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Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 20 ------

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

Mensal
23,00 

Dia
Trabalhado

22,00 
Dia

Trabalhado

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

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

Quem Receber até 646,55

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  23,36

Quem Receber até 971,78

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

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

Salário Mínimo para 2013 R$ 678,00

Tabela do IRRF - 2013
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

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

INDICADORES / MÊS
fev/13 mar/13 Abr/13 Mai/13 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 2,53 6,20
Poupança (2) (%) 0,4134 0,4134 0,4134 0,4134 2,08 5,32
TR* (1) (%) 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,00 0,03
TJLP (%) 0,38 0,42 0,41 0,42 2,07 5,41
FGTS (6) ( %) 0,2466 0,2466 0,2466 0,2466 1,24 3,03
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,49 0,57 0,61 0,60 2,28 7,51
DI Over (2) (%) 0,48 0,53 0,60 ----- ----
UPC *** (R$) 22,31 22,31 22,31 22,31 0,00 0,13
UFESP (R$) 19,37 19,37 19,37 19,37 18,44
FCA / SP (R$) 1,8690 1,8690 1,8690 1,8690 1,6994
UFM (R$) 115,00 115,00 115,00 115,00 108,66
Salário Mínimo (R$) 678,00 678,00 678,00 678,00 9,00 9,00
Salário Mínimo SP (4) (R$) 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 690,00
UFIR (5) ---

O mês de junho marca o 
fim do primeiro semestre 
do ano. Lá se foram seis 

meses e 2013 já vai entrando em 
sua segunda metade. Como an-
dam as finanças do condomínio? O 
bom síndico desenvolve sua gestão 
plantada em um sólido e bem deta-
lhado planejamento orçamentário.

 É preciso colocar no papel to-
dos os gastos previsíveis do con-
domínio – água, energia, seguros, 
manutenções e folha de pagamento 
dos funcionários. Há que se dei-
xar também uma reserva técnica 
para as despesas extraordinárias: 
um dano acidental a algum equi-
pamento essencial, reparos na es-
trutura física causados por algu-
ma intempérie da natureza, ações 
trabalhistas imprevisíveis e outras 
tantas coisas que podem acontecer 
fugindo ao que estava planejado.

 Mesmo o melhor e mais or-
ganizado síndico está vulnerável 
a enfrentar uma grande vilã, que 
pode prejudicar e muito sua admi-
nistração: a inadimplência. Plane-
jar o orçamento do ano é um tra-
balho relativamente simples, pois 
tudo está no universo abstrato. Na 
prática, o que fazer quando falta 
dinheiro em caixa devido ao não 
pagamento das taxas por parte de 
alguns condôminos?

 A taxa condominial é um valor 
baseado no rateio de custos entre 
todos os condôminos para manu-
tenção do patrimônio. Quando al-
guém deixa de dar a sua contribui-
ção, os prejuízos são multiplicados 
por todos. A situação vai piorando 
de acordo com a quantidade de 
inadimplentes.

A inadimplência compromete 
o pagamento de gastos ordinários,
ou seja, aqueles vitais para o con-
domínio. Impedido de honrar os

compromissos com fornecedor bá-
sicos, o síndico começa a enfrentar 
demandas judiciais e o problema 
tem tudo pra se tornar uma grande 
bola de neve.

 Este tema é abordado em nossa 
entrevista do mês com o consul-
tor de condomínios Adriano Dias, 
Bacharel em Ciências Jurídicas 
pela Universidade Metropolitana 
de Santos (SP). Pós-Graduado em 
Direito Empresarial pela Fundação 
Getúlio Vargas. Também especia-
lizado em Impostos Indiretos pela 
Associação Paulista de Estudos 
Tributários e Especialista em Di-
reito Contratual e Condominial. 

 Inadimplência é também o as-
sunto da nossa matéria de Finanças. 
O registro de inadimplentes em 
cadastros negativos pode ajudar a 
sanear contas do condomínio. Com 
o CPF negativado, o mau pagador
fica impedido de fazer compras a
crédito e se apressa em pagar seus
débitos para limpar o nome. De
acordo com o Serviço de Proteção
ao Crédito, o índice de recupera-
ção de crédito chega a ultrapassar
50% nos condomínios que passam
a registrar seus inadimplentes, isso
apenas no primeiro mês.

