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Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 8 ------
FGTS 8 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 20 ------

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

Faxineiro 810,99 848,71 834,74

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

Jardineiro 810,99 899,52 834,74

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

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

Zelador 882,86 1.069,33 862,36

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

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

Encarregado 1.060,18 1.362,94 1.060,19

Vale Alimentação 420,00
Mensal

26,00 
Dia

Trabalhado

26,00 
Dia

Trabalhado

Tabela do INSS - 2015
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

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

Quem Receber até 682,50

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  24,66

Quem Receber até 1.025,81

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

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

Salário Mínimo para 2014 R$ 724,00

Tabela do IRRF - 2015
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

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

Janeiro de 2015
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Calendário de Obrigações Mensais

INDICADORES / MÊS
Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5877 0,6043 0,5485 0,6058 7,08 7,08
Poupança (2) (%) 0,5877 0,6043 0,5482 0,6058 7,08 7,08
TR* (1) (%) 0,0873 0,1038 0,0483 0,1053 0,86 0,86.
TJLP (%) 0,41 0,42 0,41 0,42 5,07 5,07
FGTS (3) ( %) 0,3341 0,3507 0,2950 0,3522 3,89 3,89

Débitos Fed ** Selic (4) (%) 0,91 0,95 0,84 0,93 10,87 10,87
DI Over (2) (%) ---- ----
UPC *** (R$) 22,43 22,49 22,49 22,49 0,76 0,76
UFESP (R$) 20,14 20,14 20,14 20,14 18,44
FCA / SP (R$) 1,9619 1,9619 1,9619 1,9619 1,6994
UFM (R$) 121,80 121,80 121,80 121,80 108,66
Salário Mínimo (R$) 724,00 724,00 724,00 724,00 6,78 6,78
Salário Mínimo SP (5) (R$) 810,00 810,00 810,00 810,00 ---- ----
UFIR (6) ---

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

Um novo ano se inicia e é 
tempo de nos reabastecer-
mo-nos de energia para 

reiniciar a jornada. Para uns, nada 
muda em janeiro, é a continuação 
de um trabalho que vem de longe. 
Para outros, o mês marca o início 
não apenas do ano, mas de uma 
gestão à frente do seu condomínio. 
Seja como for, agora é a hora de es-
tabelecer as rotas a serem seguidas 
nos próximos doze meses.
 Dentre tantos temas, a Fo-
lha do Síndico escolheu iniciar o 
ano chamando a atenção do leitor 
para uma pauta de saúde pública. 
Em um primeiro instante, pode-se 
questionar a relevância do assunto 
para um veículo de comunicação 
voltado para síndicos. Nós respon-
demos: enquanto líderes de uma 
comunidade - ainda que pequena 
- essas pessoas podem colaborar
com a conscientização dos mora-
dores acerca do tema.

O Brasil adentra 2015 com 
um alerta para uma doença viral 
ainda pouco conhecida por aqui: 
a febre Chikungunya. Trata-se de 
mais uma moléstia transmitida 
pelo mosquito Aedes aegypti, que 
é também responsável por dissemi-
nar a Dengue e a Febre Amarela. 

O verão costuma ser a tempo-
rada escolhida pelo Governo para 
se intensificarem as campanhas de 
combate ao mosquito e dessa vez, 

além da Dengue, há preocupação 
em se evitar a Chikungunya, virose 
com sintomas muito semelhantes à 
Dengue. O combate ao mosquito 
se dá de formas já bastante conhe-
cidas, mas que nem sempre são co-
locadas em prática pela população. 
 O síndico pode ajudar e muito 
ao se comprometer com essa cau-
sa. Em primeiro lugar, assegurando 
que as medidas preventivas sejam 
tomadas nas áreas comuns do con-
domínio (não acumular água em 
vasos de plantas, calhas, poças, 
garrafas; manter caixas d’água 
sempre fechadas, conservar o lixo 
de modo a evitar acúmulo de água 
parada, etc). 
 Outra forma de se contribuir 
para o controle de uma possível 
epidemia é levar informação aos 
condôminos. Para isso o síndico 
pode usar seus tradicionais canais 
de comunicação: carta-circular, 
email, mencionar a campanha em 
assembleia ou afixar cartazes in-
formativos em locais visíveis). É 
importante que cada morador se 
conscientize de sua responsabili-
dade, pois sua negligência pode 
prejudicar outras pessoas.
 Mais que um administrador, o 
síndico pode exercer um papel de 
agente transformador de condutas 
e promotor de cidadania. A Folha 
do Síndico apoia esta ideia. Feliz 
2015! 
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Cobrança de tarifa única 
baseada no número de 
apartamentos é ilegal

da Redação / TJSC

Em condomínio com hi-
drômetro único, cobrança 
baseada no número de uni-

dades é ilegal. Assim vem decidin-
do o Superior Tribunal de Justiça 
quando questionado sobre a tarifa 
mínima de serviço de água e esgo-
to cobrada mensalmente por con-
cessionárias. 

 Essa é uma prática bastante 
comum em todo o país, sobretu-
do nos prédios mais antigos, onde 
o consumo geralmente é marcado
em apenas um hidrômetro que re-
gistra o fluxo de água destinado a
todos os apartamentos. Sem indi-
vidualização, os gastos são esti-
mados a partir de uma divisão do
total pelo número de unidades do
condomínio.

 O resultado dessa conta é ar-
bitrário e não reflete o consumo 
individual dos condôminos, o que 
pode implicar em injustiças do tipo 
um morador que vive sozinho pa-
gar o mesmo valor que um apar-
tamento no qual vive uma família 
com cinco membros e que, certa-
mente, gasta mais água que ele. 

 Em outubro, a 3ª Câmara de 
Direito Civil do Tribunal de Jus-
tiça de Santa Catarina confirmou 
sentença da comarca de Florianó-
polis vetando o cálculo praticado 
pela Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento (Casan). O 
TJ determinou que, em seu servi-
ço de aferição de consumo, a Ca-
san não pode substituir a leitura de 
hidrômetro em edificação, mesmo 
que único, por fórmula que aplique 

tarifa mínima multiplicada pelo 
número de unidades do respectivo 
condomínio.

 Com esse entendimento, os ju-
ristas - além de afirmarem a ilega-
lidade da tal variação de cálculo - e 
determinaram que a concessionária 
promova a restituição dos valores 
cobrados a mais nos últimos três 
anos. A empresa defendeu, em ape-
lação, a legitimidade da cobrança, 
baseada em legislação vigente e 
frisou ser impossível bancar a de-
volução de valores. 

 Esses argumentos, porém, não 
foram admitidos pelo relator da 
matéria, o desembargador Cesar 
Abreu, que por sua vez apontou 
decisões consolidadas do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) em senti-

do contrário. Nelas, ficou constata-
do que a aplicação de tarifa míni-
ma pode levar a cobrança a mais, 
quando deve ser pago o consumo 
efetivamente registrado no hidrô-
metro.

 “Dessa forma, considerada ile-
gal e abusiva a cobrança da tarifa 
mínima multiplicada pelo número 
de unidades autônomas do condo-
mínio em questão, faz jus o autor, 
ao contrário do que pleiteado em 
apelação pela ré, à repetição de in-
débito, e, saliente-se, nos moldes 
delineados na decisão de primeiro 
grau, ou seja, na forma simples, 
diante da ausência de dolo ou má-
-fé por parte da ré”, concluiu o re-
lator.

Legislação
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Cotidiano
Utilização de salão de 
festas deve obedecer a 

regras pré-estabelecidas

Final de ano, férias, festas fa-
miliares, confraternizações 
entre amigos... A época do 

ano é propícia para esse tipo de 
reunião e muitas pessoas optam 
por usar o salão de festas do edi-
fício para essa finalidade. É impor-
tante lembrar que o espaço é de uso 
coletivo e, portanto, sua ocupação 
deve obedecer às regras do condo-
mínio para que todos os moradores 
sejam tratados com equidade. 

 Todos os moradores devem ter 
acesso às normas a serem seguidas 
para usufruírem do salão de festas, 
também para estares cientes de sua 
responsabilidade na manutenção 
da ordem no espaço. Essas orien-
tações devem estar explicitadas no 
Regimento interno do condomínio 
e o não cumprimento das regras 
por “falta de conhecimento” não 
deve ser um argumento considera-
do.

 A primeira norma diz respeito 
ao agendamento de eventos. Os 
condomínios usam várias formas 
para viabilizar este processo: seja 
através do livro de ocorrência, uma 
agenda ou caderno disponibiliza-
dos na portaria, uma lista afixada 
em um mural coletivo ou até mes-
mo por meio de um e-mail espe-
cialmente criado para este fim. 

 Deve-se adotar apenas um 
meio destes propostos, justamente 
para evitar duplicidade de agenda-
mentos e um possível choque de 
agenda. A ocupação de salões de 
festas às vezes é motivo de con-

flito, mas uma maneira simples de 
evitar isso é seguir à risca o agen-
damento. Quer usar o espaço? Re-
serve-o. A prioridade será sempre 
de quem o solicitou primeiro, pelo 
meio oficial escrito exigido pelo 
condomínio.  

