho.
Aprenda a fazer drinks sem álcool
7. Mantenha a harmonia - O sorriso 
abre portas e desarma a irritação. 
Ao atender uma reclamação de 
seu vizinho, seja paciente, ouça as 
queixas até o final, tente achar uma 
solução para o problema e sorria. 
Optar pelo conflito abre espaço à 
incomodação permanente.
(Fontes consultadas: Código Civil 
(Lei n° 10.406 de 2002); Espaço 
Imóvel, Secovi/RS-Agademi)

Dicas para fazer uma 
festa em seu condomínio

É dever do administrador de 
um condomínio, conforme 
previsto no novo Código 

Civil, (art. 1.346), a contratação 
de seguros que cubram danos à 
estrutura do prédio contra o risco 
de incêndio ou destruição, total ou 
parcial.
 Além disso, existem seguros 
opcionais, que cobrem desde sinis-
tros envolvendo automóveis, ele-
vadores e até casos de má adminis-
tração não intencional de pessoal. 
A seguir, tópicos essenciais na hora 
de escolher o seguro ideal para o 
seu condomínio.

O que é obrigatório:
 O seguro condominial é obri-
gatório, devendo cobrir todos os 
danos que possam ocorrer à estru-
tura do prédio, tanto nas partes e 
instalações comuns como nas par-
tes privativas. Os seguros contra-
tados são de responsabilidade do 
síndico.
 Normalmente, contratam-se 
coberturas que envolvem incêndio, 
raio, explosão, danos elétricos, 
vendaval, impacto de veículos e 
responsabilidade civil do condo-
mínio (este último item não é obri-
gatório, mas é bastante útil).
 Algumas Convenções Coleti-
vas de funcionários determinam 
a obrigatoriedade da contratação, 
pelo condomínio, do Seguro de 
Vida e Acidentes Pessoais dos Fun-
cionários. Isso depende do acordo 
de cada região. No estado de São 
Paulo, por exemplo, vale este item.

Quem participa?
 Para a contratação do seguro 
obrigatório, não há necessidade 
de aprovação por assembléia, ao 
contrário das coberturas opcionais. 
Os seguros devem ser computados 
como despesa ordinária, segundo 
o Novo Código Civil. Portanto, o 
inquilino deve contribuir. Todos os 
seguros prevêem a participação do 
condomínio como um todo indivi-
sível. Todas as unidades são inclu-
ídas e devem colaborar de acordo 
com as frações ideais correspon-
dentes.
Exceções:
 Em condomínios mistos (com 
residências e comércio), podem ser 
contratadas coberturas diferencia-
das. Durante a vigência do seguro 
contratado não é possível o desli-
gamento de uma unidade específi-
ca.

Condomínios mistos
 A convenção pode estabelecer 
de que forma serão feitos os segu-
ros. Porém se nada constar nela, 
veja as orientações abaixo.
 Se o seu condomínio é predo-
minantemente residencial e aluga 
espaço para estabelecimentos co-
merciais, ou tem blocos para am-
bos os usos, há pelo menos três 
opções de seguro:
 Contratar cobertura única, 
onde todos contribuem, de acordo 
com suas frações ideais.
 Coberturas separadas para a 
parte residencial e para a comer-
cial, mesmo que seja apenas uma 
loja ou um bar. Esta opção pode ba-
ratear o prêmio (custo do seguro). 
O proprietário do estabelecimento 
não pode se recusar a contribuir, 
desde que o seguro cubra apenas 
a estrutura do prédio, incluindo a 
parte privativa usada para seu ne-
gócio.
 Deixar para os proprietários 
dos estabelecimentos a responsabi-
lidade pela contratação do seguro, 
no entanto exigir sua contratação. 
Neste caso, é importante que haja 
uma cláusula beneficiária em favor 
do condomínio. O síndico deve 
guardar cópia da apólice feita pelo 
setor comercial, além dos compro-
vantes de pagamento.

O valor do seguro
 O valor do seguro é de respon-
sabilidade do síndico. O corretor 
pode sugerir a quantia segurada, 
mas devem ser observados certos 
critérios que assegurem um valor 
de reposição real.
 É ilegal o seguro feito em valor 
maior do que o do bem segurado. 
O cálculo do valor deve ser pelo de 
reposição.
 Para uma reconstrução após 
um sinistro, não entram os valo-
res do terreno e do projeto, nem 
a depreciação pelo uso ou idade. 
Por outro lado, entram os custos da 
estrutura, incluindo todos os equi-
pamentos, como elevadores, pára-
-raios, antenas, interfones e outros. 
Também devem ser incluídas as 
remoções do entulho do terreno e 
mobiliário da parte comum.

Coberturas opcionais
 Coberturas opcionais são todas 
as que não se referem à estrutura 
da edificação e devem ser aprova-

das em assembleia.
 Os sinistros mais comuns em 
condomínios acontecem na gara-
gem, com portões e carros. Em 
seguros que envolvem a garagem, 
se apenas alguns moradores forem 
proprietários de vagas, deve ha-
ver consenso entre eles de que os 
outros condôminos não contribui-
rão para as despesas.
 Elevadores dificilmente cau-
sam acidentes, mas podem trazer 
grandes problemas ao condomínio 
quando acontecem. Se alguém cair 
no poço do elevador, o condomínio 
pode ter de indenizar em valores 
altíssimos o acidentado e sua famí-
lia.
 A responsabilidade sobre aci-
dentes em elevadores é do con-
domínio, a não ser que seja com-
provado o mau uso, como ignorar 
sinais de advertência ou exceder o 
peso ou lotação máximos. Um aci-
dente com um morador, visitante 
ou funcionário será de responsa-
bilidade do condomínio e não da 
conservadora. No caso de acidente 
com funcionário da conservado-
ra, o condomínio pode ser citado 
como co-responsável.

Exemplos de coberturas opcionais:
Responsabilidade civil de veícu-
los: pode ser específica para danos 
causados pelo manobrista, ou para 
furtos, ou cobrir vários eventos.
Responsabilidade civil dos por-
tões: cobre os prejuízos causados 
pelos acidentes comuns com por-
tões, desde que sejam de responsa-
bilidade do condomínio.

Responsabilidade civil síndico: 
prejuízos causados por má admi-
nistração ou negligência não in-
tencional do síndico. É feito pelo 
condomínio para proteger a pessoa 
que está no cargo, muito exposta a 
multas e punições judiciais.

Seguro de vida e acidentes para 
funcionários: em algumas regiões, 
como na maior parte do Estado de 
São Paulo, é obrigatório. Nas de-
mais é recomendável já que, no 
caso de um acidente de trabalho, o 
condomínio certamente será acio-
nado.
Continua na próxima edição

Fonte: Imóvel Magazine
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Bem Estar
Alimentação balanceada associada a suplementos 

contribui para prevenção do câncer

Por Cecília Lima |

Se você soubesse realmente o 
quanto os alimentos influen-
ciam no bom – ou mau – 

funcionamento do seu organismo, 
pensaria duas vezes antes de atacar 
uma refeição fast-food e seria mais 
receptivo à saladinha e carne ma-
gra. Além de agir diretamente so-
bre o peso, e consequentemente na 
estética, a alimentação desregrada 
por desencadear doenças.

 Estudos já comprovaram que 
os hábitos alimentares interferem 
nas chances de uma pessoa desen-
volver câncer, a mais temida doen-
ça da atualidade. O uso regular de 
multivitamínicos, desenvolvidos 
para complementar os níveis de 
vitaminas e minerais que podem 
faltar na alimentação, pode ter um 
efeito protetor contra a doença.

 “Hoje se sabe que o pacien-
te com diagnóstico de câncer que 
adota uma dieta inadequada – rica 
em gordura e carboidratos – pode 
ter mais chance de reincidência da 
doença do que quem mantém uma 
dieta balanceada”, esclarece Fer-
nando Cutait Maluf, chefe do de-
partamento de Oncologia Clinica 

do Hospital São José Beneficência 
Portuguesa. 

 Investigando alternativas para 
melhorar a qualidade de vida, pes-
quisadores da Divisão de Medicina 
Preventiva do Hospital Brigham 
and Women’s, da Faculdade de 
Medicina de Harvard acompanha-
ram mais de 14 mil médicos norte-
americanos, com 50 anos de idade 
ou mais, ao longo de 12 anos. 

 A conclusão? O consumo di-
ário de multivitamínico aponta 

uma redução estatisticamente sig-
nificativa de 8% na ocorrência de 
todos os tipos de câncer. Quando 
os pesquisadores avaliaram o efei-
to do multivitamínico sobre outros 
tumores, excluindo o de próstata, o 
índice de redução da doença subiu 
para 12%.

 O médico Fernando Cutait Ma-
luf reforça que é altamente suges-
tivo que a dieta que inclui todas as 
vitaminas pode ter um papel pre-
ventivo e protetor no desenvolvi-

mento de vários tumores. Portanto 
é aconselhável verificar como an-
dam os estoques vitamínicos. Para 
detectar as deficiências é preciso 
procurar um médico periodica-
mente, ele poderá receitar uma po-
sologia adequada de suplementos 
caso sejam necessários. 

 O presidente da Associação 
Brasileira de Nutrologia (Abran), 
Durval Ribas Filho, cita o estres-
se como um fator agravante além 
da má alimentação. “A carência de 

nutrientes é deletéria para o orga-
nismo humano. A reposição de mi-
cronutrientes pode ser benéfica na 
prevenção de neoplasias, conforme 
estudos epidemiológicos recentes. 
Considerando-se o estresse dos 
dias atuais e a nutrição desequili-
brada cotidiana, o uso de vitaminas 
e minerais auxilia para que haja 
um melhor equilíbrio nutrológico e 
consequente prevenção de doenças 
crônico-degenerativas”, alerta.

 Um estudo intitulado Brazos 
Nutricional, realizado pela Uni-
versidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) em parceria com a Fa-
culdade de Saúde Pública da USP, 
aponta que os brasileiros ingerem 
menores quantidades vitaminas 
e nutrientes essenciais para o or-
ganismo do que as recomendadas 
internacionalmente. Esteja atento 
a sua saúde, simples mudanças de 
hábito são capazes de prolongar a 
vida com qualidade. (Redação com 
Ketchum Assessoria)
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Cotidiano Coluna da SIC

Trabalhando em casa
Prática do home Office deve ser regulada para 
não causar incômodos à rotina do condomínio

Por Cecília Lima | Por Rosangela Oliveira |

O chamado home office é 
uma tendência crescente 
nas grandes cidades. Cada 

vez mais profissionais liberais e 
pequenos empreendedores trans-
formam o apartamento onde mo-
ram em escritório, com o objetivo 
de baixar os custos do próprio ne-
gócio. O empreendimento, muitas 
vezes, altera a rotina do condomí-
nio – principalmente pelo fluxo de 
pessoas entrando e saindo – e isso 
pode causar incômodos. Alguns 
residenciais já têm em seu regula-
mento a proibição desta prática. 

 No município de Porto Alegre, 
um comerciante obteve o direito 
de manter seu escritório localiza-
do em um apartamento do condo-
mínio residencial Edifício Santos 
Dumont. Neste caso, o escritório 
funcionava não como home office, 
mas como uma firma legalmente 
reconhecida. 

 O local foi utilizado como es-
critório de marcas e patentes por 
mais de 20 anos, com consen-
timento do Município de Porto 
Alegre, que expediu o alvará para 
funcionamento em 8 de fevereiro 
de 1973. No dia 31 de outubro de 
1994, o Município notificou a em-
presa a encerrar suas atividades, 
informando o cancelamento do al-
vará por se tratar de edificação de 
caráter residencial.

 O funcionamento do escritório 
incomodou os condôminos, que re-

Os comprovantes 
que você deve reunir 

para o imposto de 
renda de 2013

quereram sua admissão no proces-
so alegando o incômodo por ter um 
apartamento de uso comercial onde 
seria somente para uso residencial, 
expondo o edifício a perigo, diante 
do intenso trânsito de estranhos no 
prédio, portas abertas e princípios 
de incêndio. O autor da ação, Cus-
tódio de Almeida e Companhia, 
sustentou ter direito adquirido de 
manter o escritório comercial no 
local, por se tratar de ocupação an-
terior ao advento da Lei nº 4591, 
de 1964.

 A Juíza de Direito Mara Lúcia 
Coccaro Martins julgou proceden-
te a ação proposta pela empresa, 
para desconstituir os atos adminis-
trativos de cancelamento de alvará 
e de interdição do estabelecimento 
comercial.

APELAÇÃO

 Município e condôminos recor-
reram ao Tribunal de Justiça, que 
negou o apelo por unanimidade. 
De acordo com a relatora, Desem-
bargadora Maria Isabel de Azeve-
do Souza, trata-se de situação con-
solidada pelo tempo, que não pode 
ser modificada sob o fundamento 
de que fora ilegal a concessão de 
licença de localização, depois de 
decorrido tanto tempo, ainda que 
sob o fundamento da legalidade, 
porque tal viola a segurança jurí-
dica. (Redação com JurídicoNews/
CNDL).

ORIENTAÇÃO

 A Lello, empresa de admi-
nistração de condomínios em 
São Paulo, tem alertado os sín-
dicos quanto a necessidade de 
orientar os moradores que tra-
balham em seus apartamentos, 
de modo a não causar nenhum 
desconforto aos demais condô-
minos, como barulho ou entra-
-e-sai de pessoas no prédio. É 
aconselhável que o morador 
cujo apartamento possui home 
office mantenha o porteiro sem-
pre informado sobre as pessoas 
que ele está à espera. A seguran-
ça do prédio não pode ser com-
prometida com a freqüência de 
pessoas externas. Outro ponto 
a ser estabelecido é a proibição 
de uso de áreas comuns, como 
hall de entrada, salão de festas/
jogos, para reuniões de trabalho. 
Estes espaços não foram des-
tinados a essa finalidade e isso 
deve ser respeitado.

Para não se enrolar ou errar 
na hora de preencher a 
Declaração de Ajuste 

Anual de Imposto de Renda 
é preciso ter reunido toda a 
documentação necessária 
para a comprovação dos 
rendimentos e das des-
pesas dedutíveis. Caso 
a Receita questione al-
guma informação, será 
necessário ter o compro-
vante correto para esca-
par da malha fina. O ideal 
é guardá-los em uma pasta 
(que pode ser até virtu-
al, se os compro-
vantes tiverem 
sido fornecidos 
pela internet). 