 Além desse tema, veja outras 
novidades sobre Segurança com 
uma matéria especial sobre porta-
rias virtuais, nova tendência que 
vem se popularizando no mercado 
condominial. Em se tratando de 
segurança predial, veja nosso texto 
sobre manutenção em elevadores, 
equipamentos essenciais e que de-
mandam muita atenção para fun-
cionar sem colocar em risco a vida 
dos condôminos e funcionários.

 A Folha do Síndico vem, mais 
uma vez, recheado de informações 
úteis para nosso público. Boa leitu-
ra e mãos à obra!
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Seu Condomínio
Cresce mercado de condomínios logísticos

Por Adriano Dias |

Os condomínios residen-
ciais já são bastante po-
pulares e aumentam de 

número rapidamente, incentivados 
pelos múltiplos benefícios propor-
cionados por este tipo de moradia.  
 Os condomínios empresariais 
e corporativos acompanham o rit-
mo, afinal o espaço para montagem 
de escritórios e similares está cada 
vez mais exíguo nos grandes cen-
tros urbanos, devido ao inchaço 
populacional.

 Outro gênero de condomí-
nios está ganhando cada vez mais 
adeptos: os condomínios logísti-
cos. Você já ouviu falar neles? São 
aqueles que servem de base para 
que as empresas de varejo possam 
distribuir seus produtos ou para 
que companhias industriais abri-
garem seus equipamentos. Eis uma 
forte tendência em áreas onde se 
localizam grandes mercados indus-
triais e região de portos, aeroportos 
e estações de carga e descarga fer-
roviária.

 Os motivos que levam um 
empresário a aderir a esse tipo de 
condomínio são basicamente os 
mesmos que impulsionam a migra-
ção para condomínios residenciais 
e corporativos: partilha de despe-
sas coletivas e rateio de benefícios 
estruturais para todos os condômi-
nos.

 Hoje, passa a ser estratégico 
estar próximo dos maiores pólos 
econômicos, mas é preciso estar 
devidamente instalado em lugares 
que, de fato, atendam a necessida-
de do empresário. Ao utilizar esses 
espaços, os ocupantes dividem 

despesas relativas à segurança e 
outros serviços, além de não preci-
sarem investir seu capital na aqui-
sição e manutenção de terrenos e 
imóveis próprios.

 As empresas da região Sudes-
te, principalmente do estado de 
São Paulo, estão buscando alter-
nativas para fugir das restrições à 
circulação de veículos de cargas e 
ao embarque de mercadorias nos 
aeroportos sobrecarregados. Trata-
-se de uma alternativa para reduzir
os custos com fretes, driblar restri-
ções e otimizar a gestão de trans-
porte.

 Os condomínios logísticos es-
tão em expansão, mas o Brasil ain-
da ocupa um lugar distante do ide-
al no ranking dos países mais bem 
equipados: no Brasil o estoque de 
galpões é de 8.150.000 m2, o me-
xicano é de 44.376.000 m2 (cinco 
vezes maior) e o norteamericano 
é de 297.200.000 m2 (36 vezes 
maior).

 Segundo estimativas da 
Colliers International, o Brasil 
terminou o ano de 2011 com 6,2 
milhões de metros quadrados em 
condomínios industriais de alto pa-
drão. O número já demonstra um 
avanço de 14% em relação ao ano 
anterior, mas ainda deixa o país 
atrás de outros da América Latina.

 Em terras brasileiras, os pe-
quenos condomínios comerciais 
começaram a ganhar impulso na 
década de 1990, notadamente em 
São Paulo, para contornar o aden-
samento do tráfego de veículos que 
assolava a capital. Agora, os polos 
produtivos estão migrando para 

longe dos centros urbanos, entre as 
razões que ajudaram a impulsionar 
os condomínios estão a localização 
próximo a pontos onde a malha vi-
ária colabora para a distribuição de 
carga e a demanda por serviços de 
administração patrimonial. Nessa 
categoria, os mercados mais pro-

Vantagens dos condomí-
nios logísticos:

• Rateio de custos com manu-
tenção, limpeza e jardinagem
das áreas comuns;

• Rateio dos custos com segu-
rança e portaria (controle de
acesso);

• Utilização das áreas de apoio
como restaurante, cafeteria,
salas de reunião, sala de trei-
namento, ambulatório entre
outros;

• Localização e visibilidade, o
condomínio torna-se referên-
cia na região;

• Administração profissional;

• Flexibilidade de expansão da
operação sem mudança de
endereço.

eminentes são Recife e Curitiba. 
Também têm se destacado Porto 
Alegre, Vitória, Salvador, Goiânia, 
Fortaleza e Manaus.