 É válido estabelecer um prazo 
de antecedência para registrar o pe-
dido, que ele seja feito no mínimo 
24h antes do evento, por exemplo. 
O dia anterior deve ser usado pelo 
zelador ou funcionário encarre-
gado para vistoriar o ambiente e 
verificar suas condições, as quais 
servirão de parâmetro para quando 
o salão for entregue. Isso garantirá
que, em caso de danos, o condômi-
no arque com eles.

 Esse é um ponto importante a 
ser estabelecido no regulamento 
de uso do salão de festas: quem 
banca os prejuízos? Freezer, ge-

ladeira, fogão, mesas, cadeiras, 
equipamentos de som, aparelhos 
de ar condicionado. Todos esses 
são itens frequentemente encontra-
dos em salões de eventos e devem 
ser preservados para que sirvam a 
todos e tenham vida útil longa, afi-
nal foram pagos com o dinheiro de 
todos. 

 Há condomínios que solicitam 
outro produto novo para substi-
tuição pelo danificado, outros pe-
dem ressarcimento em dinheiro 
no valor estimado do objeto e há 
também os edifícios que estabele-
cem uma multa padrão em caso de 
algum dano ao patrimônio. Uma 
forma de se precaver é fazer com 
que o condômino assine um termo 
de compromisso assumindo a res-
ponsabilidade do espaço naquele 
dia determinado e que está ciente 
das penalidades em caso de não 
entregá-lo em devida ordem. 
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Manutenção
Combatendo algas na piscina

Existem milhares de espécies 
de algas. Elas são classificadas 
pela cor, confira:

• Algas verdes:  mais co-
mum, de cor esverdeada, as-
semelha-se a musgo. É o tipo
que se espalha mais depressa,
sendo capaz de cobrir a super-
fície da água no período de um
a dois dias, porém são de fácil
eliminação.

• Algas vermelhas: de
coloração rosada, assumem
uma consistência espumosa de
fácil remoção.

• Algas amarelas: deixam
a água com coloração acasta-
nhada. A proliferação não é tão
veloz quanto as algas verdes,
porém dão um pouco mais de
trabalho para serem elimina-
das.

• Algas escuras: cor azu-
lada, aparecem inicialmente
nas zonas mais profundas da
piscina. São as algas mais resis-
tentes e mais difíceis de serem
combatidas.

Trazidas pela água das chu-
vas, vento ou mesmo im-
pregnadas nas roupas de 

banho, as algas são inimigos in-
sistentes a serem combatidos por 
quem mantém uma piscina, pois 
eles deixam a água com odor e as-
pecto ruins, fazendo também com 
que as paredes fiquem escorrega-
dias (o que aumenta risco de aci-
dentes). Dependendo da espécie 
de alga, a coloração da água pode 
tender ao verde ou ao vermelho. 

 Evitar a proliferação de algas 
não é uma tarefa difícil, mas deve-
-se dedicar atenção para que a situ-
ação não fuja ao controle. As algas
necessitam de condições especí-
ficas para crescerem: um nível de
pH excessivamente alto e baixo ní-
vel de cloro. Com esta informação,
o objetivo passa a ser justamente
regular a água de modo a não fa-
vorecer a criação de um ambiente
ideal para as algas.

 O mercado especializado em 
manutenção de piscinas oferece 
produtos ideais para a eliminação 
de algas indesejáveis: as subs-
tâncias algicidas. Esses produtos 
podem ser encontrados em duas 
modalidades: o algicida de ma-
nutenção (com dosagem menos 
concentrada, ideal para a preven-
ção de algas e controle para que a 
quantidade não cresça) e o algicida 
de choque (com ação mais intensa 
é usado para recuperar água com 
forte presença de águas). 

 Para obter-se o resultado es-
perado e não prejudicar a saúde 
dos banhistas, é fundamental que 
sejam seguidas ao pé da letra as 
instruções do fabricante. Também 
é válido ressaltar que se deve dar 
preferência ao acompanhamento 

de profissionais capacitados e ex-
perientes, assim é possível reverter 
o quadro de sujeira, sem que seja
necessário esvaziar a piscina.

 A simples utilização dos algi-
cidas não é suficiente para resol-
ver o problema, é preciso associar 
a aplicação do remédio com uma 
adequada recirculação da água 
através dos filtros, controle do pH 
da água (lembre-se que as algas 
“gostam” de ambientes alcalinos), 
escovação e aspiração do fundo da 
piscina e também das paredes, lim-
peza e drenagem da área reservada 
aos banhistas e áreas anexas, bem 
como aplicação constante de cloro 
nas quantidades ideais para as di-
mensões da piscina.

 É importante lembrar que o 
cloro, principal elemento utiliza-
do na manutenção de piscinas, é 
um eficiente bactericida, porém 
não possui igual desempenho no 
combate de algas, pois estas são 
micro-organismos diferentes das 
bactérias. O cloro é importante 
para matar os germes que podem 
causar conjuntivite, micoses, den-
tre outras infecções nos banhistas. 
Contudo, para o combate a algas, 
deve-se buscar um algicida. 
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Zico cancela despedida 
e anuncia presença no 
Jogo das Estrelas 2014

Evento este ano fará homenagem a estrangeiros 
que atuam ou já jogaram no Brasil. Figueroa, Hugo 
de León, Romerito, Petkovic e Conca estão entre 
nomes confirmados

Zico em ação no Jogo das Estrelas no ano passado, no Maracanã 
(Foto: Cezar Loureiro/Agência O Globo)

Recomeço
Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

2014 termina com a lembran-
ça trágica da Copa do Mun-
do. Nunca, tal qual o Mara-

canazo, o vexame será esquecido. 
Em termos de comparação, qual foi 
pior: 1950 ou 2014? Os dois. Nada 
se compara. Quem viveu 50, certa-
mente, levou do Maior do Mundo 
o trauma do imponderável. Agora,
carregaremos a indelével vergonha
do Mineirão para o túmulo.

Fim do Mundial e, de bate-
-pronto, Dunga foi anunciado. As-
sim, todos os problemas estariam
resolvidos. Só que não, né? No en-
tanto, no plano do jogo em si, a Se-
leção de Dunga mostrou, nos amis-
tosos pós-Copa, coisas diferentes.
O principal: o posicionamento de
Neymar. Em vez de buscar a bola
e tentar o gol de placa, foi adianta-
do para a última linha adversária,
ou seja, da mesma forma que joga
no Barcelona. Isso contribuiu para
que o time chegasse à área de ata-
que mais vezes e, assim, Neymar

Zico mudou de ideia. Depois 
de anunciar sua despedida 
no Jogo das Estrelas no 

ano passado alegando que não con-
seguia mais jogar, o Galinho can-
celou a “aposentadoria” e, aos 61 
anos, confirmou sua escalação em 
2014. A 11ª edição do evento será 
realizada no dia 27 de dezembro, 
no Maracanã, e vai homenagear 
estrangeiros que atuam ou já joga-
ram no Brasil. Entre os nomes já 
confirmados estão Conca, do Flu-
minense, e os ex-jogadores Petko-
vic, Romerito, “El tigre” Ramírez, 
Figueroa, Hugo de León, Dario Pe-
reyra, “Gato” Fernández e Rodolfo 
Rodríguez. Além disso, s organiza-
dores prometem anunciar nos pró-
ximos dias uma grande atração in-
ternacional.- Enquanto os joelhos 
deixarem, estarei em campo parti-
cipando desta grande festa, que já 
faz parte do calendário do futebol 
brasileiro. Sinto um prazer mui-
to grande em reunir amigos, bater 
uma bola e ainda ajudar muitas 
pessoas que precisam - disse Zico, 
que tem contrato como técnico do 
F.C. Goa, da Índia, até dezembro.

A venda de ingressos se inicia
na internet nesta segunda-feira, 
pelo site www.maracana.com. A 
partir do dia 17, os bilhetes podem 
ser encontrados também na bilhe-
teria 3 do Maracanã, das 12h às 
20h, para compra ou troca de en-
tradas adquiridas online. O preço 
é de R$ 20, e o valor arrecadado 
será revertido para instituições de 
caridade.

marcou um monte de gols. Boa sa-
cada do Dunga. 

 É certo que o caminho é lon-
go para a reconstrução do prestígio 
brasileiro, principalmente porque 
é preciso pensar no futebol como 
um todo, não somente em Seleção, 
mas é um começo. 2015 tem Copa 
América. É fundamental uma par-
ticipação convincente, porque os 
concorrentes estão perdendo o res-
peito. 

Antagonismo

 A péssima fase dos cariocas 
nos últimos Campeonatos Brasilei-
ros é ingrediente para os torcedores 
se deliciarem com as gozações. No 
entanto, isso é péssimo. A demons-
tração de fragilidade, de desorga-
nização, de falta de planejamento, 
entre outras coisas, gera um anti-
-marketing que atrapalha a todos.

O que esperar de 
2015?

Por Rener Lopes |

Oi gente. Feliz ano novo pra 
todo mundo. E este será 
um ano muito agitado. A 

gente começa 2015 com o esporte 
da nossa cidade movimentado. Tem 
futebol, basquete e vôlei para todos 
os gostos.