 Os documentos ne-
cessários para a Declaração 
de IR devem ser guardados por 
cinco anos contatos a partir de 1º 
de janeiro do ano seguinte ao do 
processamento da declaração. 

1. Informes de rendimentos dos 
bancos: enviados até o final de fe-
vereiro via correio ou disponíveis 
na internet; 

2. Informe de rendimentos do em-
pregador: enviado até o final de fe-
vereiro pela empresa empregadora 
em papel ou disponibilizado na in-
tranet. Traz todas as informações 
referentes a rendimentos, contri-
buições para o INSS, imposto de 
renda retido na fonte e eventuais 
contribuições para previdência 
privada e coparticipação em plano 
de saúde corporativo. 

3. Informes de rendimentos de 
gestoras e corretoras: quem in-
veste por meio de gestoras ou cor-
retoras independentes receberá, 
também até o fim de fevereiro, o 
informe de rendimentos contendo 
o saldo em conta e em cada apli-
cação, bem como os rendimentos 
anuais. 

4. Recibos e notas fiscais de ser-
viços médicos e odontológicos 
(consultas, internações, exames e 
gastos com plano de saúde, entre 
outras despesas com saúde): de-

vem necessariamente conter a ra-
zão social da empresa ou o nome 
completo do profissional, seu 
CNPJ ou CPF, o endereço do es-
tabelecimento, o serviço realizado, 
o nome completo do paciente e o 
valor. 

5. Recibos, notas fiscais ou boletos 
pagos de despesas com educação 
do próprio contribuinte ou de seus 
dependentes (escola, faculdade, 
pós-graduação, ensino técnico). 

6. Comprovantes de contribuição 
previdenciária para empregados 
domésticos com carteira assinada: 
trata-se do carnê do INSS ou do 
comprovante online, para quem 
paga pela internet. É preciso reunir 
os comprovantes de todos os meses 
em que ocorreu a contribuição para 
poder comprovar a dedução. 

7. Boletos pagos de aluguel ou 
documento anual emitido pela ad-
ministradora que ateste a quitação 
das parcelas do aluguel: tanto para 
quem mora de aluguel quanto para 
o proprietário que recebe a renda 
dos aluguéis. 
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Área Comum
Uso do salão de festas

Por Andrea Mattos |

Quando se pensa em festas, 
vêm à mente, imediata-
mente, momentos de ale-

gria e prazer junto com os amigos. 
Mas, quando este encontro aconte-
ce em um salão de festas, o condô-
mino deve assumir responsabilida-
des imprescindíveis da segurança 
e do patrimônio dos demais mora-
dores.
 O espaço do condomínio des-
tinado ao salão de festas é, certa-
mente, uma das áreas mais dispu-
tadas e utilizadas pelos moradores 
de um prédio, o que é bastante 
compreensível, pois ali acontecem 
os encontros sociais, atividades re-
creativas e administrativas. Mas a 
utilização e os procedimentos ne-
cessários para o uso do salão deste 
espaço não são iguais para todos, 
demonstrando a liberdade que os 
condomínios têm para administrar 
suas áreas comuns.
 Como o nome já diz, o salão 
de festas deve ser sempre um local 
de alegria e prazer, não deixando 
margem para motivos que levem à 
desarmonia.
 Há condomínios, por exemplo, 
que não permitem a realização de 
reuniões de cunho religioso em 
suas dependências, assim como 
a prática de jogos não permitidos 
por lei, o que é bastante compre-
ensível. Em outros, é terminante-
mente proibida a cessão do salão 
de festas a parentes de condômi-

nos, sob a alegação de entrada de 
muitas pessoas estranhas ao local. 
Fora tais diferenças, é possível en-
contrar algumas semelhanças nas 
regras de utilização do salão de 
festas. A principal delas é o prazo 
mínimo de três dias entre a reserva 
e a data solicitada para o evento, 
além da cobrança de uma taxa de 
utilização. Percebe-se também que 
há uma preocupação pelo cum-
primento do horário, para evitar 
problemas com os demais condô-
minos, principalmente aqueles que 
moram em andares mais baixos, 
que precisam ter respeitado o horá-
rio do Silêncio.

Responsabilidade do 
requisitante

 A cessão de qualquer área co-
mum aos condomínios é, na ver-
dade, um empréstimo, e como 
todo bem ou local sofre danos. O 

Salão de festas de um condomínio 
não é uma exceção. Como medida 
de Justiça e de estímulo à preser-
vação patrimonial, é imprescindí-
vel que alguém se responsabilize 
formalmente pelas atividades ali 
realizadas. E estas pessoas são os 
condôminos solicitantes, que assu-
mirão o compromisso de devolver 
o local no mesmo estado em que 
receberão. Para tanto, é necessária 
a permanência do morador durante 
todo o horário cedido. A presença 
de menores de 18 anos, por exem-
plo, deve ser feita sob vigilância, 
para que os mesmos não façam uso 
exagerado de bebida alcoólica.
 Caso o condômino se negue a 
indenizar um dano material causa-
do às dependências do edifício, du-
rante o seu horário de concessão, 
poderá ter esse valor debitado em 
seu nome pela administradora, des-
de que o síndico assim determine, 

independentemente das sanções 
previstas na lei, convenção ou re-
gulamentos internos vigentes. No 
caso de recusa de pagar pelos da-
nos materiais causados às depen-
dências do edifício, é comum o 
síndico suspender o direito de uso 
da área até que o condômino inde-
nize o dano.
 Mas para realizar uma festa, 
o condômino não tem só deveres; 
ele também tem direitos, que os 
demais condôminos e o síndico 
devem respeitar. Dentre muitos, 
o morador tem o direito de não 
permitir o ingresso, durante o seu 
horário de concessão, de qualquer 
pessoa, mesmo sendo condômino. 
Além disso, o morador solicitante 
terá acesso a todos os equipamen-
tos que compõem a estrutura do 
salão de festas, como geladeiras, 
mesas e cadeiras.
 Para alguns, tais exigências 
são desnecessárias e pesadas para 
o condômino, que, ao pagar a taxa 
de condomínio, tem seu direito ga-
rantido em usufruir de todas áreas. 
Tal pensamento tem levado muitos 
condomínios a prejuízos e proble-
mas, muitas vezes solucionados 
somente nos tribunais, o que é uma 
lástima. O uso do salão de festas – 
ou de outra qualquer área comum 
– deve ser regulamentado, pois, 
acima da liberdade dos moradores, 
está a necessidade de preservação 
da privacidade e do patrimônio, 
além da segurança.

Sem deveres, direitos e limites preestabelecidos, uso de 
salão de festas gera problemas em condomínio.
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Síndico em Ação
Uma lição de sucesso

Atual síndico do Condomí-
nio do Bloco H da SQS 
308, Alfredo Oton de 

Lima, engenheiro civil e sindico 
profissional, vem sendo eleito por 
5(cinco) mandatos consecutivos de 
1 ano cada, em virtude do ótimo 
trabalho realizado a frente da ad-
ministração condominial. Durante 
esse período vem administrando 
o Edifício de forma eficiente e 
alinhada à legislação vigente con-
cernente aos Condomínios, e vem 
neste mês apresentar aos leitores 
da Folha do Sindico os motivos do 
sucesso de sua administração. 

Quase uma Gestão 
Empresarial

 Administrar um condomínio  
se equipara à gestão de uma em-
presa e, é fundamental que o sín-
dico tenha conhecimento básico do 
novo Código Civil, das leis traba-
lhistas e das obrigações contábeis 
e fiscais, traduzindo todos estes 
elementos com transparência e li-
sura aos moradores, a fim de evitar 
cobranças futuras, unicamente pela 
falta de zelo com os recursos  das 
taxas recebidas.

Entre as principais preocupa-
ções pode-se elencar: 

1) comunicação ampla e participa-
tiva de todas as decisões do Con-
domínio;

2) envolvimento prévio do Con-
selho Administrativo e Fiscal em 
todas as despesas do Edifício, in-
dependente de valores;

3) Gestão alinhada à Convenção e 
Regulamento Interno do Condomí-
nio;

4) Organização da documentação 
do Condomínio de forma discipli-
nada;

5) Realização de pesquisas regu-
lares de opinião entre os condômi-
nos;

6) Inspeções técnicas na edificação 
visando detectar e prevenir patolo-
gias estruturais;

7) Negociação com empresas pres-
tadoras de serviços para renova-
ções mais econômicas dos contra-
tos;

8) Transparência na administra-
ção especialmente no que tange à 
divulgação ampla dos balancetes 
mensais.

A Comunicação com os 
Moradores

 A boa comunicação também 
faz parte da gestão: O mais sensato 
é realizar uma gestão que se co-
munique bem, que transmita para 
todos os moradores os problemas, 
os impasses, as soluções tomadas e 
os devidos resultados, a fim de que 
a administração seja marcada pela 
transparência.

A gestão de Pessoas
 O maior desafio para o síndico 
moderno é compreender e convi-
ver com pessoas, o ser humano e 
a si próprio. Torna-se um mister, 
porém compreender as mudanças 
pujantes do mundo atual, naquilo 
referente à mentalidade oriundas 
de novas tecnologias. É importante 
que o síndico esteja sempre atua-
lizado e, dessa forma, promover 
uma administração coerente e efi-
caz. É preciso abrir a mente e o co-
ração para aprender o que o mundo 
clama, assim como desaprender e 
a reaprender. O síndico deve lu-
tar para ser um grande agente de 
mudanças, sempre à frente do seu 
tempo.

Alfredo Oton de Lima

Alfredo Oton de Lima e Antonio Paulo (porteiro)

Bloco H - SQS 308

Administrar um condomínio  
se equipara à gestão de uma 
empresa...
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Decoração

Dicas

O Novo com cara de antigo
Elementos de inspiração retrô dão toque de charme aos ambientes

Por Cecília Lima |

Derivada do prefixo latino 
retro, a palavra “retro” 
ou “retro” faz referência 

a algo que foi moda no passado. O 
termo, algumas vezes é confundi-
do com “vintage”. Há diferenças 
entre os dois. Um objeto antigo 
que volta a ser usado por ainda 
conservar um bom aspecto e fun-
cionalidade é algo vintage. Por ou-
tro lado, retrô são aqueles objetos 
novos que possuem referências e 
inspirações em algo do passado.

 Não importa, a explicação é 
meramente ilustrativa. O fato é 
que “ressuscitar” o passado está 
na moda na indústria de calçados, 
vestuário, jóias, carros, eletrodo-
mésticos e, finalmente, na arqui-
tetura e decoração. Tendências 
consideradas velhas estão voltan-
do à tona e são consideradas ver-
dadeiros clássicos da atualidade, 
que nunca perdem seu valor e seu 
posto, adquirindo, então, status de 
atemporal. 

 Na decoração, a onda retrô tem 
seu espaço em projetos residen-
ciais e comerciais, pois acrescen-

Ambiente decorado com 
películas 

 Arquitetos apostam no uso 
de laminados para compor am-
bientes em diversos locais, desde 
o residencial ao corporativo. A
película existe em várias versões
e pode ser usada para revestir pi-
sos, paredes e bancadas.

 Os laminados podem ser uti-
lizados em todos os ambientes da 
residência, basta definir o modelo 
ideal para o seu projeto. Nas áre-
as externas, a melhor parte para 
aplicar o laminado é na fachada.

 Já para a sala de estar, o pa-
drão amadeirado ou texturas di-

ta muito charme e uma porção de 
nostalgia aos ambientes. Cada pe-
ríodo da História foi marcado por 
acontecimentos específicos, pesso-
as, tendências... tudo isso influen-
cia a moda.

 Na década de 50, por exemplo, 
os tons pastéis ganharam os ele-
trodomésticos. Certamente é desta 
época aquela geladeira azul bebê 
que se vê nas fotos das modelos 
conhecidas como pin-ups. Várias 
marcas lançaram linhas inspiradas 
em eletrodomésticos antigos. En-
tão, hoje é possível comprar um 
produto novinho (com potência e 
consumo de energia modernos), 
mas que preserva a estética retro. 

 Nos anos 60 eram comuns em 
ambientes residenciais e profissio-
nais os móveis com “pé palito”. 
Como o próprio nome já diz, a base 
da mobília era sustentada por finas 
estruturas, que contrastavam mui-
tas vezes com o porte avantajado 
da cômoda ou poltrona. 

 Um outro clássico da década de 
60 é a estampa de bolinhas. Gran-
des ou pequenas, em preto e branco 
ou coloridas, as bolinhas marcaram 
a moda em roupas e acessórios do 
vestuário, e também na decoração 
residencial, como forro de sofás, 
lençóis e toalhas. Em uma releitura 
atual, essa estampa pode estar tan-
to em uma almofada cominando 

ferenciadas, como algumas que se 
assemelham ao couro, são indica-
das para a composição. No quarto 
das crianças a alegria deve predo-
minar. Sem dúvida, para garantir 
um espaço descontraído para os 
pequenos, as opções coloridas são 
boas pedidas. 

Segurança 
 A vida em um condomínio é o 
reflexo das atitudes de seus mora-
dores. Portanto, a negligência de 
um, pode prejudicar vários. Pelo 
bem coletivo, é preciso que cada 
funcionário e morador assuma a 
responsabilidade de cuidar do con-
domínio. Uma dica simples ajuda-
rá a inibir a ação de pessoas mal 
intencionadas. 

 Antes de entrar no prédio pelo 
portão social, observe se há alguém 
próximo. Note se essa pessoa é 
moradora. Caso você não saiba, 
dirija-se ao interfone, solicitando 
alguma informação do porteiro. 
Agindo assim o porteiro já ficará 
atento e forçará a pessoa que está 
próxima também usar o interfone. 
Avise seus filhos e auxiliares para 
que também fiquem atentos. 

 Muitas vezes que os moradores 
ao sair ou entrar não fecham o por-
tão social até o trinco, mas o dei-
xam aberto e vulnerável. Fazendo 
isso, há tempo suficiente para que 
qualquer pessoa aproveite para en-
trar sorrateiramente ou abordar o 
porteiro. 

Assessoria jurídica
 Organização é uma das prin-
cipais características do bom sín-
dico. Associada a ela deve estar o 
conhecimento jurídico. Um admi-
nistrador muitas vezes peca, não 
por desonestidade, mas por não 
saber suas obrigações. 