Redação com informações de 
Adriano Dias Advocacia
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Opinião Jurídica
Tela de proteção é ou não
  alteração de fachada ?

 O dispositivo legal que trata 
do tema em questão (Có-
digo Civil) não esclarece 

com exatidão e nem enumera as 
hipóteses do que se pode compre-
ender como alteração de fachada, 
conforme se pode observar de sua 
redação abaixo, para melhor análi-
se:

CÓDIGO CIVIL
 Art. 1336. São deveres do condô-
mino:
. (...)
. não realizar obras que comprome-
tam a segurança da edificação;
. não alterar a forma e a cor da fa-
chada, das partes e esquadrias ex-
ternas;
. (...)
   Todavia a instalação de telas/
grades de proteção em janelas e 
sacadas de edifícios tornou-se uma 
prática bastante comum, pois cum-
pre de forma eficaz a sua função 
protetiva, a baixo custo, e sem al-
terar muito a fachada dos edifícios 
ou agradir o estilo arquitetônico 
das construções, ainda que fixada 
externamente. 
   A disposição do art. 1336, in-
ciso III, do Código Civil, não deve 
ser interpretada literalmente, mas 
segundo o seu fim, que é o de pre-
servar a harmonia arquitetônica e 
estética do prédio.
   Em razão disso, conforme le-
ciona o jurista JOÃO BATISTA 
LOPES, na obra Condomínio, 
9ª. ed, Ed. Revista dos Tribunais, 
2006, pág. 209, “o simples envi-
draçamento do terraço ou a instala-
ção de toldos para proteção contra 

o sol ou vento não se incluem na
proibição legal”.

 Com efeito, os procedimentos 
acima são muito mais nítidos e 
acentuados, como modificativos de 
uma fachada, do que a instalação 
de telas, que visam a proteção de 
pessoas e animais, e mesmo assim 
têm sido aceitos pela maioria dos 
doutrinadores e pela jurisprudên-
cia, apesar de não ser pacífico o 
entendimento.

 Deve-se colocar em destaque o 
fator segurança, que deve prevale-
cer sobre a beleza de um conjunto 
arquitetônico, até porque, em tese, 
telas de proteção, ainda que sejam 
instaladas na parte externa da jane-
lea, não me parece comprometer a 
fachada do edifício.
  Vejamos algumas decisões que 
entendem perfeitamente cabíveis a 
colocação de objetos protetivos em 
janelas de edifícios, não se consti-
tuindo em alteração de fachada:
CONDOMÍNIO – Alteração de fa-
chada – Grade em varanda – Ação 
Ordnária ...       Além disso, a pro-
va dos autos revela a ocorrência 
de freqüentes assaltos danosos ao 
condomínio, que podem ser evita-
dos com o gradeamento das varan-
das dos apartamentos. Na espécie 
não se vislumbra sequer a alegada 
violação da Lei. Apelação Cível 
nº 1212/94 – Reg.em 19.10.94 – 
Fis. 24888/24891 – TJ/RJ, Sexta 
Câmara Cível – Unânime – Rel. 
Des. Itamar Barbalho – Jul. Em 
06.09.94, in obra Condomínio de 
autoria de Thelma Araújo Escreves 
Fraga e Cleyson de Moraes Mello, 
2ª ed, Freitas Bastos Editora, RJ, 
2005, pág. 242.
Condomínio. Fechamento de va-