 Dia 05 nossos representantes 
do vôlei e do basquete já estarão em 
quadra. O Brasília Vôlei está muito 
bem na Superliga feminina e se re-
cupera a cada jogo. Já o time do bas-
quete masculino se recupera de qua-
tro derrotas e venceu os dois últimos 
jogos. O torcedor tem que fazer a sua 
parte e apoiar a equipe nas partidas.

 Depois, quem começa a surpre-
ender é o Brasília Vizinhança, que 
largou bem na Liga de Basquete fe-
minino. O time da Renata Ribeiro 
tem a nossa torcida para fazer bonito 
no campeonato nacional.

 O futebol também terá seu espa-
ço em janeiro. O Shakhtar Donetsk 
desembarca em Brasília para amisto-
sos contra Flamengo e Cruzeiro. O 
Gama e o Brasiliense também parti-
ciparão dos amistosos. É muito bom 

saber que o nosso estado receberá 
essas estrelas estrangeiras.

 Alem disso, começa o Campe-
onato Brasiliense, com a força de 
Gama, Brasiliense, Sobradinho, Bra-
sília e Luziânia. Serão 11 rodadas a 
partir de 25 de janeiro, com muita 
emoção e disputas de tirar o fôlego.

 E isso também movimenta a 
economia da nossa cidade, gerando 
empregos e aumentando a renda das 
empresas.

 Nós estaremos lá, no vôlei, no 
basquete e no futebol, acompanhan-
do tudo e trazendo as noticias aqui na 
Folha do Sindico.

 Um abraço e até o próximo mês. 
Feliz 2015!

Rener Lopes é editor-chefe do Clu-
be do Esporte DF (www.clubedoes-
portedf.com.br) e narrador da Rádio 
Esportes Brasília (www.esportesbra-
silia.com.br). Baixe nossos aplicati-
vos para iOS e Android e acompanhe 
nossa programação. É de graça!
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Seu Condomínio
Espaço goumert valoriza área 

de convivência

Além do salão de festas - 
área quase onipresente 
nos condomínios residen-

ciais de médio e grande porte - ou-
tro ambiente de uso comum vem 
agregando valor a imóveis residen-
ciais: o espaço gourmet. Enquanto 
o primeiro é destinado a eventos
com muitas pessoas, o outro fun-
ciona como uma extensão do am-
biente doméstico onde a ideia é
poder preparar as refeições inte-
ragindo com as pessoas em uma
atmosfera mais pessoal e intimista.

 Sofia Nóbrega, sócia do FND 
Arquitetos - escritório com sede 
em João Pessoa, afirma que o 
layout do espaço gourmet costuma 
ser uma grande mesa retangular 
para 8 a 14 pessoas com apoio de 
bancadas e equipamentos de cozi-
nha. “As dimensões mínimas de-
pendem da geometria e disposição 
do espaço existente, porém a partir 
de 25m² podemos ter os equipa-
mentos básicos de apoio e uma 
mesa com oito lugares”, explica a 
arquiteta.

O uso de materiais nobres e 
o espaço corretamente projetado
proporciona conforto visual. De
acordo com a arquiteta, os mate-

riais associados ao ambiente são 
sempre aqueles que demonstram 
elegância, sofisticação, sensação 
de aconchego e bem estar. São in-
dicados revestimentos de pedras 
naturais (mármores, granito, mo-
saico de pedras locais), peças de 
mobiliário ou revestimento de pa-
rede em madeira, vidro e aço inox. 
No piso, costumam ser utilizados 

os porcelanatos mais claros que 
expandem o ambiente.

 “A iluminação é outro fator 
importante no ambiente. A criação 
de cenários para cada tipo de inte-
ração social, seja na hora do jantar 
quanto em uma roda de conversa, 
pode elevar a sensação de confor-
to”, destaca Sofia. Para isso, são 
utilizados efeitos como iluminação 

indireta para a iluminação geral 
(uso de sancas e plafons com ilu-
minação difusa) e uso de penden-
tes e spotlights para destacar os 
elementos importantes, como as 
mesas e bancadas onde estarão lo-
calizadas as refeições. 

 Uma dica para os condomí-
nios que planejam criar novos am-
bientes como o espaço gourmet é 

utilizá-lo de maneira mais aberta, 
funcionando como uma extensão 
do salão de festas ou área da pis-
cina. Outra opção mais reservada 
é propor um espaço separado das 
áreas comuns, com o fechamento 
das janelas com cortinas ou vidro 
com efeito jateado ou acidato. Para 
máximo aproveitamento dos re-
cursos disponíveis, é fundamental 
contar com assessoria profissional 
para o projeto. 

 Na opinião da arquiteta Sofia 
Nóbrega, um ambiente climatiza-
do é sempre bem vindo, pois dá ao 
usuário a possibilidade de escolha 
da forma de utilização do local. Ela 
dá dicas de produtos para serem 
instalados: “os equipamentos mais 
comuns são uma bancada com 
cuba, forno e fogão do tipo cooktop 
ou de embutir, além de uma coifa 
para poder captar os cheiros e fu-
maças provenientes do preparo do 
alimento. Pode-se também acoplar 
novos equipamentos para incenti-
var o seu uso, como churrasquei-
ra e forno a lenha, dependendo da 
disponibilidade de espaço no local 
a ser projetado”, sugere a profissio-
nal do FND Arquitetos.
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9 dicas de sobrevivência 
para síndicos

Ter sucesso em uma função tão complexa é um gran-
de desafio. O síndico está sempre no meio do fogo 
cruzado e sempre tem seu trabalho avaliado e ques-

tionado. Temos consciência da provação que é gerir um 
condomínio; por isso, elaboramos 9 pontos de atenção que 
devem estar na lista de prioridade de todo síndico para 
uma gestão condominial bem sucedida. Confira:

1 – TRANSPARÊNCIA
Para uma gestão de sucesso, o síndico precisa ter o

apoio dos condôminos e, para conquistar isso, transpa-
rência é fundamental. Os moradores precisam saber o que 
está sendo feito com as finanças do condomínio,  é função 
dos síndicos deixá-las sempre disponíveis em planilhas fi-
nanceiras detalhadas.
 Quando o síndico não é transparente, ele acaba per-
dendo a confiança dos moradores, gerando insatisfação e, 
em última instância, até exoneração.

2 – ESTAR POR DENTRO DA LEGISLAÇÃO
Como o síndico é o responsável legal pelo condomí-

nio, é fundamental que ele tenha a legislação referente aos 
condomínios na ponta da língua. Além disso, não é só o 
Código Civil que determina as leis do condomínio: a Con-
venção do Condomínio e o Regimento Interno também 
são determinantes e, por isso, o síndico precisa conhecer 
esses documentos de trás para frente.

3 – GESTÃO PARTICIPATIVA
É fundamental que o síndico envolva os condôminos

nas decisões do condomínio. Além de fazer com que todos 
se sintam parte das resoluções referentes ao seu próprio 
lar, o síndico também tira um pouco da responsabilidade 
de si. Se todas as decisões importantes forem tomadas em 
assembleia, o gestor não sofrerá todas as consequências 
sozinho. Estimular a criação de comissões de condôminos 
para assuntos específicos é uma ótima solução: determi-
nadas pessoas ficam responsáveis por obras, outras por 
segurança e etc.

4 – SER ORGANIZADO
Ser síndico exige controlar vários setores simultane-

amente: segurança, manutenção, inadimplência e funcio-
nários. Para evitar qualquer confusão ou esquecimento de 
datas, é fundamental organizar tudo em planilhas para re-
gistrar o andamento de cada processo.
 Ser organizado na prestação de contas é ainda mais 
fundamental. Quando o assunto é dinheiro, é preciso ter 
muito cuidado, como saber exatamente o que está sendo 
gasto em quê. Além disso, ter todos os gastos documenta-
dos facilita na hora de criar uma previsão orçamentária.

5 – SER PROATIVO
Muitas vezes a gestão do síndico entra no piloto auto-

mático. Tudo já está relativamente encaminhado e já não 
existem situações fora de controle para serem resolvidas. 
É nesse momento que o síndico deve ser inovador e pro-
ativo. Propor campanhas para as crianças, por exemplo é 
uma ideia interessante, além de momentos de confraterni-
zação entre os vizinhos, etc.

Realizar pesquisas de opinião com os condôminos pe-

riodicamente também pode ser uma boa alternativa.

6 – MANTER A IMPARCIALIDADE
O síndico deve sempre pensar em prol do condomínio

e não de si mesmo, tampouco em prol de grupos de inte-
resse dentro do condomínio. Muitas vezes, uma assem-
bleia pode se transformar em uma verdadeira guerra, na 
qual grupos defendem diversos interesses. O síndico, por 
sua vez, precisa manter a imparcialidade e tentar ponderar 
sem alimentar as discussões.
O mesmo vale para desentendimentos ou problemas de 
convivência entre condôminos fora da assembleia.