 Para evitar dor de cabeça, é 
extremamente aconselhável que 
o condomínio conte com uma
assessoria especializada. A pre-
sença de um bom advogado com
experiência em questões traba-
lhistas e tributárias será de gran-
de valia e com certeza servirá
para evitar complicações futuras.

 O pagamento de um servi-
ço como esse não deve ser visto 
como um gasto, e sim como in-
vestimento. Uma falha adminis-
trativa pode gerar um processo 
na Justiça que, facilmente, sairá 
bem mais dispendioso ao caixa 
do condomínio. 

com um sofá liso, quanto em uma 
parede, para os mais ousados. 

 A psicodelia foi a tendência 
dos anos 70, a “era das discote-
cas”, também do classic rock e de 
resquícios do movimento hippie. O 
geometrismo foi usado em estam-
pas da época e pode ser reaprovei-
tado atualmente. Opte por cores 
fortes e saturadas como vermelho, 
azul esverdeado ou laranja, inter-
caladas com branco. As luminá-
rias têm espaço importante numa 
decoração inspirada nesta década, 
principalmente as de design arre-

dondado.

 Década de 80: extravagância. 
Se fosse necessário definir o perí-
odo com uma única palavras, esta 
talvez fosse a mais indicada. Qua-
se tudo nessa época foi exagerado, 
e chamativo, com cores berrantes 
como verde limão. Os anos 80 
foram marcados pelas bandas de 
rock, incluindo o alvorecer do rock 
nacional. Uma dica para quem 
aprecia elementos da cultura pop 
é investir em bannes/pôsteres de 
bandas e filmes que imortalizaram 
a época. 

Foto: Essência Mòveis
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Manutenção
Verão requer cuidado redobrado 

com possíveis focos de dengue

Por Cecília Lima |

Além de sabotar um passeio 
ao ar livre, as famosas 
“chuvas de verão” podem 

ser bem mais prejudiciais do que 
se pensa. É nessa estação do ano 
que se constata o maior índice de 
propagação do mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da Dengue. 
O motivo é simples: a água das 
chuvas que se deposita em reci-
pientes associada à temperatura 
morna é a fórmula perfeita para um 
ambiente propício à reprodução do 
mosquito. 
 Sabendo disso, é necessá-
rio prestar ainda mais atenção a 
qualquer sintoma de mal estar no 
corpo para poder procurar rapida-
mente ajuda médica. Os cuidados 
preventivos devem ser redobrados 
para anular as chances de montar 
criadouros como vasos de flores, 
baldes, bacias, coletores de lixo ou 
qualquer outro objeto que possa re-
ter água. 
 No condomínio, a equipe de 
manutenção e limpeza deve fazer 
vistorias periódicas em locais sus-
peitos, mas é válido ressaltar que 
a responsabilidade com o combate 
aos focos de Dengue deve ser assu-
mida também pelos condôminos. 
É preciso estar consciente de que 
a negligência de um morador pode 
prejudicar vários outros.

Casos graves da doença:
UF 2010 2012 VARIAÇÃO

PB 104 141 36%

AP 11 14 27%

SE 44 45 2%

RN 285 287 1%

CE 222 216 -3%

TO 51 39 -24%

GO 1013 654 -35%

RJ 2563 885 -65%

PI 118 39 -67%

ES 1570 453 -71%

Mortes por dengue:
UF 2010 2012 VARIAÇÃO

MA 4 11 175%

PB 5 12 140%

CE 16 34 113%

SE 0 1 100%

RN 7 8 14%

PE 24 25 4%

TO 5 5 0%

SC 0 0 0%

RS 0 0 0%

RJ 43 40 -7%

Entre as funções dos porteiros 
estabelecidas pela conven-
ção coletiva da categoria 

está a de zelar pela ordem e respei-
to entre os usuários e ocupantes de 
unidades autônomas; dar conheci-
mento ao zelador de todas as re-
clamações que ocorrerem durante 
a sua jornada; fiscalizar a entrada 
e saída de pessoas; além de rece-
ber e distribuir a correspondência 
destinada aos condôminos ou in-
quilinos. Face ao trabalho contínuo 
num mesmo posto, alguns funcio-
nários passam a ter contato muito 
próximo com os moradores, co-
nhecendo, inclusive, suas rotinas e 
hábitos. Cabe ao morador, porém, 
o desafio de estabelecer os limites
dessa proximidade.
 O morador pode apenas cum-
primentar o funcionário da portaria 
com um cordial bom dia, boa tar-
de e boa noite ou pode comentar 
o placar do jogo do seu time. No
segundo caso, permite que o fun-
cionário também faça alguns co-
mentários sobre as questões corri-
queiras do dia a dia. Essa situação,
em geral, não extrapola nenhum
limite de respeito entre as partes.
Pelo contrário, torna o ambiente
um local mais humano e saudável.

Existe, porém, uma minoria 
de porteiros de condomínios que 
extrapolam as suas funções e re-
almente podem ser considerados 
abusados. Nesse caso, cabe ao ze-
lador advertir o funcionário verbal-
mente sempre que presenciar um 
ato contrário ao comportamento 
esperado e reportar tal situação ao 
síndico que, por sua vez, verificará 
se é o caso de medida mais severa 
como a advertência ao funcionário.

De qualquer forma, para que 
alguma medida seja tomada, é sa-
lutar que o condômino incomoda-

do apresente queixa formal no li-
vro de reclamações do edifício ou 
reporte a reclamação diretamente 
ao administrador do condomínio, 
que deverá tomar as medidas ne-
cessárias para coibir tais compor-
tamentos. Tais medidas vão desde 
uma simples advertência verbal à 
demissão por justa causa, depen-
dendo da gravidade da situação.
 Uma forma eficaz de mini-
mizar qualquer tipo de problema 
entre moradores e porteiros é a 
realização periódica de treinamen-
tos dos funcionários em empresas 
especializadas, tanto no quesito 
segurança quanto comportamen-
tal. Porteiros bem treinados po-
dem, inclusive, evitar assaltos em 
condomínios, pois são treinados a 
identificar golpes comumente usa-
dos pela criminalidade, como o do 
falso entregador de cartas, o falso 
corretor de imóveis, entre outros.
 Outra sugestão é fazer com que 
os funcionários sejam alertados 
para não passar para outras pessoas 
qualquer tipo de informação sobre 
os moradores do condomínio onde 
trabalham. Eles devem receber tais 
instruções por escrito juntamen-
te com a descrição de funções. O 
treinamento comportamental ensi-
na princípios básicos de postura no 
ambiente de trabalho – como tratar 
e manter sigilo com as informações 
recebidas, como se portar perante 
situações de risco e até como evitar 
atritos com moradores.
 Um porteiro exemplar é aque-
le que está sempre em seu posto, 
uniformizado, atento às situações 
do dia a dia e é cortês com os mo-
radores - sem ultrapassar o limite 
do razoável.
Por Rodrigo Karpat, advogado e 
especialista em Direito Imobiliário 
e administração condominial.

O bom porteiro de condomínio

Fique atento!
 Os sintomas mais comuns 
são febre, dores pelo corpo, 
nas articulações e dor de cabe-
ça. Mas podem surgir manchas 
vermelhas na pele e, em al-
guns casos, sangramento, mais 
comum nas gengivas. Se uma 
pessoa estiver sentindo algo do 
tipo, deve buscar ajuda médica 
imediatamente. Existem casos 
graves de Dengue, que podem 
levar a óbito. Um levantamen-
to divulgado pelo Ministério da 
Saúde mostra dados alarmantes. 
A Paraíba foi o estado brasileiro 
em que se identificou o maior 
crescimento no número de casos 
graves da doença: foram 141 no 
ano passado, em contraste a 104 
de 2010, o que representa um 
aumento de 36%. No Rio de Ja-
neiro se constata o maior índice 
de óbitos: 40 pessoas morreram 
vitimadas por complicações da 
Dengue em 2012. Confira as ta-
belas com os rankings.

Combate
- Manter a caixa d’água sempre fe-
chada com a tampa adequada;
- Remover folhas, galhos, sujeira e
tudo o que possa obstruir a passa-
gem da água da chuva pelas calhas;
- Não deixar água acumulada sobre
nenhuma surperfície, enxugue o
piso caso ele demore muito a secar;
- Se existem tanques de armazena-
mento de água, lave-os semanal-
mente e os mantenha fechados;
- Encha de areia os pratinhos de
apoio para vasos de plantas;
- Se existirem vasos de plantas
aquáticas, troque a água e lave o
vaso com uma escova semanal-
mente;
- Se precisar guardar garrafas, con-
serve-as com a boca virada para
baixo;
- Conserve o lixo em sacos plásti-
cos, protegidos da chuva, até que
a equipe de limpeza urbana o re-
colha.
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Assessoria Condominial

A FUNÇÃO DO SECRETÁRIO DE UMA 
ASSEMBLÉIA

Por Aldo Junior |

Aldo Junior
Diretor da
JR Office

(61) 8209-9999

A assembléia condominial é 
um rito obrigatório para 
todos os condomínios pre-

vista em Lei e na Convenção, que 
visa informar aos moradores sobre 
os acontecimentos e a tomada de-
cisões em conjunto dos moradores, 
mediante convocação prévia feita 
pelo sindico.

 Normalmente temos dois tipos 
de assembléias: as ordinárias que 
tratam especificamente de eleição 
de sindico, dos membros do con-
selho fiscal, prestação de contas e 
previsão orçamentária; e as extra-
ordinárias que tratam de quaisquer 
outros assuntos administrativos 
como: criação de taxas extras, pro-
postas para reformas, demissão de 
empregados dentre outros assuntos 
administrativos.

 Fundamentalmente, existem 
duas peças essenciais para a re-
alização e concretização de uma 
assembléia respectivamente: o se-
cretário e o presidente da mesa. 

 Neste momento, vamos tra-
tar especificamente das funções 
e responsabilidades do secretário 
de uma assembléia. O presidente 
da assembléia será objeto de ma-
téria no futuro. Primeiramente o 
secretário será eleito pela própria 
assembléia em votação aberta. Em 
seguida, após empossado, deverá 
assumir sua posição na mesa ao 
lado do Presidente que conduzirá 
a pauta convocada pelo sindico. 
O objetivo e a função principal do 

secretário será a de transcrever os 
fatos de forma detalhada, anotando 
todos os comentários e sugestões 
dos moradores, e principalmente 
registrar de forma exata e concisa 
as decisões tomadas, tais como: 
detalhamento de taxa condomi-
niais aprovadas (ordinárias ou su-
plementares), sua vigência, nume-
ro de parcelas, objeto e finalidade 
da cobrança e seus valores. Outra 
função importante do secretário, se 
reverte no controle e na condução 
de eventual votação aberta ou por 
meio de cédula de votação a fim 
de evitar o voto de um condômino 
inadimplente ou até - e mais grave 
ainda -  que porventura algum con-
dômino que não esteja presente, e 
seu voto seja computado, evitando-
-se assim a possibilidade de nuli-
dade absoluta de todos os atos no

Você pergunta e a 
Folha Responde

Encaminhe suas dúvidas para
folhadosindico@hotmail.com

Efigênia Frota – Síndica Asa Sul

Dr Aldo Junior quantas assem-
bléias deverão ser realizadas 
anualmente?
Segundo o art. 1.350 do novo 
Código Civil haverá, anualmen-
te, uma assembléia geral ordi-
nária que tratará da discussão e 
aprovação dos temas seguintes: 
- prestação de contas; - previsão
orçamentária; - eventualmente:
eleição do síndico ou alteração
do Regimento Interno. Já as as-
sembléias gerais extraordinárias
serão realizadas quantas vezes
forem necessárias, segundo o en-
tendimento do síndico ou de ¼
dos condôminos quites.
Mauro Cortes  – Síndico Asa norte

Dr Aldo Junior o síndico é obri-
gado a dar cópia da Convenção 
do Condomínio aos condôminos 
ou ocupantes?
Não. Obrigatoriedade não existe 
já que a Convenção do Condo-
mínio é documento público e por 
conta disto, seu acesso é franque-
ado a todos. Melhor explicando, 
sendo compulsório o registro da 
Convenção do Condomínio no 
Registro Imobiliário (art. 1.333, 
parágrafo único, do novo Código 
Civil e art. 167, I, 17, da Lei n° 
6.015/73), não será obrigatório 
o fornecimento, pelo síndico, de
cópia da mesma aos condôminos
ou ocupantes. Porém, ainda que
não haja obrigatoriedade, é con-
veniente que seja dada uma cópia
integral da Convenção a cada um

dos condôminos, incentivando 
o pleno conhecimento do seu
teor por todos.
Bento Castro – Síndico do Sudoeste

Dr Aldo Junior quem respon-
de pela queda de objetos dos 
apartamentos, causando danos 
a terceiros?
Nos termos do art. 938 do novo 
Código Civil, “aquele que ha-
bitar prédio, ou parte dele, res-
ponde pelo dano proveniente 
das coisas que dele caírem ou 
forem lançadas em lugar inde-
vido”. Assim, se for possível a 
identificação, será do condô-
mino causador da queda a res-
ponsabilidade civil daí oriunda. 
Caso contrário, não sendo pos-
sível a identificação do agente 
causador da queda, a responsa-
bilidade civil será do condomí-
nio.
Márcio Vieira – Síndico Taguatinga

Dr Aldo Junior para o condô-
mino alugar a vaga da gara-
gem o que é preciso?
O art. 1.338 do novo Código 
Civil inovou ao autorizar a lo-
cação da vaga de garagem a es-
tranhos, desde que respeitada a 
ordem de preferência sucessiva 
a condôminos e possuidores. 
Evidentemente a Convenção 
Condominial pode proibir essa 
locação e assim o fazendo, não 
estará ferindo o direito de pro-
priedade, mas simplesmente 
exercitando um poder de auto-
-regulamentação dos próprios
condôminos, tanto mais num
momento que a falta de segu-
rança é tema dos mais relevan-
tes na sociedade brasileira.

Existem duas peças essenciais para 
a realização e concretização de uma 
assembléia respectivamente...

futuro proposta por morador que 
identificar a irregularidade. Deve 
também o secretário, verificar os 
condôminos munidos de procura-
ção, atestando sua validade.