randa. Ação visando o desfazimen-
to da obra. ...  O fechamento de va-
randa com esquadria de alumínio e 
vidro, sem alteração considerável 
da estética da fachada, não inci-
de na vedação do art. 10 da Lei n. 
4.591/64, ainda mais quando outro 
condômino, com expressa autori-
zação dos demais em assembléia, 
procedeu da mesma forma na uni-
dade de sua propriedade. Recurso 
provido. (ETD). – Rev. dos Tribu-
nais, vol. 740, pág. 405, Ementário 
01/97, n. 16, 06.02.1997, in mesma 
obra acima, pág. 261.  
  O que se constata, tanto da 
doutrina como da jurisprudência, é 
que deve prevalecer o bom senso, 
sendo que a questão deve ser ana-
lisada caso-a-caso, mas direcio-
nando-se, predominantemente, ao 
entendimento de que não se cons-
titui em ilegalidade a colocação de 
telas/redes de proteção em janelas/
sacadas de edifícios, sobretudo 
porque visam proporcionar prote-
ção e não ferem substancialmente 
a aparência da fachada.

 Eduardo Coelho Leal Jardim
Advogado - OAB/MS 4920

Curt Lebsa está à frente da 
administração do seu pré-
dio há 12 anos

 Administrar as contas de casa 
requer algum esforço, muita con-
centração e cuidado. Um boleto 
não pago pode gerar mui    tos con-
tratempos. Imagine, então, para 
quem administra todo um condo-
mínio, com seus funcionários, suas 
dívidas... E, além de tudo, ainda 
precisa se desdobrar no trato com 
os demais moradores. A tarefa de 
síndico não é fácil, mas há quem 
goste do trabalho e exerça a função 
com louvor. Para tanto, interesse 
nas áreas administrativa, contábil e 
jurídica são imprescindíveis.
 O síndico Curt Lebsa já está 
há seis gestões, ou seja 12 anos, 
à frente do edifício Marjolet, em 
Boa Viagem. “É essencial que o 
mandato seja longo, por conta da 
Justiça, que é demorada, e nós pre-
cisamos acompanhar o processo. 
Senão, cada vez que um gestor as-
sume, deixa os pro       cessos do ante-
rior de lado. A parte boa é que dá 
uma ex pe             riência na área jurídica 
e tam                              bém porque somos remune      -
rados. Aqui não é um valor al   to, 
mas ajuda, além de deixar de pagar 
a taxa de condomínio”.
 Segundo o gerente regional da 
administradora de condomínios 
Apsa, Márcio Erli, quem pensa em 
se tornar um gestor de condomínio 
precisa conhecer bem as funções, 
aptidões e responsabilidades a se-
rem assumidas. “Na prática, qual-
quer morador pode se tornar um. 
Desde que tenha algumas carac-
terísticas que o permitam ocupar 

essa função e que seja aprovado 
pelos moradores em assembleia. 
Mas é bom lembrar que uma boa 
administração é feita em conjun-
to, pois não se toma decisões so-
zinho”, explica. Ainda segundo 
Erli, além das decisões alinhadas 
com os moradores, o síndico pode 
contar com a consultoria de uma 
empresa de administração con-
dominial, na área administrativa, 
financeira, de recursos humanos e 
jurídica.
 Se você está disposto a se can             -
didatar a síndico, a Apsa con    ta 
com uma revista com informações 
diversas sobre o mun              do da gestão 
condominial. Há também diversas 
dicas no site (www.apsa.com.br) 
que po   dem auxiliar no dia a dia. 
Quem quiser, pode buscar ainda 
cursos em faculdade ou entidades. 
Afinal, nem todos nascem adminis-
tradores”, explica.
  A tarefa de administrar um 
edifício não é das mais fáceis, mas 
traz benesses para quem a executa. 
“Um dos benefícios é poder ficar 
isento da taxa mensal do condomí-
nio ou ainda receber remuneração, 
desde que isso conste na conven-
ção do condomínio e seja aprova-
do em assembleia. Fora isso, é bom 
deixar claro algumas das responsa-
bilidades ao aceitar o posto. Uma 
delas é responder civil e penal pela 
sua administração. Outro aspecto: 
é ele quem vai cuidar do patrimô-
nio coletivo e do bem comum”, es-
clarece o especialista.
Por: Nathália Bormann
Fonte: www.folhape.com.br

O que é preciso para 
ser um bom síndico.