7 – COMUNICAÇÃO IMPECÁVEL
Boa parte dos problemas enfrentados em condomí-

nios são causados por falta de comunicação. Não basta 
ser eficiente e honesto: é preciso que todos os condômi-
nos saibam disso. Os síndicos devem comunicar-se com 
os condôminos sempre que possível, de modo que todos 
confiem no gestor. Diferentes tamanhos de condomínio 
demandam níveis de comunicação diferentes; muitas ve-
zes, comunicados no quadro de avisos do prédio já são o 
suficiente para passar uma mensagem. Se você for síndico 
de um prédio maior, um jornal do condomínio pode ser 
uma sugestão interessante.

8 – TER CUIDADO COM O CONDOMÍNIO
Quando o condomínio contrata um síndico profissio-

nal, a maioria das reclamações gira em torno do zelo que 
esse síndico tem com o condomínio. O vínculo estabele-
cido é puramente profissional, ou seja, ele não tem zelo 
pelo condomínio da mesma maneira que um síndico mo-
rador teria.
 O síndico precisa dar o exemplo aos demais condô-
minos. Cuidado com as áreas comuns, por exemplo, é 
fundamental. Muitas pessoas têm dificuldades em com-
preender o conceito de “espaço público”; na maioria das 
vezes ele é entendido como “espaço de ninguém”, o que 
acaba gerando mal uso do espaço. É função do síndico, 
portanto, dar o exemplo e estabelecer estratégias criativas 
para que todos tenham cuidado com o condomínio.

9 – RESPEITAR TANTO OS FUNCIONÁ-
RIOS QUANTO OS CONDÔMINOS
Respeito é fundamental para qualquer relação inter-

pessoal. Quando se trata de pessoas com quem você con-
vive diariamente, isso se torna ainda mais necessário. No 
caso dos funcionários, essa relação ainda é mais comple-
xa, pois eles são subordinados e, acima de tudo, aliados 
do síndico. Desse modo, é fundamental que o gestor con-
quiste a confiança de todos eles (o mesmo vale para os 
condôminos).
Não existe fórmula mágica para ter sucesso na gestão de 
condomínios. É preciso ser transparente, atencioso, edu-
cado, criativo e curioso. Ser síndico não precisa ser um 
grande problema: se você tiver essas características, o 
trabalho não fica tão difícil e ainda se torna um grande 
aprendizado.

Fonte: Nextin
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Por Aldo Junior |

Os 03 Erros de 
comprometem a Gestão 

do Sindico

A função de sindico requer 
por parte do administrador 
extremo cuidado na con-

dução financeira e administrativa 
do condomínio. Estes cuidados 
devem ser tomados principalmen-
te com relação a possíveis erros 
administrativos que sem duvida 
podem não ser intencionais e em 
alguns casos cometidos com abso-
luta convicção.
 Tomar uma decisão de bancar 
um pagamento de forma unilateral 
ou receber algum recurso em es-
pécie no condomínio parecem ser 
atos muitos simples, porém trazem 

diversas repercussões legais.
 As nuances que envolvem o 
dia a dia de um condomínio pre-
gam peças nos síndicos, que em 
muitos casos praticam atos finan-
ceiros e administrativos, em pri-
meira análise que nada compro-
metem qualquer regra, mas num 
futuro próximo, quando da análise 
de um conselheiro ou até pela con-
tabilidade, o erro aparece.
 A seguir vamos tratar os três 
erros mais cometidos pelos síndi-
cos, e as repercussões de cada um 
deles:  

1DESVIAR  VERBAS DAS
RUBRICAS ORDINÁRIAS 

E EXTRAS
 Este erro compromete total-
mente a gestão do sindico porque 
envolve limites de orçamento.  
Quando são realizadas despesas 
extras, e seu pagamento efetivado 
com verba ordinária, ocorre neste 
ato o comprometimento do orça-
mento ordinário, além de prejudi-
car os locatários que não se benefi-
ciam das benfeitorias contratadas.

2CONTRATAR DESPESAS
QUE EXCEDAM OS 

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS
 Neste caso, envolve a respon-
sabilidade civil do sindico, que po-
derá ser questionado judicialmente 
por qualquer condômino e eventu-
almente ser obrigado o gestor,  a 
devolver os gastos excedentes por 
absoluto desrespeito aos limites 
orçamentários determinados em 
assembleia geral.

3 DEIXAR DE COMPROVAR 
RECEITAS E DESPESAS

 Este é o erro mais grave e com-
prometedor para o sindico, pois 
envolve o âmbito criminal pela 
caracterização de apropriação in-
débita de recursos de terceiros. A 
falta de comprovação de entrada 
ou saída  de recursos, pode se tor-
nar um caso de policia. 
 A organização administrativa 
e o respeito aos limites orçamentá-
rios podem evitar todos estes erros, 
além evidentemente uma assesso-
ria condominial competente que 
trabalhe de forma preventiva evi-
tando e alertando sobre o cometi-
mento destas falhas.  

STJ decidirá quem responde 
pelas dívidas de condomínio

STJ determinará quem deve 
arcar com dívidas condomi-
niais no caso de venda do 

imóvel - alienante ou adquirente

 O ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), Luis Feli-
pe Salomão, submeteu à Segunda 
Seção da corte o Recurso Especial 
que discute quem tem legitimida-
de – vendedor ou adquirente – para 
responder por dívidas condomi-
niais na hipótese de alienação da 
unidade. O julgamento deve dar 
ênfase aos casos que envolvam 
promessa de compra e venda de 
imóvel não levada a registro.

 O caso em questão aconteceu 
no Rio Grande do Sul e se trata de 
uma disputa em que o comprador 
do imóvel alega não ter responsa-
bilidade sobre as dívidas condomi-
niais anteriores à aquisição.

O Código Civil determina que 
o adquirente do imóvel responde
pelos débitos do alienante, mes-
mo que as dívidas condominiais
tenham sido contraídas antes da
compra. No entanto, para que esse
preceito tenha validade, é necessá-
rio que o imóvel passe para o nome
do comprador, o que deve ser feito
em cartório. É aí que está o confli-
to.

De acordo com André Luiz 
Junqueira, advogado e autor do li-
vro “Condomínios: Direitos & De-
veres”, a prática de comprar imó-
veis e não registrar a transação em 
cartório é bastante comum e, mes-
mo com a clara determinação do 
Código, os tribunais não possuem 
entendimento uniforme sobre a 
responsabilidade pelo pagamento 
do condomínio.

“Alguns julgadores entendem 
que o devedor é o proprietário que 
consta no registro imobiliário e ou-
tros sustentam que, independente-
mente do que consta no registro, o 
devedor é aquele que está na posse 
no imóvel“, explica.

 O presidente da Comissão 
de Direito Imobiliário da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB-
-CE), Rodrigo Costa, defende que
o contrato feito “particularmente”
entre o proprietário da unidade e o
adquirente, sem que se dê publici-
dade, não tem valor, isto é, a res-
ponsabilidade sobre dívidas con-
dominiais permanece sobre quem

consta como titular do imóvel.

 O advogado Roberto Perei-
ra Nunes, por outro lado, destaca 
que o comprador de má-fé pode 
se beneficiar dessa situação. Uma 
vez que é dever dele registrar a 
promessa de compra e venda, caso 
não o faça, acaba “se eximindo” de 
arcar com ônus posteriores.

 Para Junqueira, o julgamento 
do STJ terá grande impacto. Ele 
argumenta que, caso o comprador 
que não consta no Cartório de Re-
gistro Imobiliário seja considerado 
como proprietário – e, portanto, 
devedor do condomínio –, o regis-
tro passa a não ter nenhuma utili-
dade, tendo em vista que a posse é 
que determinaria quem é “condô-
mino”.

Julgamentos suspensos

 Pelo alcance que a decisão 
pode ter, todos os julgamentos 
de recursos que tratam da mesma 
questão ficam temporariamente 
suspensos no STJ, nos Tribunais de 
Justiça e nos Tribunais Regionais 
Federais. Após a definição da corte 
superior, não serão admitidos para 
julgamento recursos que sustentem 
tese contrária.

 A próxima reunião da Segun-
da Seção do STJ deve acontecer na 
quarta-feira, 22. O julgamento será 
uma das pautas de discussão, mas 
não necessariamente será concluí-
do ainda nesse dia.

O que diz a lei

Código Civil

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos 
a propriedade mediante o registro 
do título translativo no Registro de 
Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o
título translativo, o alienante con-
tinua a ser havido como dono do
imóvel.

Art. 1.345. O adquirente de unida-
de responde pelos débitos do alie-
nante, em relação ao condomínio, 
inclusive multas e juros morató-
rios.
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

TST - ARR 28305320115020007 
(TST)

Data de publicação: 21/03/2014

Ementa: AGRAVO DE INSTRU-
MENTO DO SINDICATO. EN-
QUADRAMENTO SINDICAL. 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 
E ASSISTENCIAIS. DESPRO-
VIMENTO. Diante da ausência 
de violação aos dispositivos invo-
cados e da não demonstração de 
divergência jurisprudencial nas 
matérias, não há como admitir o re-
curso de revista. Agravo de instru-
mento desprovido. RECURSO DE 
REVISTA DO RECLAMADO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍ-
CIOS. LIDE QUE NÃO DERIVA 
DA RELAÇÃO DE EMPREGO. 
SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 219, 
III, DO TST. Conforme dispõe o 
art. 5º da Instrução Normativa nº 
27 do TST, são devidos honorários 
advocatícios pela mera sucumbên-
cia nas lides que não derivem da 
relação de emprego. É esse o caso 
dos autos, cuja pretensão diz res-
peito ao enquadramento sindical 
do reclamado e ao respectivo reco-
lhimento das contribuições sindi-
cais e assistenciais. Inteligência da 
Súmula 219, III, do TST. Recurso 
de revista conhecido e provido.