 Em suma, a função do secre-
tário é essencial para o sucesso da 
assembléia, pois ele, é o responsá-
vel direto pelo registro dos fatos de 
forma exata, com lisura e correção, 
e fundamentalmente que trans-
creva e demonstre aos moradores 
fielmente as decisões tomadas. 
Portanto muita atenção senhores 
síndicos, o secretário é parte es-
sencial na formatação de uma as-
sembléia condominial, evitando-se 
futuras demandas judiciais, unica-
mente pela falta de algum registro 
ou até omissão de fatos tratados e 
decididos. 
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rateadas entre os interessados. (art. 24, C.P.C.) 

O Código de Processo Civil não prevê a con-
denação no pagamento de honorários advoca-
tícios, no procedimento de jurisdição volun-
tária. Tal ocorre, porque, nos procedimentos 
de jurisdição voluntária, a rigor, não há litígio, 
não há conflito de interesse, não há vencedo-
res, nem vencidos. O art. 20, do C.P.C. esta-
belece:

“A sentença condenará o vencido a pagar 
ao vencedor as despesas que antecipou e os 
honorários advocatícios”. A idéia fulcral 
do dispositivo legal, em exame, que, para a 
existência de verba honorária, necessária a 
ocorrência de sucumbência da parte contrá-
ria. Inexistindo sucumbência, inexiste verba 
honorária.

Na hipótese dos autos, onde o litígio se ambos 
os condôminos, em princípio, concordam com 
a venda do imóvel, tendo apenas o apelante 
insistido na tese de que nunca se negou a con-
sentir na venda. Não há, portanto, que se falar 
em derrota, em sucumbimento, a justificar a 
imposição ao apelante, do pagamento das ver-
bas correspondentes. Nesse sentido a lição do 
eminente Professor e Desembargador Yussef 
Said Cahali, na sua consagrada obra “Honorá-
rios Advocatícios”: 

“No processo de jurisdição voluntária, ensina 
Pontes de Miranda, o fim do Estado consiste 
em proteger e assegurar os direitos dos parti-
culares, ou pela documentação, ou pelo regis-
tro, ou pela inspeção, ou pelo cuidado empre-
gado na boa conclusão dos negócios jurídicos, 
na formação, forma, exercício e liquidação, 
ou na transformação de certas relações jurí-
dicas. O que se pede ou requer em jurisdição 
voluntária é decisão ou despacho de força ou 
de efeito imediato constitutivo.

Na lição uniforme dos doutos, a regra da su-
cumbência supõe a decisão de uma lide entre 
os demandantes; onde não houver lide, não, 
não pode haver sucumbência. A falta de liti-
giosidade que caracteriza o procedimento de 
jurisdição voluntária faz com que nele não 
existam partes, nem processo, nem vencidos, 
nem vencedores; há interessados. Regula, 
pois, a matéria, o princípio do interesse, pelo 
qual as despesas conquanto adiantadas pelo 
requerente, “serão rateadas entre os interes-
sados”.

A jurisprudência é tranqüila no sentido de 
que inaplica-se o princípio da sucumbência 
no procedimento de jurisdição voluntária por 
inexistir a litigiosidade e, conseqüentemente, 
vencido e vencedor, “em princípio não há su-
cumbência nos procedimentos de jurisdição 
voluntária, em que não há lide, mas apenas 
eventual controvérsia sobre a melhor forma 
de tutela do interesse confiado à administra-
ção judicial; não havendo sucumbência, cada 
interessado suporta os honorários do respec-
tivo procurador, sendo rateadas as custas, 
a teor do art. 24, do CPC”. (1ª Câmara do 
TJRS, 06.11.1979, RJTJRS 80/224 e AJU-
RIS 19/118). (Ed. Saraiva, 3ª. Ed., 1.997, pág. 
865/866, 867/868).

Deste modo, no caso ora em julgamento, não 
houve lide e, em decorrência, sucumbência, a 
autorizar a imposição de tal ônus à apelante, 
devendo ser acolhido o apelo, para afastar tal 
condenação, arcando cada parte com as custas 
e honorários que despendeu, rateadas as des-
pesas futuras, nos termos do art. 24, do Códi-
go de Processo Civil, mantida, no mais, por 
correta, a r. decisão recorrida.

3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recur-
so, para o fim especificado

Zélia Maria Antunes Alves – Relatora(TJSP).

Piscina

Restrição do uso da piscina

Não ofende qualquer princípio ou regra cons-
titucional o dispositivo da escritura de con-
venção condominial que restringe o uso da 
piscina do edifício, vedando o ingresso aos 
serviçais dos condôminos (STF - Ac. unân. 
Da 1ª T. publ. No DJ de 7-10-83 - ap. 87.831-
9-SP - Rel. Juiz Neri da Silveira). 

Garagem

Vagas em garagem - Sorteio

Cominatória objetivando sua anulação - Apro-
vação sem quorum qualificado de dois terços - 
Inobservância do imposto na convenção con-
dominial onde as vagas são indeterminadas e 
sujeitas a manobristas - Ademais, sorteio que, 
se adotado, deverá observar o rodízio anual - 

Jurisprudência Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

Obra clandestina
Obra clandestina referendada pela assembléia 
- Direito de condômino de defender a área
comum.

Assiste ao condomínio a defesa de área co-
mum contra outro condômino que a tenha 
invadido, com redução da área de iluminação 
e aeração no hall dos apartamento. Não im-
porta que, em assembléia de condôminos haja 
sido dado consentimento ad posteriori para 
a realização de obra que assume o cunho de 
clandestinidade, por ausência de autorização 
das autoridades municipais.(TJ-RJ - Ac. unân. 
Da 2ª Câm. Cív. Reg em 14-12-84 - Ap 33.694 
- Rel; Des. Penalva Santos).

Nota: A Câmara decidiu por obrigar o réu a 
repor o imóvel nas condições originais, sob 
pena de pagamento de multa diária de um sa-
lário mínimo vigente à época da satisfação, se 
não cumprido o peculado em 60 dias do trân-
sito em julgado da sentença

Penhora - Salão de Festas - Permissibilidade

A penhora de salão de festas de prédio, em-
bora propriedade comum dos condôminos, é 
perfeitamente permitida, em se tratando de 
dívida comum, a qual permite desse bem in-
divisível, enquanto vinculado ao condomínio. 
A partir do momento em que seja alienado, 
é possível sua desvinculação perdendo cada 
condômino a parte ideal que lhe cabe no sa-
lão de festas.” (TRT 2ª Região, 1ª Turma. Agr. 
02870098566-Suzano/SP. Rel. Juíza Dora Vaz 
Trevio. Ac. unân. 20929, de 11.10.89. Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo vs. Eliseu 
Silva Bueno).

Extinção - existência de imóvel comum, em 
razão da partilha, quando da separação do ca-
sal - desinteresse dos condôminos em adquirir 
a parte do outro - necessidade de venda da 
coisa comum, por inviável a manutenção do 
condomínio 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Apelação Cível nº 84.777-4/4, da Comarca de 
São Paulo, em que é apelante Denise Catheri-
ne Faedo, sendo apelado Sérgio Luiz Correia: 
Acordam, em Oitava Câmara de Direito Pri-
vado do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, por votação unânime, dar provimento 
ao recurso, de conformidade com o relatório 
e voto da Relatora, que ficam fazendo parte 
do acórdão. O julgamento teve a participação 
dos Desembargadores Ricardo Brancato (Pre-
sidente, sem voto) e Cesar Lacerda. 

São Paulo, 28 de julho de 1999

Zélia Maria Antunes Alves

Relatora 

Condomínio. Extinção. Existência de imóvel 
comum, em razão da partilha, quando da sepa-
ração do casal. Desinteresse dos condôminos 
em adquirir a parte do outro. Necessidade de 
venda da coisa comum, por inviável a manu-
tenção do condomínio. Procedimento de juris-
dição voluntária. Inexistência de litigiosidade. 
Inaplicabilidade do princípio da sucumbência. 
Não cabimento da condenação no pagamento 
as verbas da sucumbência. Despesas rateadas, 
nos termos do art. 24, do C.P.C. - Ação julga-
da procedente. Recurso provido. Vistos. 

1. Ação de extinção de condomínio, visando
a alienação judicial de bem imóvel, julgada
procedente, pela r. sentença (fls. 30), cujo 
relatório se adota, condenada a requerida no
pagamento das verbas da sucumbência. A
requerida interpôs embargos declaratórios,
rejeitados pelo MM. Juiz “a quo “. (fls. 35v). 
Irresignada apela a requerida, asseverando,
em síntese, que, além de não ter resistido ao
pedido, por se tratar de procedimento de ju-
risdição voluntária, não cabe condenação no
pagamento das verbas da sucumbência. 

Recurso e preparo tempestivos, sem resposta 
do requerente. É o relatório.

2. Estabelecido o condomínio, não havendo
disposição dos condôminos, para efetuar a
venda, nem para comprar a parte do outro, só
há uma forma de extingui-lo - a venda judicial 
do imóvel, depois de avaliado. A apelante não 
opôs resistência ao pedido, tendo concordado, 
de pronto, com a extinção do condomínio, por 
vir de encontro a seus próprios anseios. Em se 
tratando de procedimento de jurisdição volun-
tária, conforme entendimento jurisprudencial
pacífico, não cabe a condenação no paga-
mento das verbas da sucumbência, devendo
as despesas, adiantadas pelo requerente, ser

Recurso não provido. (TJSP - Apelação Cívil 
nº 199.583-2 - Rel. Des. Luiz Tâmbara).

Garagem

Reivindicatória - vagas em garagem de con-
domínio - coisas cuja situação física não cons-
ta do título nem da especificação condominial 
- impossibilidade da reivindicação - litigância 
de má-fé - comportamento temerário - não
caracterização -reivindicação do condomínio
- demarcação irregular e ineficaz 

Ementa: 1. REIVINDICATÓRIA. Imóvel. 
Vagas em garagem de condomínio. Coisas 
cuja situação física não consta do título nem 
da especificação condominial. Impossibilida-
de da reivindicação. Ação julgada improce-
dente. Improvimento ao recurso nesse aspec-
to. Não procede ação reivindicatória de vagas 
em garagem de condomínio, se do título nem 
da especificação condominial não lhes consta 
a situação física. 

Ementa: 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Com-
portamento temerário. Não caracterização. 
Reivindicação de vagas, cuja situação na 
garagem não consta do título nem da espe-
cificação do condomínio. Erro advindo de 
demarcação irregular e ineficaz. Ausência de 
malícia ou culpa grave. Provimento parcial ao 
recurso para excluir a pena. Se o erro jurídico 
do demandante lhe adveio de má interpretação 
dalgum fato, não se caracteriza, à falta de ma-
lícia ou culpa grave, litigância de má-fé.

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Apelação Cível nº 076.829-4/9-00, da Co-
marca de Moji das Cruzes, em que é apelante 
Helbor Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
sendo apelados Júlio Moribe, sua Mulher 
e Outra: Acordam, em Segunda Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, por votação unânime, 
dar parcial provimento ao recurso. 1. Era im-
procedente a demanda. E, por demonstrá-lo, 
escusam largos latins. Se a apelante mesma, 
vergando-se ao peso da evidência, insiste 
agora em que das escrituras, das matrículas 
e dos registros não consta a disposição física 
das vagas na garagem do subsolo do edifício, 
sendo, pois, indeterminadas nesse aspecto, 
está claro que não pode arrogar-se domínio 
sobre coisas fisicamente situadas, nem reivin-
dicá-las de quem, com título de igual alcance, 
ocupe certos espaços na garagem. A questão, 
segundo os termos da inicial, os quais são de-
cisivos como limites da causa, não é posses-
sória, mas petitória, de modo que só poderia 
vencê-la a demandante, se, provando domínio 
sobre coisa imóvel por natureza, fosse capaz 
de designá-la no solo, isto é, “se imóvel pela 
sua situação e confrontações” (Lacerda de 
Almeida, “Direito das Cousas”, RJ, J. Ribeiro 
dos Santos, Ed., 1908, v. II/309, § 56º). Não 
tinha como nem por onde lográ-lo a autora, a 
qual, como os réus, é só titular de vagas cuja 
locação, que deveria constituir objeto de espe-
cificação do condomínio, ainda está por fazer. 

A razão, que tem, essa concerne apenas à li-
tigância de má-fé, que não está caracterizada. 
A boa-fé presume-se, sabe-o toda a gente. E 
não há prova de que o caso seja menos de 
erro, posto que vistoso, mas justificado pela 
demarcação irregular e ineficaz das vagas, do 
que de malícia ou culpa grave da apelante. 2. 
Do exposto, dão parcial provimento ao recur-
so, apenas para cassar a pena por litigância de 
má-fé. Custas “ex lege”. Participaram do jul-
gamento os Desembargadores Osvaldo Caron 
(Presidente e Revisor) e Cintra Pereira. 

São Paulo, 19 de outubro de 1999

Cezar Peluso

Relator 

(TJSP Apelação Cível 076.829-4/9-00).

Assembléia

Tutela antecipada - indeferimento - admis-
sibilidade - anulação de assembléia geral de 
condomínio

Tutela antecipada - Indeferimento - Admis-
sibilidade - Ausência dos requisitos legais 
autorizadores para a concessão - Anulação de 
assembléia geral de condomínio - Existência 
de ponderáveis argumentos sustentando a le-
gitimidade da assembléia geral impugnada - 
Recurso não provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Agravo de Instrumento nº 106.120-4/5, da 
Comarca de São Paulo, em que é agravante 

Artemio Longhi, sendo agravado Condomí-
nio Edifício Vera Cruz: Acordam, em Sétima 
Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, por votação 
unânime, negar provimento ao recurso, de 
conformidade com o relatório e voto do Re-
lator, que ficam fazendo parte do acórdão. O 
julgamento teve a participação dos Desembar-
gadores Rebouças de Carvalho (Presidente, 
sem voto), Oswaldo Breviglieri e Júlio Vidal.

São Paulo, 10 de março de 1999.

Leite Cintra – Relator

VOTO 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto 
por Artemio Longhi contra o despacho xero-
copiado às fls. 19, proferido nos autos da ação 
de anulação de assembléia geral de condo-
mínio movida pelo agravante contra o Con-
domínio do Edifício Vera Cruz, pelo qual o 
Magistrado de primeira instância negou tutela 
antecipada para que restasse embargada a atu-
al gestão da síndica Adriana Dutra Medeiros 
Birolini, nomeando-se a ele agravante como 
síndico provisório até final decisão, por ser o 
síndico que restou substituído na assembléia e 
para que o condomínio não restasse acéfalo.