Além de gerir, é 
preciso manter boa 
relação interpessoal
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Ousadia e humildade: apresentado no Barça, 
Neymar fala em ajudar Messi

Esporte

Ousadia, alegria e humil-
dade: está iniciada a “era 
Neymar” no Fútbol Club 

Barcelona. Com pouco mais de 
20 minutos de atraso, o craque 
apresentou-se à torcida catalã de 
forma oficial no Camp Nou numa 
ensolarada tarde nesta segunda-
-feira. Com o uniforme que o time
usará na próxima temporada, mas
sem um número nas costas - ape-
nas com a inscrição “Neymar Jr.”
-, o atacante brasileiro fez as suas
primeiras embaixadinhas e foi
completamente ovacionado pelos
56.500 blaugranas que marcaram
presença no estádio - superando
os cerca de 50 mil que foram ver o
sueco Zlatan Ibrahimovic em 2009. 
Quando a apresentadora lhe deu o
microfone, ele mostrou a simpatia
de sempre em bom catalão.
- Boa tarde a todos. Sinto-me muito
feliz, pensei toda a vida no Barça e 
agora realizo o meu sonho. Estou 
emocionado, muito feliz.
 Em seguida, quando pergunta-
do sobre o seu futuro, o craque te-
ceu alguns comentários em portu-
guês e citou até o argentino Lionel 
Messi, agora seu companheiro de 
clube.
- Quero ajudar. Estou realizando
um sonho de estar em mais que um
clube. Chego para ajudar Messi a
continuar sendo o melhor jogador
do mundo. Visca el Barça!

O dia de Neymar começou 
com pequenos problemas. Ventos 
fortes durante o trajeto Rio de Ja-
neiro-Barcelona fizeram o seu voo 
atrasar em uma hora - foram 11 ao 
todo. O desembarque, antes previs-
to para 7h (de Brasília), só aconte-

ceu às 8h. Ainda assim, ele chegou 
aparentando pouco cansaço ao lado 
da namorada Bruna Marquezine e 
de amigos e familiares.
- Hoje inicia uma nova etapa na
minha vida ! Obrigado Senhor ..
Estou muito feliz!! - postou o joga-
dor em uma rede social.

Neymar seguiu direto para 
o Camp Nou, onde acenou para
torcedores e posou para fotos na
frente do escudo do clube por volta
das 9h (de Brasília). Do outro lado
dos portões da casa do Barcelona,
os fãs cantaram “Eu quero tchu, eu
quero tcha” e “Si, si, si, Neymar
está aqui!”. A empolgação com a
chegada do craque brasileiro era
evidente e estava estampada no
sorriso de cada torcedor blaugrana.
O número de jornalistas também
crescia exponencialmente.

O próximo passo de Neymar 
foi realizar os exames médicos de 
praxe no Hospital de Barcelona, 
às 9h35m, e as provas no Cen-
tro Médico da Ciudad Deportiva 

Joan Gampero, a cerca de 1 km do 
Camp Nou. Ele fez radiografias, 
ressonâncias magnéticas e ecocar-
diograma até retornar ao estádio, 
por volta das 12h04.
 Entre um compromisso e outro, 
ainda houve tempo para encontrar 
o armador da seleção masculina
de basquete Marcelinho Huertas,
jogador do Barcelona, e tirar uma
foto com o compatriota. Ainda no
Camp Nou, ele posou ao lado de
um cartaz com o zagueiro e capi-
tão Carles Puyol e o meia Andrés
Iniesta.
- Foi um papo rápido, em que pude
desejar boas vindas ao Neymar, en-
quanto ele conhecia as instalações
do FC Barcelona. Trata-se de um
grande jogador, que certamente
trará muitas alegrias ao time e aos
torcedores - disse Huertas.

Barça antecipa abertura 
do Camp Nou

 A multidão que se concentrava 
no Camp Nou fez o Barcelona an-

tecipar e abrir os portões por volta 
das 10h42m. Ao meio-dia, o está-
dio já estava parcialmente cheio. 
O locutor oficial do evento puxou 
o grito para o delírio dos blaugra-
nas: “Ole, ole, ole, ole. Neymar!
Neymar!”. A curiosidade estava
na pronúncia do nome do craque:
“Ney” é a sílaba mais forte para os
catalães.

O placar eletrônico também 
dava as boas-vindas na língua lo-
cal: “Bienvingut, Neymar Jr.”. 
Crianças já se aglomeravam no 
gramado à espera do craque, que 
àquela altura, às 12h40m (17h40m 
de Barcelona), almoçava antes da 
apresentação. Enquanto Neymar 
não chegava, o Brasil era repre-
sentado pelos seus sertanejos mais 
famosos, como o “Tchu tchá tchá”, 
de João Lucas e Marcelo.