TST - AGRAVO DE INS-
TRUMENTO EM RECUR-

SO DE REVISTA AIRR 
29222820115020008 (TST)

Data de publicação: 08/08/2014

Ementa: AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. ENQUADRAMENTO 
SINDICAL. SINTHORESP X 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
DE FLATS. CONTRIBUIÇÕES 
. DESPROVIMENTO. Diante da 
ausência de violação dos dispositi-
vos invocados, não há como admi-
tir o recurso de revista. Agravo de 
instrumento desprovido.

TST - AGRAVO DE INS-
TRUMENTO EM RECUR-

SO DE REVISTA AIRR 
15234320115020402 (TST)

Data de publicação: 09/05/2014

Ementa: AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. CONTRIBUIÇÃO AS-
SISTENCIAL. FILIAÇÃO DO 
CONDOMÍNIO . AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO. DESPROVI-
MENTO. Diante do óbice da sú-
mula 296 e da ausência de violação 
dos dispositivos invocados não há 

como admitir o recurso de revista. 
Agravo de instrumento desprovi-
do.

TST - AGRAVO DE INSTRU-
MENTO EM RECURSO DE 

REVISTA AIRR 15820105010041 
(TST)

Data de publicação: 26/09/2014

Ementa: AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. RECURSO DE REVIS-
TA. VÍNCULO DE EMPREGO. 
SEGURANÇA DE CONDOMÍ-
NIO. REEXAME FÁTICO-PRO-
BATÓRIO. O recurso de revista 
concentra-se na avaliação do di-
reito que se discute, não sendo 
resolvido, nesta via extraordiná-
ria, fatos e provas, campo em que 
remanesce soberana a instância 
regional. O deslinde apenas con-
siderará a realidade que o acórdão 
vergastado revelar, em obediência 
à Súmula nº 126 deste Tribunal 
Superior, pelo que não se permite 
conclusão diversa da obtida pelo 
TRT de origem no tocante à ine-
xistência de vínculo empregatício 
entre as partes. DO RECONHE-
CIMENTO DO VÍNCULO EM-
PREGATÍCIO EM JUÍZO. DO 
PAGAMENTO DAS FÉRIAS EM 
DOBRO. MULTA DO ART. 477 , 
§ 8º , DA CLT . O reconhecimento
de vínculo empregatício em juízo
não exclui o dever de pagar férias
em dobro. Do mesmo modo, quan-
to à multa prevista no art. 477 , §
8º , da CLT , porquanto após o can-
celamento , pelo Tribunal Pleno do
TST , da Orientação Jurispruden-
cial nº 351 da SBDI-1 (Resolução
nº 163/2009. Publicada no DJe de
23, 24 e 25.11.2009), pacificou-se
o entendimento de ser devido o pa-
gamento da multa prevista no art.
477 , § 8º , da CLT . Agravo de Ins-
trumento conhecido e desprovido.

TRT-1 - Recurso Ordinário RO 
00005212720125010080 RJ 

(TRT-1)

Data de publicação: 10/09/2014

Ementa: VÍNCULO DE EMPRE-
GO. RELAÇÃO ENTRE CON-
DÔMINO E CONDOMÍNIO. 
Inexiste relação de emprego entre 
condômino e condomínio, mor-
mente quando ostenta a qualidade 
de esposo da síndica.

TST - AGRAVO DE INS-
TRUMENTO EM RECUR-

SO DE REVISTA AIRR 

1902001520085150042 (TST)

Data de publicação: 30/05/2014

Ementa: AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. RECURSO DE RE-
VISTA. INOVAÇÃO A LIDE. 
ADICIONAL DE PERICULOSI-
DADE. CONSTRUÇÃO VERTI-
CAL. LIMPEZA DO CONDOMÍ-
NIO. TRABALHO REALIZADO 
EM AMBIENTE ONDE ESTA-
VAM INSTALADOS TANQUES 
DE GLP. Nega-se provimento a 
agravo de instrumento pelo qual o 
recorrente não consegue infirmar 
os fundamentos do despacho de-
negatório do recurso de revista.

TST - RECURSO DE REVIS-
TA RR 8608005820085090016 

860800-58.2008.5.09.0016 (TST)

Data de publicação: 17/08/2012

Ementa: RECURSO DE REVIS-
TA. PREPOSTO ADMINISTRA-
DOR DECONDOMÍNIO - POS-
SIBILIDADE - CONFISSÃO 
FICTA NÃO CONFIGURADA 
(alegação de violação aos artigos 
844 da Consolidação das Leis do 
Trabalho e 2º da Lei nº 2.757 /56, 
contrariedade à Súmula nº 377 
desta Corte e divergência jurispru-
dencial). Esta Corte tem entendido 
que, no caso de condomínio, a re-
presentação em juízo não necessa-
riamente se dá por preposto em-
pregado. Desse modo, não se cabe 
à adoção da confissão ficta com 
a consequente pena de revelia no 
caso em que a parte é representada 
em juízo por preposto da empresa 
administradora do condomínio. 
Recurso de revista não conheci-
do. HONORÁRIOS DE ADVO-
GADO - PEDIDO ACESSÓRIO. 
Prejudicado o seu exame, tendo 
em vista o não conhecimento do 
recurso quanto ao pedido principal 
(preposto administrador decondo-
mínio - possibilidade - confissão 
ficta não configurada).

TRT-1 - Recurso Ordinário RO 
00001410820135010035 RJ 

(TRT-1)

Data de publicação: 04/09/2014

Ementa: ADICIONAL DE MA-
NUSEIO DO LIXO. SERVENTE 
DE CONDOMÍNIO. Provada a 
implementação de todas as condi-
ções normativas para a percepção, 
é devido o pagamento do adicional 
pelo manuseio de lixo.

A folha de pagamento é 
sem dúvida uma das 
despesas que mais pe-

sam no orçamento condomi-
nial. 

 Por ser tratar de uma despesa 
ordinária indispensável, onera o 
valor da taxa de condomínio é se 
torna um assunto que gera muita 
discussão entre os condôminos.

 Como saber se o quadro 
funcional  está correto e adequa-
do as necessidades do prédio?  
Aldo Junior, Diretor Geral da 
JR OFFICE Assessoria Con-
dominial, explica que a rubrica 
contábil da folha de pagamento 
na maioria dos condomínios,  é 
a maior dentre as  despesas ordi-
nárias chegando em alguns casos 
até representar quase 50% das 
despesas gerais.

Constante Avaliação

 Para saber se o valor da folha 
de pagamento está adequada a 
realidade do condomínio, o Con-
sultor Condominial Aldo Junior 
sugere uma avaliação criteriosa 
das funções de cada empregado, 

e principalmente se realmente o 
condomínio necessita da quanti-
dade de funcionários do quadro 
atual.

Custos Adicionais

 Outro detalhe importante, é 
que,  atualmente quando se con-
trata um empregado, pela carga 
tributária incidente, este repre-
senta em termos de custo, um 
empregado e meio (isto mesmo, 
um  empregado e meio), em vir-
tude das verbas acessórias como 
vale transporte, alimentação, 
além das verbas trabalhistas com 
encargos sociais e adicionais de 
férias e despesas de fim de ano 
(13º salário e impostos extras).

 Muitas vezes, o quadro ex-
cessivo de empregados não é 
percebido pelo sindico, sendo 
esta uma despesa oculta não vi-
sível no orçamento, que poderá 
ser  reduzida com o devido cri-
tério de necessidade,  e sua redu-
ção pode gerar uma grande eco-
nomia ao caixa do condomínio, 
explica o consultor.

Especialista alerta, 
Folha de pagamento um 
dos maiores “ Vilões”  
dos condomínios pode 

ser combatido
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Trabalhista Conflito
A diferença entre 

vigilante e porteiro

Proprietários de imóveis 
se sentem lesados com 

cobrança de condomínio

Taxa só pode ser cobrada 
depois de ter entregue chavesA atividade de segurança 

privada é regulamentada 
pela portaria 3.233/2012 

do Ministério da Justiça, sendo que 
a atividade da segurança privada é 
explorada através do exercício da 
função do Vigilante, função está 
desempenhada com a nítida osten-
sividade, porém, somente podendo 
ser exercida por profissionais habi-
litados, que tenham realizado cur-
so de formação de vigilantes e suas 
reciclagens, sendo-lhe permitido o 
porte de arma de fogo, de calibre 
38 (quando em serviço), não im-
portando se em determinado posto 
será ou não exigido que o vigilante 
trabalhe armado.