Negado efeito suspensivo pelo despacho de 
fls. 56, com a contraminuta de fls. 61, com as 
informações de fls. 66 e a redistribuição do 
feito (fls. 69/72), encontram-se os autos em 
termos para o julgamento.

É o relatório.

Nega-se provimento ao recurso. Como bem 
já salientou o ilustre Relator que me precedeu 
no feito, em seu despacho de fls. 56, ausentes 
se encontram os requisitos legais autorizado-
res da concessão de tutela antecipada, negada 
pelo Magistrado. Realmente, como anotado 
no despacho atacado de fls. 19, a questão não 
se resume à apreciação da prova documental 
trazida pelo autor ora agravante com a inicial, 
tanto assim que tendo o Magistrado aguarda-
do a peça contestatória para apreciar o pedido 
de tutela antecipada, anotou que nesta vie-
ram “ponderáveis argumentos sustentando a 
legitimidade da assembléia geral impugnada 
pelo autor, ficando evidenciado que a síndi-
ca moradora do Condomínio” fora eleita com 
os votos da maioria absoluta dos condôminos 
presentes.

Em assim sendo, não parece à Turma Julga-
dora de boa prudência, antes da produção das 
demais provas e antes de cotejá-las, deferir a 
pretensão do agravante. Acrescente-se mais 
com a contraminuta que eventual anulação 
da eleição da síndica pelas razões apontadas 
pelo embargante, ao que parece, não impor-
taria em nomeação do próprio agravante para 
exercer o cargo de forma emergencial, mas, 
sim, deveria assumir o sub-síndico ou algum 
condômino pertencente ao conselho consul-
tivo, que, eleitos na assembléia, não tiveram 
suas eleições impugnadas. 

Ante o exposto, nega-se provimento ao recur-
so.

Leite Cintra – Relator

(TJSP)

Assembléia

Deliberação - prescrição

“Não se fundando a pretensão em erro, dolo, 
simulação ou fraude da deliberação tomada 
pelo voto dos condôminos em assembléia-ge-
ral anterior, prescrição não se regula pelo art. 
178, parág. 9º, inc. V, letra b, do Cód. Civil.” 

(TJ-MG - Ac. unân. Da 2ª Câm. Cív. Publ. no 
DJ de 20-6-90 - AP. 77.277/2-BH - Rel. Leo-
nídio Doehler).

Multas

Multa de 20% prevista na convenção de con-
domínio - legitimidade - prevalência da lei nº 
4.591/64 e não do código de defesa do con-
sumidor 

Condomínio - Cobrança - Despesas condomi-
niais - Multa de 20% 

É legítima a cobrança da multa de 20%, por-
que a convenção de condomínio, lei entre 
as partes, a determinou, incidindo a Lei nº 
4.591/64, e não o Código de Defesa do Con-
sumidor. Apelação s/ Revisão nº 531656-00/7 
Comarca de São Paulo - Foro Regional do Ja-
baquara Data do julgamento: 15/10/98

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os 
juízes desta turma julgadora do Segundo Tri-

bunal de Alçada Civil, de conformidade com 
o relatório e o voto do relator, que ficam fa-
zendo parte integrante deste julgado, nesta
data, deram provimento parcial ao recurso,
por votação unânime. 

Milton Gordo

Juiz Relator

VOTO 

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto 
pela ré da sentença que julgou procedente 
ação de cobrança de despesas condominiais. 
Alegou, em resumo, que a cobrança de multa 
de mora correspondente a 20% é exorbitante, 
tendo em vista a estabilidade econômica atual, 
os honorários advocatícios devem ser reduzi-
dos para 10%, correção monetária só pode 
incidir a partir do ajuizamento da ação e os 
juros, a partir da citação da ré. Por fim, não 
houve litigância de má-fé, mas exercício do 
direito de defesa.

O apelado apresentou as suas contra-razões, 
processando-se regularmente o recurso. 

É o relatório.

Não se sujeita a multa de 20% ao limite sus-
tentado pelo apelante, diante da inexistência, 
na espécie, de relação de consumo. Nesse 
sentido é a orientação que predomina neste 
tribunal: “JUROS MORATÓRIOS - CON-
DOMÍNIO - DESPESAS CONDOMINIAIS 
- INCIDÊNCIA A PARTIR DOS RESPEC-
TIVOS VENCIMENTOS. É legítima a co-
brança de multa de 20% ao condômino em
mora, nos termos do artigo 12, § 3º, da Lei nº 
4.591/64 e da convenção condominial, sendo
inaplicável à espécie o artigo 52, § 1º, do Có-
digo do Consumidor, com a redação dada pela 
Lei nº 9.298/96, pois esse dispositivo refere-
-se à outorga de crédito e concessão de finan-
ciamento, não havendo, entre condomínio e
condômino, prestação de serviço ou relação
de consumo, de molde a ser tutelada pelo refe-
rido diploma”. (Ap. s/ Rev. 493.549 - 6ª Câm. 
- Rel. Juiz Thales do Amaral - J. 17.09.97).
Anotação: No mesmo sentido: Ap. s/ Rev.
481.859 - 8ª Câm. - Rel. Ruy Coppola - J. 
22.5.97; Ap. s/ Rev. 481.912 - 4ª Câm. - Rel. 
Juiz Celso Pimentel - J. 24.06.97; Ap. s/ Rev. 
494.318 - 11ª Câm. - Rel. Juiz José Malerbi 
- J. 22.09.97; Condomínio - Despesas condo-
miniais - Código do Consumidor. “A conven-
ção do condomínio faz lei entre os condômi-
nos e pode estipular outras peculiaridades ou
cominações que não aquelas previstas em lei.
Assim, não fica afastada, em vista do Códi-
go do Consumidor, em que pese o artigo 52 
da Lei 8.078/90 alterada pela Lei 9.298/96, a 
multa de 20% prevista para o não pagamento
das despesas condominiais, superando portan-
to, 2% do valor da prestação. Recurso impro-
vido, com observação, no tocante a eventuais
valores já levantados pela administradora, o
que será apurado em liquidação”.

(Ap. s/ Rev. 494.020 - 7ª Câm. - Rel. Juiz 
Emmanoel França - J. 23.09.97). Trata-se de 
dívida líquida com vencimento previamente 
estabelecido. As parcelas mensais correspon-
dem a valores certos com vencimento prees-
tabelecido para o pagamento. Exigia-se, por-
tanto, o cálculo da correção monetária a partir 
da data de cada vencimento, como reconheceu 
a sentença. Assim, também, era de se decidir 
quanto aos juros de mora, contados de cada 
vencimento, pois nos termos do art. 960, do 
Código Civil, “O inadimplemento da obriga-
ção, positiva e líquida, no seu termo constitui 
de pleno direito em mora o devedor”. Confi-
gurada, portanto, a mora de cada parcela, no 
seu vencimento, a partir de então são devidos 
os juros a esse título.

Não se reconhece, porém, má-fé na defesa da 
apelante. Ainda que não se adote o seu ponto 
de vista, era-lhe lícito pugnar pela redução da 
multa de mora a 2%, desde que, mesmo, iso-
ladamente, algumas sentenças têm perfilhado 
essa orientação, em face do Código de Defesa 
do Consumidor e diante do desaparecimento 
da inflação. Da mesma forma, cabia-lhe pug-
nar pela redução dos honorários advocatícios 
e alteração do critério de cálculo dos juros 
de mora e da correção monetária. Isto posto, 
dá-se parcial provimento ao recurso, para ex-
cluir a condenação na verba, a título de liti-
gância de má-fé.

Milton Gordo

Juiz Relator

(2º TACIVIL/SP, 8ª Câm. DJSP 25.06.99, 
pág. 17). 
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Direitos e deveres dos condôminos

O novo Código Civil/2002, 
em seus artigos 1335 e 
1336, praticamente repetiu 

os dispositivos dos artigos. 10,12 e 
19 da Lei 4591/64.

 Quanto aos direitos dos condô-
minos, vejamos o texto legal:

“São direitos do condômino (art. 
1335, CC):

I - usar, fruir e livremente dispor 
das suas unidades

II - usar das partes comuns, con-
forme a sua destinação, e contanto 
que não exclua a utilização dos de-
mais compossuidores

III - votar nas deliberações da as-
sembléia e delas participar, estan-
do quite”.

 O direito de usar, fruir e livre-
mente dispor de suas unidades, 
independentemente do consenti-
mento dos proprietários, previstos 
no inciso I, tem limite no momento 
em que o condômino viola as re-
gras de convivência social ou utili-
za sua unidade de forma contrária a 
destinação do imóvel. 

 Da mesma forma, os direitos, 
previstos no inciso II, asseguram 
ao condômino o uso das partes de 
uso comum, desde que não exclua 
os demais compossuidores.

 Um exemplo comum do uso de 
área comum que exclui os demais 
co-proprietários é a colocação de 
grade no corredor.

 A grande novidade no novo 
Código Civil foi o inciso III, que 
não reconhece o direito do condô-
mino deliberar em assembléia, se 
estiver em débito com suas contri-
buições condominiais.

 Quanto ao direito de possuir 
animais, a jurisprudência tem ad-
mitido a manutenção de animais 
de pequeno porte, desde que não 
causem perturbação do sossego, 
prejuízo à saúde dos moradores e 
danos nas áreas comuns. Porém, 
é matéria que depende de prova, 
cabendo discussão em assembléia 
geral.

 A garagem, ou abrigo de ve-
ículos, expressão utilizada pelo 
Código Civil/02, é parte acessória 
da fração ideal e tem sua locação e 
venda reguladas pelo art. 1338, CC 

e § 2º do art. 1339,CC. Se constitui 
em unidade autônoma, com matrí-
cula própria no Registro de Imó-
veis e lançamento fiscal individual 
na Prefeitura.

 No caso da locação, vejamos o 
que dispõe o art. 1338, CC:

“ Art. 1.338. Resolvendo o condô-
mino alugar área no abrigo para 
veículos, preferir-se-á, em condi-
ções iguais, qualquer dos condô-
minos a estranhos, e, entre todos, 
os possuidores.”

 Extrai-se que, no caso de lo-
cação, o locador deverá dar aos 
demais condôminos o direito de 
preferência em relação a terceiros, 
evitando atritos e não ferindo o di-
reito constitucional de proprieda-
de. 

 No caso da venda, vejamos o 
que dispõe o § 2º do art. 1339,CC:

“ 2o É permitido ao condômino 
alienar parte acessória de sua uni-
dade imobiliária a outro condômi-
no, só podendo fazê-lo a terceiro 
se essa faculdade constar do ato 
constitutivo do condomínio, e se a 
ela não se opuser a respectiva as-
sembléia geral.”

 Assim, a venda da garagem 
fica subordinada a autorização da 
convenção ou pela assembléia dos 
condôminos, tendo sempre prefe-
rência o condômino a estranhos. 
Cabe ressaltar que a alienação de-
penderá de matrícula em separado 
de unidade autônoma.

 Quanto aos deveres dos condô-
minos, vejamos o texto legal:

“São deveres do condômino ( arti-
go 1336, CC):

I - contribuir para as despesas do 
condomínio na proporção das suas 
frações ideais, salvo disposição em 
contrário na convenção; (Redação 
dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

II - não realizar obras que compro-
metam a segurança da edificação;

III - não alterar a forma e a cor da 
fachada, das partes e esquadrias 
externas;

IV - dar às suas partes a mesma 
destinação que tem a edificação, 
e não as utilizar de maneira pre-
judicial ao sossego, salubridade e 

segurança dos possuidores, ou aos 
bons costumes.”

 A forma de rateio (inciso I) será 
definida em convenção, mediante 
aprovação de 2/3 dos condôminos, 
podendo ser estabelecida na pro-
porção de suas frações ideais (no 
solo e nas partes comuns) ou ou-
tra forma que a convenção dispu-
ser (ex.: definido pelo número de 
unidades, independente da fração 
ideal). Para alteração do critério 
de rateio já definido em conven-
ção, será necessário o quórum de 
2/3 dos condôminos. Porém, deve 
ser analisado o caso concreto, pois 
dependendo do lapso temporal, a 
Constituição Federal assegura o di-
reito adquirido ao condômino que 
vem contribuindo da forma con-
vencionada com base em lei ante-
rior, o que exigiria a unanimidade 
dos condôminos.

 Para a realização de obras (in-
ciso II) , é imprescindível que se-
jam precedidas de análise e delibe-
ração dos condôminos, na forma 
da lei e convenção, e também exi-
gem projeto aprovado pelo poder 
competente.

 No tocante a fachada do condo-
mínio (inciso III), ela não pode ser 
alterada pela vontade individual. 
A fachada é um bem comum a to-
dos os proprietários, não podendo 
qualquer condômino nela inovar 
sem o consentimento de todos, ou 

seja, para sua alteração necessita 
a aprovação da unanimidade dos 
condôminos.

 É dever de cada condômino 
conservar as condições arquitetô-
nicas originais em termos de cores, 
formas, partes e esquadrias. Po-
rém, o limite da proibição é o in-
teresse coletivo, pois, com o passar 
do tempo, muitos materiais empre-
gados na construção original vão 
se tornando obsoletos e de difícil 
reposição, o que obriga a soluções 
mais atuais (ex.: substituição de 
janelas de madeira por janelas de 
alumínio). Quanto a instalação de 
equipamentos modernos (ex.: ar-
-condicionado), que trazem mais
comodidade às moradias, a juris-
prudência tem deixado de conside-
rá-los como prejudiciais a estética
externa, desde que padronizados,
atendidos os preceitos da boa téc-
nica e deliberados em assembléia
geral.

Nos edifícios mistos ou exclu-
sivamente comerciais, a colocação 
de luminosos, placas ou indicati-
vos devem ser previamente proje-
tados e aprovados em assembléia 
geral, preservando a estética e pro-
porcionando a propaganda almeja-
da, essencial para o desempenho 
da atividade profissional.

Outro aspecto relevante é de 
que as unidades privativas devem 
ser utilizadas de acordo com a des-

tinação prevista no instrumento 
de instituição e na convenção do 
condomínio (inciso IV) . Um caso 
típico são as atividades comerciais 
em condomínios exclusivamente 
residenciais, em total dissonância 
com a lei.

 Ainda, no inciso IV, é dever do 
condômino não causar perturbação 
do sossego e prejuízo à salubridade 
dos moradores. Cabe ressaltar que 
a novidade no Código Civil é a in-
serção do termo “bons costumes”, 
disposta no final do inciso IV, do 
artigo 1336, para os casos de vio-
lação das normas de discrição, mo-
ralidade e boa vizinhança, dentre 
outros. 