 Às 13h, foi divulgada a primei-
ra imagem de Neymar assinando o 
contrato com o Barcelona - válido 
pelas próximas cinco temporadas. 
Ao lado do pai, também Neymar, 
e do presidente Sandro Rosell, ele 
se tornava oficialmente um joga-
dor do Barça. No encontro com o 
mandatário, a mãe Nadine e a na-
morada Bruna Marquezine chora-
ram. Faltava, no entanto, vestir a 
camisa.
 Com um modelo polo que le-
vava o escudo do Barcelona, Ney-
mar posou para mais fotos junto a 
Sandro Rosell na área externa do 
estádio. Já na beira do gramado, 
os amigos do jogador curtiam o dia 
de príncipes no banco de reservas. 
Pouco antes, eles “entregaram” o 
número que deverá ser o de Ney-
mar ao erguerem camisas com o 
“11” e a gíria “Toiss”.
 Às 13h36m, depois de 21 mi-
nutos de atraso, o locutor anunciou 
o nome de Neymar. O público de
imediato se levantou e puxou as
câmeras digitais para registrar o
momento. O craque entrou no pal-
co e acenou para todo o público.
Começava ali a “era Neymar”.

Fonte: Globoesporte.com
O momento da assinatura do contrato 

(Foto: Twitter)

Neymar segura duas bandeiras do Barcelona: craque foi apresentado com muita festa 
(Foto: AFP)

Neymar com o presidente Sandro Rosell (Foto: AFP)
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A inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.160, 
que autorizava o protesto da despesa condominial 

nos condomínios edilícios

Legislação Aplicada

Ao ser tomada como título
“protestável” e, portanto,
passível de lançamento

do nome dos devedores em órgãos 
de restrição de crédito, a despesa 
condominial ganharia conotação 
dos chamados títulos executivos 
extrajudiciais.

 Assim que entrou em vigor - 
21 de julho de 2008 - a Lei estadu-
al nº 13.160 (SP) que autorizava os 
tabelionatos de protesto de títulos 
a incluírem no rol dos protestos co-
muns também os créditos condo-
miniais oriundo de quotas de rateio 
de despesas e aplicação de multas e 
os recibos de alugueres, este subs-
critor tratou de elaborar artigo so-
bre tão delicada matéria.

 Na época, posicionamo-nos 
contrários à inclusão destas novas 
despesas a um conjunto de outros 
títulos com naturezas completa-
mente diversas e em completa dis-
sonância com aquelas dos boletos 
condominiais e de alugueres.

 Felizmente, apesar das críticas 
naquele momento, nosso posicio-
namento estava em conformidade 
com a melhor Jurisprudência e foi 
coroado pelo recente julgamento 
de Arguição de Inconstitucionali-
dade nº 0209782-04.2010.8.26.000 
julgado pelo Órgão Especial do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo da lavra do in-
signe Desembargador Relator José 
Roberto Bedran em 25/05/2.011.

 A decisão por 22 votos a 2 em 
favor da declaração de inconstitu-
cionalidade da referida lei, abor-
dou sobretudo o aspecto de im-
possibilidade de uma Lei Estadual 
pretender legislar em matéria que 
caberia exclusivamente ao legisla-
dor federal.

 A grande maioria dos Desem-
bargadores votantes concluiu que 

permitir o protesto de um boleto de 
aluguel com o contrato de locação, 
significaria permitir que uma Lei 
Estadual interferisse na legislação 
comercial e civil federal. A exten-
são do mesmo raciocínio às des-
pesas condominiais é questão de 
lógica.

 Não se debateram os aspectos 
positivos do Instrumento de Pro-
testos nas cobranças, que são pode-
rosos aliados em qualquer tipo de 
cobrança e foram inclusive enalte-
cidos no julgamento.

 O que se percebeu nesta deci-
são, foi que a Constituição Federal 
limita a competência em matérias 
de legislação civil e comercial e, a 
Lei Paulista 13.160 pretendeu jus-
tamente invadir esta seara, como 
que alterando estendendo as hipó-
teses de títulos protestáveis.