 O Agente de Portaria (porteiro) 
pode desempenhar suas funções 
num mesmo local onde exista um 
posto de vigilante (não importando 
se é armado ou não), sendo certo 
que o Agente de Portaria (porteiro) 
desempenhará suas funções espe-
cíficas (algumas conflitantes com 
as do vigilante), porém, nunca com 
o objetivo de impedir ou inibir a
ação criminosa, com a finalidade
de proteger os bens patrimoniais,
pois esta função é a do vigilante.

 É certo que um Agente de 
Portaria (porteiro) pode ser subs-
tituído, em horários de almoço ou 
intervalos necessários para satis-
fação de necessidades fisiológicas, 
por outro Agente de Portaria (por-
teiro), recepcionista ou, até mes-
mo, dada o curto espaço de tempo 
e desde que não comprometa o sis-
tema de segurança contratado, por 
um dos vigilantes do posto; porém, 
um vigilante, qualquer que seja o 
motivo, somente poderá ser subs-
tituído por outro vigilante, dada as 
especificidades do curso de forma-
ção e do desempenho de sua fun-
ção, nitidamente ostensiva ao com-
bate ao crime.

 Alguns postos de serviço po-
dem permitir que existam a presta-
ção de serviços simultânea de Re-
cepcionistas, Agentes de Portaria 
(porteiros) e Vigilantes, sendo que, 
a cada um dos profissionais envol-
vidos na execução desses serviços, 
deverá haver a conscientização, 
tanto deles, como dos tomadores 
de serviços, dos limites de atuação 
de cada função, sob pena de carac-
terizarem ilícitos que podem gerar 
processos administrativos e/ou pe-
nais em determinados casos.

Assim, o vigilante deve prestar 

seu serviço com a nítida finalidade 
de proteger o patrimônio do con-
tratante do serviço; o Agente de 
Portaria (porteiro) deve averiguar 
a entrada e saída de pessoas e ve-
ículos, proceder a anotações em 
relatórios específicos sobre estas 
movimentações, orientar os pedes-
tres e condutores de veículos, etc.; 
e a recepcionista deve receber e en-
caminhar aos destinos os visitantes 
e terceiros, atender e repassar liga-
ções telefônicas, entre outras.

 É certo que a palavra “ronda” 
causa confusão, porém, uma ronda 
pode ser feita por um porteiro sem 
que isso confunda com segurança 
patrimonial, pois o porteiro pode 
rondar o estacionamento para ave-
riguar a regularidade de estaciona-
mento dos veículos dentro de áreas 
demarcadas, pode rondar o escri-
tório da empresa para apagar luzes 
eventualmente esquecidas acesas, 
desligar computadores e outras 
funções que não tem finalidade de 
garantir segurança patrimonial. Já 
o Vigilante, quando em ronda, está
justamente certificando-se de que o
perímetro vigiado está em seguran-
ça, segurança essa em relação ao
patrimônio do tomador de serviços
contra ações criminosas eventual-
mente tentadas ou mesmo, eventu-
almente, consumada.

Segundo o parecer nº 

715/2013-DELP/CGCSP (Polícia 
Federal) [...] importante consignar, 
quanto ao porteiro, que sua atribui-
ção deve se adstringir ao controle 
de acesso de pessoas e bens a ter-
minado ambiente, controlando a 
sua entrada e saída. Não se poden-
do admitir, portanto, um porteiro 
desempenhando suas atividades 
longe de uma “porta” (sentido lato) 
de referência, ou desempenhado 
atividades que nada tenha a ver 
com esse controle de acesso [...].

 A Segurança Privada é fisca-
lizada pela polícia federal, sendo 
que as infrações cometidas podem 
ser alvo de Inquéritos Policiais 
Federais e/ou Processos Adminis-
trativos Federais, onde serão dis-
cutidas as circunstâncias dos fatos 
originais desses procedimentos e, 
após o trâmite processual neces-
sário, serão proferidas as decisões 
que cada caso requer, podendo 
ser advertência, suspensão e en-
cerramento de atividades e penas 
pecuniárias; além de, quando cons-
tatado, eventualmente, um porteiro 
que porte arma, processo penal es-
pecífico de porte ilegal de armas, 
pois, na área privada, apenas os 
vigilantes podem portar arma de 
fogo.

Cleomar Silva – Sócio Diretor do 
Grupo K 2

Muita gente tem encontra-
do na facilidade de com-
prar um imóvel na planta 

a oportunidade de realizar o sonho 
da casa própria. Mas algumas quei-
xas têm se tornado comum entre os 
compradores. Além de prazos não 
cumpridos, problemas na edifica-
ção do imóvel, entre outras, os pro-
prietários também têm que lidar 
com as taxas, muitas vezes, abu-
sivas por parte das empreiteiras, 
como a cobrança de condomínio 
antes da entrega da chave.

 De acordo com o assessor téc-
nico e advogado do Procon/ Ba, 
órgão de defesa do consumidor, 
Filipe Vieira, essa é uma prática 
ilegal. Em Salvador,  a situação 
aconteceu com a jornalista Tatiana 
Ribeiro, que depois de receber a 
tão esperada chave do apartamento 
no condomínio Reserva Parque, da 
Cyrela, descobriu que já tinha uma 
dívida com o condomínio no valor 
de R$ 600. 

 “Peguei a chave no dia 25 de 
janeiro de 2013, e logo depois, fui 
informada pela Flexbrasil, respon-
sável pela administração do con-
domínio, que eu estava devendo 
os meses de novembro e dezembro 
de 2012, ou seja, quando o imóvel 
ainda estava sob responsabilidade 
da empreiteira”, relatou a jornalis-
ta. Segundo o advogado do Procon, 
a cobrança tem sido feita no inter-
valo entre a conclusão da obra e a 
entrega da chave. “Nesse intervalo 
em que ainda não houve a libera-
ção do habite-se, a responsabili-

dade é da construtora”, explicou 
Vieira.

 A Tribuna  procurou a constru-
tora Cyrela, mas a empresa prefe-
riu não se pronunciar sobre o as-
sunto.

 Por causa das duas mensalida-
des em aberto, Tatiana tem sido co-
brada por meio de um escritório de 
advocacia, sob ameaça de inclusão 
do nome no Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC), e também foi impe-
dida de usar o salão de festas.

 De qualquer forma, o assessor 
técnico Filipe Vieira orienta que os 
proprietários paguem as cobran-
ças. Assim fez o também jornalis-
ta Kleber Leal, que após receber a 
chave do apartamento construído 
pela Norcon, se deparou com uma 
dívida referente a cinco meses de 
condomínio em atraso. 

 “Foi uma surpresa desagradá-
vel porque eu não tive culpa pela 
demora da documentação. Busquei 
informações e percebi que era me-
lhor pagar e depois entrar na jus-
tiça contra a construtora”, contou 
o jornalista. No caso de Kleber, o
valor devido foi em torno de R$
1500, “valor que estava planejan-
do gastar com melhorias no apar-
tamento e não com uma cobrança
indevida” completou ele.

Segundo especialistas em di-
reito do consumidor, a lei diz que 
a cobrança só deve ocorrer quando 
há posse efetiva do imóvel e, con-
sequentemente, o usufruto dos ser-
viços condominiais. 

Por Cleomar Silva |
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Segurança Opinião do Leitor
Golpe com hora marcada: 

esteja alerta!

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

De acordo com que os con-
domínios vão evoluindo 
seus métodos de seguran-

ça, os bandidos também vão aper-
feiçoando técnicas para ter acesso 
aos prédios e assim praticarem o 
mal. Uma nova modalidade de gol-
pe vem ganhando destaque nas úl-
timas semanas, sobretudo devido à 
ampla divulgação que ganhou nas 
redes sociais.

 Uma imagem com um comu-
nicado da empresa S/A Adminis-
tradora de Condomínios tem cir-
culado entre internautas através do 
aplicativo Whatsapp e pelo Face-
book. Trata-se de um informe aler-
tando pessoas que moram em con-
domínios sobre uma quadrilha que 
se passa por técnicos de empresas 
de telefonia e TV a cabo. 

 A mensagem não revela a ci-
dade ou estado onde foram verifi-
cados os ocorridos, mas afirma que 
condôminos têm recebido pelos 
Correios cartas com papel timbra-
do e aparentemente oficiais de ope-
radoras de canais por assinatura. 

 Na correspondência, muito 
bem elaborada, informa-se que a 
empresa está modernizando sua 
tecnologia para melhor atender ao 
cliente e avisa que será necessário 
fazer uma substituição do equipa-
mento instalado na casa do assi-
nante. 

 É então disponibilizado um 
número de telefone para que seja 
agendado data e hora da visita téc-
nica. Aí está o golpe! Sem saber, o 
morador está escolhendo o horário 
para sua residência ser assaltada. 

 Os “técnicos” chegam à por-
taria devidamente uniformizados 
com a logomarca da empresa e 
solicitam acesso ao prédio, que é 
prontamente liberado pelo próprio 
condômino enganado. Ao abrir a 
porta de sua casa para os agentes 
de manutenção, o morador desco-
bre a farsa e é obrigado a atender 
às exigências dos assaltantes. 