 Assim, não pode o condo-
mínio impedir que ocupantes de 
apartamento recebam visitas de 
pessoas de caráter duvidoso, salvo 
nos casos de violação das normas 
de discrição, moralidade e boa 
vizinhança, e, comprovadamen-
te, perturbem o sossego e causem 
prejuízo à salubridade. Em caso de 
suspeita, poderá o síndico contro-
lar e coletar elementos necessários 
para instrução do procedimento ju-
dicial adequado.

Advogado, administrador, pro-
fessor do curso de Administra-
ção Condominial da FA.RS e co-
laborador da Folha do Síndico.
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Administração
Condomínios devem entregar informações 

sobre empregados até 8 de março

Por Cecília Lima |

Todos os empregadores bra-
sileiros devem começar a 
entrega da Declaração Anu-

al de Informações Sociais (Rais), 
ano-base 2012, a partir de amanhã 
(15). O prazo limite para entrega 
se encerra no dia 8 de março. A 
Portaria nº 05, de 08 de janeiro de 
2013 que aprova instruções para 
a declaração da Relação Anual de 
Informações Sociais - RAIS ano-
-base 2012 foi publicada no DOU
(Diário Oficial da União) de 9 de
janeiro de 2013.

 A Rais tem por objetivo o supri-
mento às necessidades de controle 
da atividade trabalhista no país, e 
ainda, o provimento de dados para 
a elaboração de estatísticas do tra-
balho e a disponibilização de infor-
mações do mercado de trabalho às 
entidades governamentais. 

 Os dados coletados pela RAIS 
constituem expressivos insumos 
para atendimento das necessidades 
da legislação da nacionalização do 
trabalho, de controle dos registros 
do FGTS, dos Sistemas de Arreca-
dação e de Concessão e Benefícios 
Previdenciários, de estudos técni-
cos de natureza estatística e atua-
rial e de identificação do trabalha-
dor com direito ao abono salarial 
PIS/PASEP.

 Todos os empregadores, con-
forme definidos na CLT, devem 
declarar. Aí estão incluídos os con-
domínios e as sociedades civis. As 
empresas fornecerão as informa-
ções pela internet. O documento 
deve ser entregue por empresas 
ou estabelecimentos inscritos no 
CNPJ, com ou sem empregados, 
pelos empregadores e pessoas jurí-
dicas de direito privado. São obri-
gadas também as empresas indivi-
duais, os cartórios extrajudiciais e 
os consórcios de empresas, além 
de empregadores urbanos pessoas 
físicas (autônomos ou profissionais 
liberais).

 A Rais exige informações dos 
órgãos da administração direta e 
indireta dos governos federal, es-
taduais e municipais, dos condo-
mínios e das sociedades civis; das 
agências, sucursais e representa-
ções ou quaisquer outras formas 
de entidades vinculadas à pessoa 
jurídica domiciliada no exterior. A 
Rais não se aplica aos empreende-

dores individuais.

 Entre os benefícios aos empre-
gados, destacam-se a identificação 
dos trabalhadores com direito a 
receber o abono salarial. A decla-
ração também presta subsídios ao 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e à Previdência 
Social; ajuda no registro da nacio-
nalização da mão de obra e auxilia 
nas políticas de formação de mão 
de obra. 

 A Rais permite a elaboração 
de estatísticas sobre o mercado de 
trabalho formal e presta subsídios 
ao Cadastro Central de Empresas 
(Cempre) e às pesquisas domicilia-
res do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). (Reda-
ção com AgênciaBrasil)

Mais informações podem ser ob-
tidas nos endereços eletrônicos:

 www.mte.gov.br/rais ou
 www.rais.gov.br

Como regularizar 
condomínios (Parte I)

Fase 1
Solicitação de 

Regularização Fundiária
 O síndico ou presidente da as-
sociação de condomínios apresenta 
à Subsecretaria de Regularização 
(Sureg) da Secretaria de Habita-
ção, Regularização e Desenvolvi-
mento Urbano (Sedhab) documen-
tação para requerer a regularização 
do parcelamento urbano. Para ini-
ciar o processo, são necessários:

• Planta da área com os limites
identificados em coordenadas ge-
ográficas (arquivo impresso e di-
gital);

• Comprovação de propriedade da
área, se for particular;

• Convenção ou ata do condomínio
ou da associação que comprove
que o síndico ou o presidente é o
representante legal;

• Documentos pessoais do repre-
sentante legal.

Fase 2
Diretrizes e consultas

 Trata-se de uma etapa inter-
na, na qual a Subsecretaria de 
Regularização(Sureg) da Sedhab 
fará consultas sobre a área a ser re-
gularizada:

2.1. Consulta à Subsecretaria de 
Planejamento Urbano (Suplan) da 
Sedhab para verificar se a área se 
enquadra no Plano Diretor de Or-
denamento Territorial (PDOT) e 
solicitação de diretrizes urbanísti-
cas;

2.2. Consulta à Agência de Desen-
volvimento Habitacional (Terra-
cap) sobre a situação fundiária da 
área;

2.3. Consulta às concessionárias 
sobre interferência de rede e pro-
jetos na área (SLU, CEB, Caesb, 
Novacap, Detran, DER, Furnas e 
concessionárias de telefonia);

2.4. Consulta ao Instituto Brasília 
Ambiental (Ibram) sobre o licen-
ciamento ambiental do parcela-
mento urbano e solicitação de ter-
mo de referência.

Fase 3
Elaboração de Projetos e 

Estudos
3.1. Elaboração dos projetos ne-
cessários ao processo de regulari-
zação:

• Em áreas públicas de regulariza-
ção de interesse específico (Arine),
ou seja, com população de média
e alta renda: Terracap ou interessa-
do/morador;

• Em áreas públicas de regulari-
zação de interesse social (Aris),
ou seja, com população de baixa
renda: Codhab ou interessado/mo-
rador;

• Em áreas particulares: empreen-
dedor ou interessado/morador.

Fica a cargo dos responsáveis pelo 
processo de elaboração dos proje-
tos e estudos:

• Solicitar à Sureg a elaboração
de projeto de mobilização social
e definição das estratégias junto à
comunidade envolvida;

• Elaborar levantamento cadastral,
identificar os lotes e realizar estu-
dos geológico e geotécnico;

• Elaborar estudo ambiental ou re-
latório de análise, conforme orien-
tações do Instituto Brasília Am-
biental (Ibram);

• Elaborar projeto de regularização
fundiária conforme a lei federal
11.977/2009;

• Elaborar projetos de infraestru-
tura urbana e complementares das
obras exigidas pelas concessioná-
rias de serviços públicos do Distri-
to Federal: Caesb, CEB e Novacap.

Continua na próxima edição

A partir de 2012, os condo-
mínios deverão utilizar o 
certificado digital para o 

cumprimento das obrigações junto 
ao Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço (FGTS) por meio do Co-
nectividade Social ICP.

 O Instituto Nacional de Tec-
nologia da Informação (ITI) uni-
formizou algumas informações 
para emissão de certificados digi-
tais aos Condomínios. A partir de 
agora, são necessários os seguintes 
documentos: Ato Constitutivo de-
vidamente registrado no cartório 
de registro de imóveis, convenção 
de condomínio registrada anterior-
mente à vigência do novo Código 
Civil e ata de eleição do síndico.

 Para Condomínios não cons-
tituídos nos termos da legislação 
podemos aceitar:

- Certidão do instrumento de in-
dividualização do condomínio, 
emitida pelo cartório de registro de

imóveis de sua localização.

- Ata da assembleia condominial
que escolheu o Síndico, acompa-
nhada da lista dos participantes da
eleição, sendo obrigatória a parti-
cipação de ao menos um proprie-
tário de imóvel localizado no con-
domínio, com a aprovação de sua
propriedade e firma reconhecida na
referida ata.

 O certificado digital para con-
domínios servirá, segundo a Cai-
xa Econômica Federal, para que o 
síndico ou a administradora utilize 
o canal Conectividade Social, da
Caixa. É por ali que trafegam in-
formações sobre o FGTS, INSS,
RAIS, entre outros.

 Mesmo que o seu condomínio 
não tenha funcionários, ainda as-
sim é necessário investir na assi-
natura eletrônica, já que quem faz 
uso de recibo de pagamento para 
autônomos (RPAs) também terá de 

usar o canal Conectividade Social 
para fazer a transmissão de dados. 
Informações sobre o Imposto de 
Renda também serão enviados por 
esse canal.

 A Caixa informa que, caso o 
condomínio não providencie a as-
sinatura eletrônica, dados impor-
tantes sobre os funcionários não 
serão enviados. O síndico e o con-
domínio ficam passíveis de proces-
sos trabalhistas e multas da Justiça 
do Trabalho.

 O uso de certificado digital é 
obrigatório para todos os condomí-
nios.

Os condomínios deverão utilizar o 
certificado digital
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Legislação
Taxa de associação não autoriza 

penhora do bem de família

Por Cecília Lima |

Ainda que decisão transi-
tada em julgado contrarie 
a jurisprudência do Su-

perior Tribunal de Justiça (STJ) e 
equipare taxa de associação de mo-
radores a condomínio, a obrigação 
é pessoal e não permite a penhora 
do bem de família para quitar a dí-
vida. A decisão é da Terceira Tur-
ma do STJ.

 Para o Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJSP), a contribuição 
cobrada pela associação de mora-
dores valorizou os imóveis de todo 
o bairro e melhorou a qualidade de
vida dos habitantes. Assim, mes-
mo que não fossem associados, os
proprietários estariam obrigados a
pagar a contribuição, para evitar o
enriquecimento ilícito.

Penhora 
 Essa decisão contraria o enten-
dimento consolidado do STJ, mas 
transitou em julgado. Em cumpri-
mento de sentença, a dívida apon-
tada foi de mais de R$ 115 mil. Daí 
a penhora realizada sobre o imóvel 
dos executados.

 Os proprietários, então, impug-
naram a execução, alegando o ca-
ráter de bem de família do imóvel, 
que por isso não poderia ser penho-
rado, além de questionar a própria 
dívida. O argumento foi acolhido 
pelo tribunal local, o que levou a 
associação a recorrer ao STJ.

Fins condominiais 
 A associação de moradores ale-
gou que, do ponto de vista finalísti-
co, a dívida teria a mesma natureza 
jurídica das contribuições condo-
miniais. Como estas não estariam 

expressamente listadas na lei, a in-
terpretação que autoriza a penhora 
do imóvel para quitar débitos de 
condôminos deveria ser também 
aplicada em relação à dívida dos 
moradores não associados.

 Para a ministra Nancy Andri-
ghi, porém, ainda que equiparáveis 
na opinião do TJSP, a natureza jurí-
dica das taxas não se confunde. “A 
possibilidade de cobrança de taxa 
condominial decorre de lei, e tem, 
até mesmo por isso, natureza jurí-
dica de dívida propter rem. O fun-
damento da cobrança de tal contri-
buição é, entre outros, a existência 
de áreas comuns, de propriedade 

de todos os condôminos, que obri-
gatoriamente devem ser mantidas 
pela universalidade de proprietá-
rios”, afirmou.

 Ela ainda apontou que identi-
ficar integralmente as duas taxas 
levaria a impor a terceiros adqui-
rentes dos imóveis, por exemplo, 
dívidas para as quais não contribu-
íram, sem autorização legal prévia.

Obrigação pessoal 
 “Contudo, se o fundamento 
do direito ao pagamento da taxa 
de despesas é um direito pessoal, 
derivado da vedação ao enriqueci-
mento ilícito, não se pode enqua-
drar a verba no amplo permissivo 

do artigo 3º, IV, da Lei 8.009/90, 
que excepciona a impenhorabilida-
de do bem de família”, esclareceu 
a ministra.

 “A orientação das hipóteses 
descritas nessa norma é claramente 
a de excepcionar despesas impo-
sitivas, como ocorre nos tributos 
em geral. Nesse sentido, a despe-
sa condominial, por seu caráter 
propter rem, aproxima-se de tal 
natureza, daí a possibilidade de seu 
enquadramento nesse permissivo 
legal. A taxa associativa de modo 
algum carrega essa natureza”, con-
cluiu. (JurídicoNewsCNDL)

Processos: REsp 1324107 

Ministra Nancy Andrighi em seu gabinete no TSE - Foto Nelson Jr.

Agora, as garagens só pode-
rão ser alugadas ou aliena-
das se houver autorização 

expressa dos condôminos. Para 
isso, é necessário ter o aval de dois 
terços dos moradores em assem-
bleia
 Em vigor desde o último dia 
20/5, a lei federal 12.607/12 pro-
íbe a locação e a venda de vagas 
de garagem em condomínios a 
pessoas estranhas ao condomínio. 
Hubert Gebara, vice-presidente de 
Administração Imobiliária e Con-
domínios do Secovi-SP, lembra 
que “antes já existiam restrições, 
porém, estavam gerando diferentes 
interpretações pelo Judiciário”.
 A lei altera o Código Civil, 
que afirma que apartamentos, es-
critórios, salas, lojas e sobrelojas 
podem ser alugados ou vendidos. 
Agora, as garagens só poderão ser 
alugadas ou alienadas se houver 
autorização expressa dos condômi-
nos. E, para isso, é necessário ter 
o aval de dois terços dos morado-
res em assembleia. A exceção vale
apenas se a permissão for estabele-
cida na Convenção do condomínio.

Segundo Gebara, a mudança 
foi feita com o objetivo de garantir 
mais segurança aos condomínios. 
“Essa lei era necessária e benéfi-
ca”, opina o vice-presidente, pois 
reduz a circulação de estranhos no 
condomínio. “Mas é preciso estar 
em permanente estado de alerta.”

O que diz a lei - “As partes 
suscetíveis de utilização indepen-
dente, tais como apartamentos, 
escritórios, salas, lojas e sobre-
lojas, com as respectivas frações 
ideais no solo e nas outras partes 
comuns, sujeitam-se a propriedade 
exclusiva, podendo ser alienadas e 
gravadas livremente por seus pro-
prietários, exceto os abrigos para 
veículos, que não poderão ser alie-
nados ou alugados a pessoas estra-
nhas ao condomínio, salvo autori-
zação expressa na convenção de 
condomínio.”