 De acordo com a mensagem da 
S/A Administradora que tem ga-
nhado destaque nas redes sociais, 
o novo golpe já fez muitas vítimas
porque a estratégia é inteligente,
visto que o morador de fato é assi-
nante do serviço.

 “Se receber a tal carta, confir-
me no telefone que consta na sua 
fatura mensal, nunca no número de 
telefone dado pela carta recebida”, 
orienta o comunicado. A mensa-
gem sugere ainda que a informação 
seja passada aos porteiros de cada 
edifício. A S/A Administradora de 

Condomínios tem sede em Ameri-
cana (SP) e confirma ser a autora 
da mensagem que viralizou na in-
ternet.  

 Eliana Martens, do Paraná, por 
pouco não foi uma vítima. “Numa 
segunda-feira recebi uma ligação 
(supostamente da NET) oferecen-
do um upgrade na minha internet e 
prontamente aceitei. Agendei para 
a terça seguinte, porém ninguém 
apareceu. Dias depois, por ter fica-
do 48 horas sem sinal de internet, 
liguei para a central do assinante, 
relatei o que ocorria e perguntei 
por que não tinham vindo fazer a 
troca do modem no dia agendado. 
Ao consultar o histórico, a telea-
tendente comunicou que não havia 
nenhum agendamento feito para o 
meu contrato. Nessa ocasião, fui 
alertada para não abrir a porta para 
ninguém sem antes ligar pessoal-
mente para a operadora”, relatou a 
moradora em uma rede social. 
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Matéria Capa

Por maioria de votos, a Pri-
meira Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da 10ª 

Região (TRT-10) manteve senten-
ça que suspendeu, para um condo-
mínio residencial do Plano Piloto 
de Brasília, os efeitos de cláusulas 
de Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT) que proibiam a contra-
tação de terceirizados para atuarem 
nas atividades-fim do condomínio. 
Para os magistrados, condomínio 
residencial não se enquadra no 
conceito de empresa, para que des-
se conceito possa se definir suposta 
atividade-fim.
 O condomínio ajuizou recla-
mação trabalhista para contestar 
dispositivos da Convenção Cole-
tiva de Trabalho, subscrito pelo 
Sindicato de Condomínios Resi-
denciais e Comerciais do Distrito 
Federal (Sindicondomínio-DF), 
que determinam a impossibilida-
de de os condomínios residenciais 
contratarem pessoal para o exer-
cício de suas atividades-fim por 
meio de empresa terceirizada. Pela 
CCT, não podem ser contratados 
por essa forma faxineiro, servente 
de limpeza, trabalhador de serviços 
gerais, porteiro diurno e noturno, 
zelador, encarregado ou supervisor 
de área e ainda, daquelas inerentes 
à vigilância ou vigia/ronda.
 O juiz da 16ª Vara do Trabalho 
de Brasília considerou que os dis-
positivos convencionais em ques-
tão revelavam conteúdo ′monopo-
lista′ ao limitar o direito do autor 
de optar pela forma de contratação 
dos diversos serviços de que se uti-
liza – “em flagrante malferimento 
ao princípio da autonomia privada 
da vontade coletiva”. Com esse ar-
gumento, determinou a suspensão 
dos efeitos dessa proibição perante 
o autor da reclamação, durante o
período de vigência da Convenção.

Recurso

 O Sindicondomínio recorreu 
ao TRT-10, defendendo a autono-
mia das entidades na elaboração de 
normas coletivas, as quais devem 
vincular todos os seus representa-
dos. No recurso, a entidade susten-
ta que as atividades disciplinadas 
pelos dispositivos normativos ata-
cados estão inseridos no conceito 
de atividade-fim do condomínio e, 
portanto, seu exercício não pode 
ser passível de terceirização, cir-
cunstância que, no seu entender, 

constitui-se em precarização do 
instituto.

Limites

 O caso, relatado pelo juiz con-
vocado João Luís Rocha Sampaio, 
foi julgado pela Primeira Turma do 
TRT-10. Para o magistrado, não 
há dúvidas de que as negociações 
coletivas, formalizadas em seus 
respectivos instrumentos, por ex-
pressa determinação do artigo 7º 
(inciso XXVI) da Constituição 
Federal de 1988, devem ser res-
peitadas pelas partes envolvidas, 
sendo certo, ainda, que as próprias 
entidades representativas das ca-
tegorias profissional e econômica 
gozam de total autonomia para a 
definição das normas aplicáveis 
dentro de seus respectivos âmbitos 
de atuação, conforme dispõe o ar-
tigo 611 (parágrafo 1º) da Consoli-
dação das Leis do Trabalho.
 Todavia, disse o relator, há cer-
tos limites a serem impostos a esta 
liberdade de convencionar direitos 
e deveres dos trabalhadores, sob 
pena de, em não o fazendo, acabar-
-se por propiciar a violação de di-
reitos fundamentais do indivíduo
e até mesmo a princípios constitu-
cionais.

As normas questionadas, no 
entender do relator, constituem 
evidente ingerência na forma de 
contratação de pessoal de apoio 
por parte dos condomínios resi-
denciais, uma vez que, ao estipu-
larem que as funções de zeladoria, 
garagem, portaria e serviços gerais 

são ligadas à sua atividades-fim, 
vedam a contratação destes profis-
sionais por meio de empresa inter-
posta.
 Para o juiz convocado, o con-
domínio residencial – entidade for-
mada pelo conjunto de moradores 
de um prédio – não se enquadra de 
forma rígida no conceito de empre-
sa para que, deste, possa decorrer 
a definição de sua suposta “ativi-
dade-fim”. O condomínio, em ver-
dade, constitui-se em um ente ju-
rídico que, mediante a contratação 
de pessoas e serviços, visa apenas 
à realização do interesse daquela 
coletividade.
 Com esse argumento, o ma-
gistrado disse entender que não se 
encontra no âmbito de atuação dos 
sindicatos a forma com que se dará 
a contratação dos serviços necessá-
rios à manutenção do prédio, uma 
vez que se trata dos interesses de 
entidades de direito privado.
 “Entendimento em sentido 
contrário consubstancia violação 
ao princípio da livre iniciativa, 
prevista no artigo 1º (inciso IV), e 
ao da livre concorrência, constan-
te do artigo 170 (inciso IV), am-
bos da Constituição, uma vez que 
praticamente retira deste mercado 
de prestação de serviços a grande 
demanda dos condomínios”, con-
cluiu o relator ao votar no sentido 
de manter a sentença de primeiro 
grau.
( 0000894-70.2013.5.10.016 )
Fonte: Tribunal Regional do Tra-
balho da 10ª Região Distrito Fede-
ral e Tocantins, 14.11.2014

Condomínio não pode 
ser proibido de contratar 

terceirizados, decide TRT-10
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Mais habilidade que força
Repeteco

Dicas
Pisca-piscas seguros

 Marca registrada das de-
corações natalinas ao redor do 
mundo, os famosos pisca-piscas 
não podem ficar de fora da or-
namentação do condomínio no 
mês de dezembro. É preciso es-
tar atento ao estado de conser-
vação desse material para evitar 
acidentes e desperdício de ener-
gia. 

 Em primeiro lugar, verifi-
que sempre se os pisca-piscas 
tem procedência comprovada, 
se eles têm o selo do Inmetro. 
Antes de instalar os pisca-piscas 
(novos ou usados), verifique se 
há emendas e se a película plás-
tica isolante está em boas condi-
ções. Emendas e conexões, caso 

existam, devem estar protegidas 
com fita isolante de boa qualidade. 

 Confirme se a tensão das lâm-
padas é compatível com a tensão 
da rede. Evite utilizar adaptador 
benjamim (também chamado de 
“T”). Eles sobrecarregam as to-
madas e podem causar danos elé-
tricos. Na ornamentação de áreas 
externas (jardins, varandas etc), 
o cuidado deve ser redobrado. A 
umidade e a presença de água são
fatores que elevam bastante a pro-
babilidade de acidentes.

Prestação de contas

 Em muitos condomínios, final 
de ano é sinônimo de prestação 
de contas. É a hora de mostrar o 
que foi feito, quanto se gastou, que 

pendências ficam para o ano se-
guinte... Para isso não podem res-
tar dúvidas quanto à legitimidade 
das declarações propostas.

 O síndico deve reunir todos 
os documentos de sua gestão: 
documentação comprobatória de 
receitas (cobrança de taxas de 
condomínio basicamente e outras 
fontes de renda caso o condomínio 
tenha. Exemplo: venda de material 
reciclável, aluguel de cobertura) e 
também das despesas (pagamento 
de funcionários, contas de água, 
luz, energia, telefone, contratos de 
manutenção, tudo com seus res-

pectivos recibos e notas fiscais).  

 Além de comprovar a lega-
lidade dos gastos, o síndico pre-
cisa mostrar que manteve em dia 
o calendário de manutenções do
prédio. Para isso deve apresentar:
atestado de dedetização, lavagem
das caixas d’água, vistoria de ele-
vadores, seguro do prédio, cer-
tificado de brigada de incêndio,
para-raios, recarga de extintores,
dentre outras atividades obrigató-
rias).

Focos de Dengue

 Com a chegada do verão, as 
campanhas de combate a Dengue 
são reforçadas. Isso porque o cli-
ma quente e as chuvas em algu-

mas regiões do país favorecem 
a proliferação do mosquito ve-
tor da doença, o Aedes Aegypti. 
Ele se reproduz em reservató-
rios de água parada, por isso é 
muito importante evitar o acú-
mulo de água parada em reci-
pientes como vasos de plantas 
ou caixas d’água abertas. 

 No condomínio, a equipe 
de manutenção e limpeza deve 
fazer vistorias periódicas em 
locais suspeitos (calhas, jardim, 
tonéis, lixeiro, etc), mas é váli-
do ressaltar que a responsabili-
dade com o combate aos focos 
de Dengue deve ser assumida 
também pelos condôminos. É 
preciso estar consciente de que 
a negligência de um morador 
pode prejudicar vários outros.

Por Andréa Mattos |

Acionar a justiça, fazer ameaças e emitir cartas comunicando o atraso de co-
tas condominiais não resolve, de imediato, o problema da inadimplência. A 

cobrança amigável ainda tem surtido efeitos positivos em condomínios.

Com a redução da multa de 
20% para apenas 2% em 
caso de atraso no paga-

mento do condomínio, o atual có-
digo Civil está levantando síndicos 
e administradoras de imóveis a 
usar de criatividade para reduzir a 
inadimplência nos prédios do Rio. 
Recorrer à Justiça nem sempre é a 
melhor solução, já que uma ação 
desse tipo pode durar, na melhor 
da hipóteses, entre 18 e 20 meses. 
No entanto, o sucesso na emprei-
tada é praticamente garantido: nas 
ações por atraso no pagamento das 
contas, o condomínio é vencedor 
em cerca de 90% dos casos. Mui-
tas vezes, porém, depois de esperar 
pelo fim do processo, o proprietá-
rio ainda não tem a certeza se será 
ressarcido em suas despesas.

 Há inquilinos inadimplente 
que alegam atestado de pobreza e 
não pagam as custas do processo e 
a divida com o condomínio.

Cobrança amigável

 Resta, então, a duvida. Como 
lidar com o condomínio inadim-
plente? A solução encontrada por 
alguns síndicos e administradoras 

é a cobrança amigável. A propos-
ta consiste em encaminhar para 
o departamento Jurídico de uma
empresa de cobranças os casos
de condomínios com até três co-
tas em atraso. Isso já implicará o
pagamento pelo morador de 10%
do valor da cota, a titulo de hono-
rários advocatícios, alem da multa
de 2% mais 1% de juros de mora
previstos na lei. Se ainda assim o
morador se recusar a fazer o paga-
mento, a administradora entra com
a ação na Justiça, o que acarretaria
mais despesas no fim do processo.
Essa é mais uma forma de pres-
sionar o inquilino ou proprietário
a cumprir seus deveres perante o
condomínio.

 Outra medida adotada pelas 
administradoras é prolongamento 
do prazo para pagamento da cota 
no banco com a devida multa, para 
até 30 dias após vencimento, an-
tes, a pessoa que não pagava em 
dia era obrigada a quitar seu con-
domínio na sede da administrado-
ra. É um incentivo a mais, já que o 
morador não precisará se deslocar 
para pagar a conta. Na tentativa de 
reduzir a inadimplência em seus 
condomínios, muitos síndicos, 
erradamente, estão aumentando o 
valor das cotas em 10% e ofere-

cendo o mesmo percentual de des-
conto para pagamentos antes do 
prazo ou até a data de vencimento. 
Atitudes assim podem ser inter-
pretadas como multa disfarçada, 
por tanto sujeitas a ação na Justiça.

Com limites

 A proibição do condomínio 
inadimplente de freqüentar áreas 
comuns dos prédios, como piscina, 
playground, garagem e elevadores 
é vista com muita polemica. Além 
de não estarem previstas em lei, 
proibições desse tipo poderão ser 
entendidas como coerção indireta 
e, no caso de uma ação judicial, ti-
pificadas como violação à dignida-
de da pessoa humana. Se o condo-
mínio não cumpre sua obrigação, 
a lei já estabelece as sanções de-
vidas e o meio para exigir o cum-
primento e o ajuizamento d ação. 
É extremamente perigoso para o 
condomínio vedar, ao condômino 
não cumpre sua obrigação, a lei já 
estabelece as sanções devidas e o 
meio para exigir o cumprimento e 
o ajuizamento da ação. É extrema-
mente perigoso para o condomínio
vedar, ao condômino em atraso,
o acesso aos serviços, já que isso

poderá levá-lo a pleitear em juízo 
indenização pelo constrangimento 
sofrido. Expor os nomes dos con-
dôminos inadimplentes nos qua-
dros de aviso do prédio também é 
uma ofensa a dignidade do mora-
dor. Esse tipo de procedimento é 
passível de ação, podendo o con-
domínio ser penalizado por dano 
moral.

* A autora é jornalista e colabora-
dora da Folha do Sindico
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Instalação de ar condicionado 
é assunto polêmico

Especial Momento EuChef

Panqueca integral 
de geléia e iogurte

Ingredientes

• 1/2 xícara (chá) de farinha
de trigo integral;

• 1/2 xícara (chá) de farinha
de aveia;

• 1 colher (sopa) de farinha
de linhaça;

• 1 e 3/4 de xícara (chá) de
leite desnatado;

• 1 colher (café) de fermento
em pó;

• 1 ovo;

• 1/2 colher (chá) de óleo
(para untar);

• Geleia de frutas vermelhas
sem açúcar e iogurte desna-
tado (para acompanhar).

/euchefdf @euchef

Por Fábio Marques |

Para mais receitas e dicas siga-nos

Modo de preparo

1. Coloque todos os ingredien-
tes em uma tigela funda e mis-
ture com um mixer (ou bata no
liquidificador).

2. Espalhe 3 colheres de sopa
da massa no fundo de uma frigi-
deira antiaderente pequena, pre-
aquecida, e untada com o óleo
(retire o excesso com papel-toa-
lha). Doure dos dois lados.

3. Sirva cada panqueca com 1
colher (sobremesa) da geleia e
outra do iogurte.

Bon Appétit!!

Rendimento: 13 porções.

Valor calórico: 64 por porção (com a geléia e o iogurte, 
92 calorias por porção)

O verão chega, o calor au-
menta e todo mundo quer 
encontrar uma maneira de 

se refrescar. A chegada da estação 
mais quente do ano em dezembro 
faz com que a procura por apare-
lhos de ar condicionado aumente. 
O que muita gente se esquece de 
fazer antes de adquirir o equipa-
mento é se informar a respeito das 
normas de instalação dele no con-
domínio.

 O assunto é polêmico e os 
conflitos gerados por um inocen-
te ar condicionado muitas vezes 
chega à Justiça. Recentemente o 
Tribunal de Justiça do Mato Gros-
so do Sul ordenou o pagamento de 
multa por parte de um condômino 
que, ao instalar um aparelho con-
dicionador de ar no apartamento 
em que mora, afixou o compressor 
em local indevido, causando a al-
teração da fachada do prédio. 

 O síndico do edifício em 
questão contou que, mesmo após 
notificado, o morador se negou a 
remover o aparelho do local, o que 
levou o condomínio a aplicar mul-
ta no valor de três vezes a taxa de 
condomínio, a cada 30 dias que ele 
permanecesse em infração, limita-
da ao período máximo de 60 dias. 
O valor total da multa somou R$ 
4.236,76.

 Outro caso semelhante tam-
bém ocorrido em 2014 sucedeu 
em Goiás. O TJGO condenou uma 
moradora do condomínio Resi-
dencial Ilhas do Caribe a retirar o 
aparelho de ar condicionado ins-
talado na área externa do edifício 
e restituir a estrutura original do 

condomínio.

 O magistrado que julgou o 
caso observou que muitos con-
domínios toleram algumas alte-
rações, desde que aprovadas em 
assembleia. Para que seja legíti-
ma uma alteração, ela deve fazer 
parte da convenção. Assim, para 
efetuar a instalação do aparelho 
de ar-condicionado (proibido pelo 
regimento interno), a condômina 
processada deveria ter consultado 
a administração do condomínio, 
solicitando a instauração de as-
sembleia, mas não o fez.

 Apesar de muitos condômi-
nos considerarem implicância ou 
rigidez excessiva é, sim, necessá-
rio estabelecer orientações quanto 
à instalação do ar condicionado. 

Uma instalação inadequada pode 
prejudicar um vizinho, com aque-
cimento do motor ou os respingos 
de água. Mas a “descaracterização 
da fachada” é o argumento mais 
usado para restringir a instalação 
desses produtos. 

 Este tipo de alteração é vedada 
tanto pelos estatutos dos condomí-
nios quanto pelo Código Civil de 
2002. O artigo 1.331 e seguintes 
proíbe a qualquer condômino al-
terar a forma externa da fachada 
e partes comuns do edifício. De 
acordo com a lei, a alteração so-
mente será permitida com a anu-
ência dos demais condôminos. Em 
caso de descumprimento, o mora-
dor poderá ser multado, bem como 
arcar com a obrigação de desfazer 
a obra. 

da Redação / TJGO