Lei proíbe 
venda e aluguel 

de vagas de 
garagem em 
condomínio
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Segurança Predial
INCÊNDIO - Normas e Treinamento:

 Como deixar o condomínio em ordem

Por Rosali Figueiredo |

O Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros, documento 
que atesta o cumprimento 

das normas de segurança contra 
incêndio, costuma tirar o sono de 
muitos síndicos. Mas um pouco de 
organização confere uma boa dose 
de tranqüilidade ao processo.

 O analista de sistemas César 
Pinto, síndico do Edifício Plaza 
Monjardino, na Vila Sônia, zona 
Sudoeste de São Paulo, encontrou 
uma situação bastante favorável 
às vésperas de renovar o Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB). Morador em um prédio 
com apenas três anos de uso, seu 
condomínio já dispunha de um 
projeto de segurança contra incên-
dio aprovado pelos bombeiros e do 
respectivo AVCB expedido pela 
corporação. “Achei que o proces-
so seria mais difícil”, observa Cé-
sar. Mesmo assim, o síndico teve 
que se planejar para que estivesse 
tudo em ordem no momento da 
vistoria. No caso das edificações 
mais antigas, de construção ante-
rior à legislação atual, o trabalho 
é bem maior, pois requer conheci-
mento das antigas leis, adaptações 
diversas em equipamentos e sina-
lizações e a aprovação prévia do 
projeto de segurança. 

 O Decreto-Lei estadual 
46.076, de 31 de agosto de 2001, 
exige que as edificações indus-
triais, comerciais e residenciais 
multifamiliares apresentem este 
projeto, requeiram o Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB) e o renovem a cada dois 
ou três anos (prazo para os condo-
mínios residenciais, comerciais ou 
mistos). Na prefeitura paulistana, 
o AVCB é indispensável para a ex-
pedição do Certificado de Conclu-
são da Edificação (em construções
ou reformas), para o habite-se ou
nas fiscalizações realizadas pelas
subprefeituras e o Contru. Tam-
bém as seguradoras costumam
exigir o documento, principal-
mente para indenizações em caso
de sinistro.

 Sem o projeto técnico apro-
vado pelo Corpo de Bombeiros 

e desenvolvido conforme as nor-
mas estabelecidas pelas 38 Ins-
truções Técnicas da corporação 
(ITCB), não há como solicitar o 
AVCB. Estas normas envolvem 
desde equipamentos e instalações 
até a formação e treinamento de 
brigada de incêndio. Segundo o 
Tenente Marcos Palumbo, do Cor-
po de Bombeiros de São Paulo, é 
comum encontrar, durante as vis-
torias, “falhas no caminhamento 
(distância máxima permitida para 
o acesso aos extintores e hidran-
tes), no cálculo da bomba de in-
cêndio, nas responsabilidades
técnicas (ART’s) e na formação
da brigada”. Nestas situações, a
corporação emite um “Comuni-
que-se” ao condomínio, exigindo
a correção do problema e a marca-
ção de nova vistoria.

Para evitar surpresas e agilizar 
o processo, os condomínios re-
correm ao auxílio de empresas ou
consultorias especializadas, caso
do síndico César Pinto. Apesar de
morar em um prédio novo, César
teve que providenciar “a troca das
luminárias de sinalização de emer-
gência, que estavam com bateria
descarregada e eram inadequa-
das”. “Houve ainda mudanças das
normas da ABNT em relação aos
filtros dos pressurizadores e tive-
mos que nos adaptar”, relata.

 A maior dificuldade encontra-
da pelo síndico foi com a brigada 
de incêndio, para a qual não con-
seguiu a adesão dos demais mora-
dores. A brigada foi treinada com a 
sua participação, dos porteiros, do 
zelador e do auxiliar de manuten-
ção. Segundo o tenente Palumbo, 
o papel da brigada é justamente o
de treinar os moradores para uti-
lizar medidas preventivas (como
a instalação adequada dos equi-
pamentos) e de combate (como
debelar um foco de incêndio ou
evacuar uma área), evitando danos
maiores em caso de acidentes. A
IT 17 estabelece que os brigadistas
recebam um curso de formação e
sejam treinados periodicamente,
no mínimo dentro do prazo de re-
validação do AVCB.

 A obtenção ou revalidação do 
ACVB exige, portanto, empenho 
do síndico e administradores e 
um bom investimento financeiro. 
César Pinto diz que gastou cerca 
de R$ 8 mil em todo o processo, 
incluindo a compra dos equipa-
mentos novos. Há ainda taxas co-
bradas pelo Corpo de Bombeiros, 
que variam de acordo com a área 
construída e o tipo de processo a 
ser instruído. Os prazos legais para 
a análise do projeto técnico e, pos-
teriormente, do AVCB, são de 30 
dias.

PASSO A PASSO DO AVCB:

O roteiro abaixo foi sugerido pelo 
engenheiro Wagner Simonaio 
França, que foi síndico do con-
domínio Edifício Torre Di Lucca, 
na Pompéia, zona Oeste de São 
Paulo, na época de revalidação do 
AVCB. Segundo ele, é importante 
contar com o auxílio de uma em-
presa ou consultoria especializada 
na área.

Preparação:

1 - Desenvolver o projeto técnico 
de prevenção e combate a incên-
dio com base no Decreto-Lei Es-
tadual 46.076, de 31 de agosto de 
2001, e nas 38 Instruções Técnicas 
do Corpo de Bombeiros (ITCB). 
Caso o condomínio não o tenha, é 
preciso aprová-lo junto ao Corpo 
de Bombeiros antes do AVCB.

2 - Pré-vistoria: averiguar as con-
dições de funcionamento dos equi-
pamentos e do sistema vigente. 

3 - Elaborar relatório sobre as con-
dições e necessidades de adequa-
ção da documentação ou serviços 
que podem ser solicitados pelo 
Corpo de Bombeiros. 

4 - Providenciar junto à empresa 
ou assessoria contratada a ART 
(Anotação de Responsabilidade 
Técnica) sobre os sistemas e equi-

pamentos de proteção contra in-
cêndio. 

5 - Dar entrada ao processo junto 
ao Corpo de Bombeiros.

6 - Solicitar a vistoria.

7 - Tomar providências diante de 
eventual “Comunique-se” (anor-
malidades apontadas pelo Corpo 
de Bombeiros durante a vistoria). 

8 - Acompanhamento do processo. 

Taxas:
Recolher taxas junto ao Corpo de 
Bombeiros, relativas à análise do 
projeto, vistorias finais ou Proce-
dimento Simplificado (para edifi-
cações com até 750 metros qua-
drados).

Documentação necessária :
1) Atestado de formação e treina-
mento da Brigada de Incêndio.

2) Atestado de funcionamento dos
equipamentos de segurança, com
ART.

3) Atestado de abrangência e ma-
nutenção do Grupo Gerador (se
houver).

4) Atestado das Instalações de
Gás/GLP ou natural (se houver).

5) Atestado do Sistema de Chu-
veiros Automáticos - sprinklers 
(exigidos somente em prédios in-
dustriais e comerciais).

Instalações e equipamentos 
(exemplos de requisitos míni-
mos)

a - Extintores - com carga e dentro 
do prazo de validade.

b - Portas corta-fogo - devem fe-
char totalmente e se não estiver 
ocorrendo,deverá ser feita revisão 
para atender esta condição.

c - Redes de hidrantes - manguei-
ras, bicos e bomba de incêndio em 
perfeitas condições.

d - Setas indicativas - rotas de fuga 
e saídas de emergência. 

e - Iluminação de emergência.

Matéria publicada na Revista Di-
recional Condomínios.
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Matéria Capa
Condomínios do DF precisam realizar vistorias períodicas 

nos sistemas de incêndio

Caesb faz teste em Taguatinga para avaliar ligações na 
rede de esgoto

De acordo com o Sindicon-
domínio/DF, a situação 
pode ser bem preocupan-

te, pois a falta de manutenção é 
algo comum no DF.
 No último domingo (27/1), o 
incêndio que vitimou 233 jovens 
na boate Kiss, no município gaú-
cho de Santa Maria, despertou na 
sociedade e nos setores públicos 
e privados a necessidade de rever 
o sistema de segurança contra in-
cêndios não apenas em casas de
shows, mas também em prédios
de outra natureza, como shopping
centers, clínicas e edifícios resi-
denciais.

Segundo o presidente do Sin-
dicato dos Condomínios Residen-
ciais e Comerciais do Distrito Fe-
deral, a situação dos condomínios 
na região pode ser preocupante. 
“As manutenções preventiva e 
corretiva deixam muito a desejar, 
pois é comum verificar edifícios 
com sistema contra-incêndio to-
talmente destruído, e ninguém faz 
nada. Será preciso que aconteça 
um fato considerável para que as 
pessoas possam se dar conta do 
risco diário a que estão corren-
do?”, questiona

O presidente explica que todo 
edifício possui uma planta que foi 
cuidadosamente estudada e elabo-
rada por um arquiteto e acompa-
nhada por um responsável técnico 

(neste caso, engenheiro civil). As 
normas de segurança de um pré-
dio devem seguir cuidadosamente 
as normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas e Técnicas), 
em especial, quanto aos equipa-
mentos de segurança, que são vis-
toriados pelo Corpo de Bombeiros 
para a concessão do Habite-se (do-
cumento que atesta que o imóvel 
foi construído seguindo-se as exi-
gências da legislação local, esta-
belecidas pelo órgão responsável). 
Todos os equipamentos necessá-
rios para atender as urgências e as 
emergências também fazem parte 
deste projeto.
 O síndico deve cuidar para que 
todos os equipamentos existen-
tes no edifício estejam em pleno 
funcionamento, impedindo que 
terceiros interfiram ou que os mo-
difiquem ou danifiquem. “É neces-
sário ainda que, periodicamente, 
estes equipamentos recebam por 
parte do seu representante uma 
vistoria para analisar se, em caso 
de emergência, estes estarão pron-
tamente disponíveis para o uso”, 
ressalta Pimentel.
 O Sindicondomínio/DF pode 
atuar junto aos síndicos prestan-
do todos os esclarecimentos ne-
cessários por meio do seu corpo 
de engenheiros civis. “Além dis-
so, na medida em que exista uma 
pendência que exige um laudo ou 
um parecer, ajudamos o síndico na 

solução completa do problema”, 
destaca o presidente.

Corpo de Bombeiros
Os prédios precisam passar por 
vistorias periódicas para que rece-
bam um certificado de segurança 
contra incêndio. O Corpo de Bom-
beiros emite o Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros (AVCB), 
um documento que tem validade 
de apenas três anos e que precisa 
ser renovado. Existem empresas 
credenciadas pela instituição para 
prestar serviço de fabricação, co-

mercialização, instalação e manu-
tenção de sistemas de Segurança 
Contra Incêndio (SCI).Os princi-
pais problemas que são observa-
dos em condomínios e que podem 
comprometer a segurança em caso 
de incêndio, são: extintores de in-
cêndios descarregados ou venci-
dos, ou ainda em local impróprio 
(fora da altura), corrimãos danifi-
cados, portas corta-fogo desregu-
ladas e falta de treinamento por 
parte dos síndicos, funcionários 
e moradores para manuseio dos 
equipamentos.

Orientações do Corpo 
de Bombeiros do DF em 

caso de incêndio

- Evite arrombar janelas e por-
tas em caso de incêndio antes
da chegada dos bombeiros. A
penetração do ar irá ativar as
chamas- Não interfira nos ser-
viços de extinção de incêndios.
Isto é tarefa dos bombeiros.
(Pessoas sem o devido treina-
mento podem se machucar);

- Motorizado ou mesmo a pé,
assim que ouvir as sirenes das
viaturas do Corpo de Bombei-
ros, imediatamente facilite a
passagem;

- Não estacione o seu carro jun-
to ao hidrante de coluna ou em
áreas reservadas para o Corpo
de Bombeiros. Isso dificulta as
manobras das viaturas.

Emergência Bombeiros - 193

Fonte: CBMDF

A Companhia de Saneamen-
to Ambiental do Distrito 
Federal – Caesb realiza 

nesta quinta-feira, dia 31, a partir 
das 9h, o segundo simulado no 
DF com o insuflador de fumaça, 
novo equipamento adquirido pela 
empresa. A ação será realizada na 
QNM 40 conjuntos O, Q, S e U, 
em Taguatinga, com o objetivo de 
detectar possíveis ligações de água 
de chuva, conexões irregulares ou 
interligações de galerias pluviais 
nas redes de esgoto.
 Antes dos simulados, os téc-
nicos da Caesb entregam previa-
mente um comunicado avisando 
sobre a inspeção na rede em todas 
as residências a serem vistoriadas. 
Caso o técnico precise entrar no 
imóvel para a realização do teste, 
o morador deve verificar se ele
está devidamente uniformizado e
exigir a identificação.

Em Taguatinga, serão vistoria-
dos 1.400 metros de rede, abran-
gendo 225 residências e uma esco-
la. Os simulados serão realizados 

até março, em caráter de fiscaliza-
ção, com objetivo de identificar as 
irregularidades e orientar a popu-
lação. O objetivo é levar o insu-
flador de fumaça a 75 mil metros 
de redes de esgoto. A ação ainda 
incluirá Sobradinho, Planaltina, 
Samambaia e Gama.
 A Caesb investiu um total de 
R$ 132 mil reais na aquisição de 
cinco insufladores de fumaça e em 
100 unidades de galões do líquido 
necessário para o funcionamento 
do aparelho. A nova tecnologia vai 
auxiliar nos trabalhos para detec-
tar as irregularidades que geram a 
sobrecarga no volume do material 
coletado na rede e que pode levar 
à obstrução da tubulação e extra-
vasamento de esgoto.
 O primeiro simulado ocorreu 
no último dia 24, na QI 09 no Gua-
rá I, onde os técnicos detectaram 
irregularidades em 53,6 por cento 
dos imóveis vistoriados, sendo que 
a maioria dos casos estava relacio-
nada a águas pluviais ligadas irre-
gularmente à rede de esgoto.
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Umidade na parede, man-
chas escuras no teto do 
banheiro, pintura descas-

cada e mofo são alguns indícios de 
que algo não vai bem com o enca-
namento e as tubulações

Brasília - Vazamento ou infiltra-
ção é motivo de muita dor de ca-
beça, para o condomínio e os seus 
moradores. O caso pode até virar 
uma novela – já que, dependendo 
do local do vazamento, há muitas 
controvérsias sobre quem será o 
responsável pelo problema, arcan-
do com os custos para resolvê-lo.

“Os vazamentos e infiltrações da-
nificam a estrutura da edificação, 
aumentam os custos com o abas-
tecimento de água e se não for sa-
nado no início pode trazer grandes 
prejuízos”, alerta Bárbara Silva 
Freitas, responsável pela área fi-
nanceira e administrativa da Pri-
mar Administradora de Bens.

 Umidade na parede, manchas 
escuras no teto do banheiro, pin-
tura descascada e mofo são alguns 
indícios de que algo não vai bem 
com o encanamento e as tubula-
ções. Assim que estes sinais forem 
detectados, é necessário procurar 
um profissional capacitado a iden-
tificar a origem do vazamento, e 
eliminá-lo.

Debate
Novela no condomínio: quem paga por infiltrações?

Controvérsia sobre quem arcará com os custos é só uma das 
implicações de vazamentos em condomínios

“Quando o vazamento acomete 
apenas a unidade do morador, ele 
deve responsabilizar-se pelos cus-
tos e pela solução do problema. É 
recomendado agir rápido, para que 
outras unidades não sejam atingi-
das, implicando em maiores preju-
ízos”, observa Bárbara Freitas.

 Basicamente, há três motivos 
para o surgimento de infiltrações: 
vazamentos; falhas na impermea-
bilização da laje; e o lençol freáti-
co – caso que provoca a infiltração 
no poço do elevador. As empresas 

especializadas possuem equipa-
mentos que acusam o ruído (im-
perceptível a audição) provocado 
pelo vazamento, e mostram o local 
exato da infiltração.

“Se o ponto estiver em algu-
ma área comum, como na caixa 
d’água, paredes externas, áreas de 
lazer, salão de festas e outros, o 
condomínio é obrigado a assumir a 
responsabilidade com o reparo dos 
danos”, ressalta Bárbara Freitas.

Ela recomenda que, ao perce-

ber no apartamento alguma infil-
tração originada em área comum, 
o morador deve relatar imediata-
mente ao síndico, o qual, por sua
vez, precisa tomar as medidas ca-
bíveis para resolver a questão.

 A executiva ressalta que quan-
do o problema originar na unidade 
do vizinho, ele será o responsável 
pelos custos. No caso de imóvel 
alugado, o proprietário deve arcar 
com as despesas quando a infil-
tração ocorrer devido ao desgaste 
natural da estrutura. Porém, se o 
inquilino fizer alguma reforma e 
acabar perfurando o encanamento, 
então ele terá que pagar o conser-
to.

“É bom lembrar que quando é ne-
cessário realizar obras de urgência 
não é preciso a aprovação em as-
sembleia. Se um morador provi-
denciar o reparo que é de encargo 
do condomínio, ele deve continuar 
pagando as taxas normalmente, 
e a questão resolvida durante as 
reuniões condominiais. No caso 
de o condomínio arcar com os da-
nos causados em outras unidades, 
devido a uma infiltração, o mora-
dor que pagar esse tipo de custo 
poderá cobrar o reembolso poste-
riormente”, finaliza a executiva da 
Primar Administradora de Bens, 
Bárbara Freitas.

Da Redação do LicitaMais: 
Ele tem todo o direito. A 
liberdade do condômino 

no apartamento em que mora é 
garantida por lei e vale para todo 
tipo de fumaça, seja ela de cigar-
ros, charutos, incenso ou narguilé. 
O máximo que o vizinho incomo-
dado pode fazer é ser gentil e pedir 
algum tipo de cooperação.

 Um dia após a comemoração 
do Dia Mundial Sem Tabaco, a 
confirmação de que o fumo é li-
berado nas áreas privativas do 
apartamento pode deixar muitos 
insatisfeitos. Não são incomuns os 
relatos de reclamações relaciona-
das ao fumo alheio, principalmen-
te após a provação das leis estadu-
ais que restringem a ação em áreas 
comuns.

 No estado de São Paulo, por 
exemplo, a legislação proíbe o 
fumo em “recintos de uso coletivo, 
total ou parcialmente fechados”. 
Isso vale para grande parte das 
áreas comuns dos condomínios, 
como hall, salões de festa e gaze-
bos. Aos fumantes, restou apenas 
o ar livre ou a própria sacada, con-
siderada área privativa.

“Esse é um problema recorrente. 
De uns anos para cá, os estados 
começaram a inovar com a legisla-
ção restringindo o fumo em áreas 
comuns. Mas nas sacadas do apar-
tamento pode fumar porque é área 
privativa, propriedade da pessoa. 
E ela pode fumar o quanto qui-
ser, não tem o que fazer”, relatou 
Márcio Rachkorsky em sua colu-
na Condomínio Legal, transmitida 
pela rede CBN às terças, às 11h05, 
e sextas, às 16h05.

 Advogado especialista em 
condomínios, Rachkorsky fez um 
levantamento em seus e-mails e 
descobriu que, em seis meses, o 
total de reclamações relacionadas 
ao fumo foi duas vezes maior que 
as relativas à inadimplência – ou-
tra situação recorrente em condo-
mínios.

 E de acordo com ele, só dá pra 
brigar se a situação se tornar real-
mente extrema, como, por exem-
plo, se o hábito do vizinho for 
reunir os amigos na sacada para 
fumar habitualmente. Aí, a situa-
ção se caracteriza como uso noci-
vo ou super uso da propriedade, e 
o vizinho incomodado pode fazer
alguma coisa. Senão, resta ter pa-
ciência e contar com o bom senso
do colega de condomínio.

O vizinho 
pode fumar na 
sacada em um 
condomínio?

Quem mora em condomínios 
eventualmente reclama de 
algum vizinho, seja pela 

música alta, briga de casal, ca-
chorro latindo, criança chorando. 
O SPTV estreia uma série espe-
cial abordando todos os problemas 
e soluções para os condôminos: 
‘Meu Condomínio tem Solução’.
 Um problema que vem ga-
nhando força desde o ano passado 
é o tema da primeira reportagem: 
reclamações contra o cigarro do 
vizinho. Depois que a lei antifumo 
entrou em vigor no estado de São 
Paulo, há nove meses, a tolerância 
dos moradores diminuiu e até a fu-
maça do vizinho anda incomodan-
do.

O que fazer nessas horas? Qual 
o direito do fumante e do outro
morador? O síndico deve resolver
o impasse? O advogado especia-
lista em condomínios, Márcio Ra-
chkorsky responde.
Quatro milhões de pessoas, ou 
38% da população, moram ou tra-
balham em conglomerados. São 
27 mil condomínios. No Tatuapé, 
Zona Leste, 1.500 pessoas divi-

dem o mesmo condomínio. São 
três torres, um mega estaciona-
mento e um espaço de sobra. Con-
tudo, apesar do espaço, as recla-
mações são recorrentes. O jardim 
agradável, com função de deixar 
o local mais aconchegante sofre
com a falta de educação. Os con-
dôminos insistem em jogar bitucas
de cigarro pela janela.

Dona Marina Sanches também 
é vítima desse tipo de mau hábito. 
Ela não suporta a fumaça do cigar-
ro dos vizinhos. De um jeito bem 
peculiar, resolveu agir. “Eu come-
cei a falar alto: ‘Tonta! Fuma mes-
mo, fuma bastante... Depois você 
morre de câncer, a fábrica não vem 
te indenizar’. Comecei a falar alto. 
Dali uns dias vi bituca jogada den-
tro de um vasinho e depois na flo-
reira.”

As bitucas viraram um ver-
dadeiro pesadelo e tema para a 
imaginação fértil da dona Marina. 
“Cheguei até a pensar que tava en-
trando gente que fuma quando eu 
não estava. Olha só! [risos] Aí eu 
troquei até o miolo da fechadura. 
Como nada foi resolvido, liguei 

para a síndica.”
“Eu recebo ligações falando ‘a 
minha varanda está cheia de cin-
zas de cigarro’. Só que a gente não 
sabe da onde que veio. Então fica 
complicado. Como a gente vai pu-
nir essa pessoa?”, explica a síndi-
ca, Elisângela Neife. Isso é muito 
comum nos condomínios. Os mo-
radores não se falam, não conver-
sam um com o outro, não chegam 
a um acordo. Preferem ligar direto 
para o síndico, que serve como um 
para-raio e recebe uma enxurrada 
de reclamações.
 Nosso advogado especialista 
em condomínios, Márcio Rachkor-
sky explica a função do síndico. 
“O síndico não tem obrigação de 
atender os moradores a qualquer 
hora. Aliás, ele não é funcionário 
do condomínio, nem dos mora-
dores. Ele é um colaborador, uma 
pessoa que dedica um pouquinho 
de tempo, um pouquinho de ener-
gia pro condomínio e ele precisa 
ser respeitado porque ali é a casa 
dele, é o lar dele.”
 Síndico sofre mesmo, mas pelo 
menos na questão do cigarro, a lei 

antifumo, em vigor no estado des-
de agosto do ano passado, virou a 
principal ferramenta para proibir 
que se fume nas áreas comuns. En-
tretanto, não dá para impedir que 
o morador fume na própria casa
e, por isso, muitos vizinhos ficam
com as mãos atadas.

O advogado dá uma sugestão 
para lá de inusitada para o impas-
se. “A única coisa que o vizinho 
incomodado pode fazer é quem 
sabe levar uma garrafa de vinho 
bater na porta, fazer um brinde, 
pedir gentilmente que o vizinho 
manere no cigarro. Quem sabe 
fume em outra posição para que 
a fumaça não vá diretamente para 
sua varanda, para sua janela. É aí é 
uma questão de diálogo de amiza-
de e tentar sensibilizar o fumante.”

Maiores reclamações são com bitucas jogadas pela janela e fumaça. 
Advogado especialista em condomínios diz como resolver o problema
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Atualidade
CEB garante energia para o Mundial de 2014

Brasília está ganhando um 
reforço importante para a 
Copa do Mundo de 2014. 

Somente para este evento, a CEB 
Distribuição (CEB-D) está inves-
tindo R$ 120 Milhões em obras, 
que serão um legado importante 
para a capital do país. Além de ga-
rantir o abastecimento de energia 
para o Estádio Nacional de Brasília 
Mané Garrincha, os investimentos 
vão fortalecer e dar mais confiabi-
lidade ao sistema de distribuição 
na área central de Brasília, onde se 
concentra toda a estrutura voltada 
para a realização do evento.

 Segundo o diretor de Engenha-
ria da CEB-D, Mauro Martinelli, o 
estádio de Brasília será alimenta-
do por duas redes. Para isso, estão 
sendo ampliadas as subestações 
Brasília Centro e a Sudoeste e 
construídas novas linhas de dis-
tribuição. “É uma exigência da 
FIFA para garantir maior confiabi-
lidade no fornecimento de energia 
para todos os estádios”, explica. 
Além disso, uma moderna subes-
tação está sendo construída no 
estádio com trinta alimentadores, 
mas apenas dois serão utilizados 
na arena. Os outros 28 servirão à 
comunidade. “É um legado impor-
tante que fica para a nossa cidade. 
Um investimento que só foi pos-
sível devido à realização da Copa 
em Brasília, destacou o diretor da 
CEB-D.

 A subestação do Estádio, fabri-
cada na Coréia do Sul, será com-
pacta e ocupará apenas 50 metros 
quadrados, metade do espaço utili-
zado por uma subestação conven-
cional.

 Martinelli garantiu que não há 
hipótese alguma de haver proble-
mas no fornecimento de energia 
para a arena de Brasília durante a 
Copa do Mundo e que o cronogra-
ma de entrega garante um prazo 
confortável para a finalização das 
obras. “Em empreendimentos de 
grande porte é natural ajustes de 
cronograma. E o nosso cronogra-
ma foi realizado levando em conta 
uma margem de segurança muito 

grande”, garantiu Martinelli.

 São onze empreendimentos 
que fazem parte do Plano de Obras 
da CEB com vistas ao atendimento 
à Copa do Mundo de 2014 e que 
são acompanhados pela Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). A CEB-D encaminha à 
agência relatórios trimestrais com 
o cronograma e o status das obras.
Dez delas ficarão prontas um ano
antes do Mundial de 2014 e a tem-
po de atender, também, a Copa das
Confederações, em Junho de 2013.
Uma importante obra do Plano já
está em operação desde dezembro
de 2012: a Linha de Distribuição
Santa Maria/Mangueiral, que ga-

rante a alimentação de Brasília 
pelo sistema nacional (Furnas) e 
pelas usinas de Corumbá III e IV.

 O diretor da CEB-D, Mauro 
Martinelli, também garantiu que 
não haverá problemas de forneci-
mento de energia para o estádio na 
Copa das Confederações. Apesar 
de os investimentos serem vol-
tados para a Copa do Mundo em 
2014, a CEB está construindo uma 
linha de média tensão da subesta-
ção Sudoeste e outra da subestação 
nº3, na Asa Norte, a fim de garan-
tir ainda mais confiabilidade para 
a arena de Brasília no evento teste 
para o Mundial da FIFA.

A entrega dos 
investimentos segue o 
cronograma abaixo:

OBRAS DA COPA / ENTREGA:

1 - Linha de Distribuição de 
Alta Tensão ST. Maria/Man-
gueiral - Pronta

2 - Linha de Distribuição de 
Alta Tensão Samambaia/Brasí-
lia Norte - Fevereiro/2013

3 - Linha de Distribuição de 
Alta Tensão Riacho Fundo/Se-
tor Hípico/ Setor de Embaixa-
das Sul - Março/2013

4 - Construção de Subestação 
Setor Hípico - Junho/2013

5 - Linha de Distribuição de 
Média Tensão Sudoeste/Estádio 
Nacional - Março/2013

6 - Ampliação da Subestação 
Brasília Centro - Abril/2013

7 - Ampliação da Subestação 
Sudoeste - Abril/2013

8 - Linha de Distribuição de 
Alta Tensão Brasília Centro/
Estádio Nacional - Junho/2013

9 - Linha de Distribuição de 
Alta Tensão Sudoeste/Estádio 
Nacional - Abril/2013

10 - Construção da Subestação 
Estádio Nacional - Abril/2013

11 - Construção da Subestação 
Autarquias Norte - Maio/2014



22 Fevereiro de 2013

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS Fevereiro 2013

Acessórios

Administração de Patrimônio

Consertos

Eventos

Manutenção Predial Imóveis

Segurança Eletrônica
Material de Limpeza
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Lanches e RefeiçõesTerceirização de Mão de Obra

Síndico Profissional

Vidraçarias
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