 Dentro do contexto do sistema 
legal que já existe em nosso país 
sempre foi possível observarmos 
conflito com o Código de Processo 
Civil (Lei Federal nº 6.015/73) e 
com a própria Constituição Federal 
de 1.988.

 A explicação é simples: ao ser 
tomada como título “protestável” 
e, portanto, passível de lançamento 
do nome dos devedores em órgãos 
de restrição de crédito além dos ou-
tros nefastos efeitos do Protesto em 
si, a despesa condominial passará 
a ganhar conotação dos chamados 
Títulos Executivos Extrajudiciais.

 O Protesto por sua vez, é um 
remédio de natureza de título de 
crédito, mais especificamente car-
tular, pois destina-se a comprovar 
inadimplemento e/ou recusa de 
aceite em obrigações cartulares, 
como bem aduziu o Desembarga-
dor Bedran.

 Com vistas à isso, tomemos 
ainda o fato de que os títulos exe-

cutivos estão listados no artigo 
585º do Código de Processo Civil, 
que é lei federal, e, constituem ine-
quívoca matéria de Direito Comer-
cial e Direito Civil.

 As quotas condominiais não 
fazem parte da lista do artigo 585º 
do C.P.C., dos Códigos Civil e Co-
mercial ou da Lei nº 4.591/64 (Lei 
anterior que regia as relações em 
condomínios edilícios), ou seja, se 
não havia qualquer alusão a possi-
bilidade de protesto de quotas con-
dominiais, a Lei Estadual em deba-
te pretendeu criar novo mecanismo 
equiparando-as àquelas previstas 
na legislação federal já existente.

 Ocorre que, o artigo 22º, I da 
Constituição Federal de 1.988 as-
segura competência privativa da 
UNIÃO FEDERAL para legislar 
sobre matérias de Direito Civil e 
Comercial, logo, nunca poderia ter 
sido o presente debate, objeto de 
uma Lei Estadual.

 A incongruência seria tama-
nha, que a quota condominial pas-
saria a ser objeto do protesto, mas 
não poderia compor a Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, 
já que esta Ação está vinculada 
aos títulos previstos no artigo 585º 
acima mencionado, de onde estão 
excluídas as quotas condominiais 
mensais.

 Tecnicamente falando, o que 
ocorreu no presente caso foi a 
mácula da reserva legal constitu-
cional do direito de legislar sobre 
determinada matéria, ou seja, a 
União Federal tinha reservada a 
competência de legislar sobre ma-
téria cambiária, por ser de Direito 
Comercial e Civil e, ainda assim, 
o Estado de São Paulo decidiu le-
gislar por conta própria incluindo
recibos de aluguel e quotas condo-
miniais dentre os títulos passíveis
de protesto.

Mesmo quando classificamos 

os títulos protestáveis entre os cha-
mados “títulos de crédito”, mesmo 
aí, a hipótese é de matéria de Di-
reito Empresarial, logo, vinculada 
ao Direito Comercial e, portanto, 
novamente de competência priva-
tiva da União Federal, nunca dos 
Estados da Federação.

Enfim, além de todos os riscos que 
o protesto de um título “não-exe-
cutivo” já traria aos condomínios
– matéria devidamente examinada
em nosso artigo “O PROTESTO
E A NATUREZA DA DESPESA
CONDOMINIAL NOS CONDO-
MÍNIOS EDILÍCIOS (LEI ESTA-
DUAL 13.160)” – era previsível a
problemática de competência le-
gislativa que acabou se desenhan-
do.

 Aos Condomínios que decidi-
ram arriscar a via do protesto antes 
de firmada a matéria, restará res-
ponder por danos eventualmente 
causados a condôminos protesta-
dos sem o direito de sequer respon-
derem a uma Ação de Cobrança de 
Quotas Condominiais prévia.

 Aos mais precavidos e que, 
preferiram aguardar o posiciona-
mento jurisprudencial de tão con-
trovertida questão, fica a satisfação 
e sensação de terem preservado, 
na dúvida, a integridade da honra, 
imagem e vida privada dos condô-
minos que os compõem.

 O que podemos concluir é que 
foi com acerto que o Tribunal de 
Justiça de São Paulo declarou a In-
constitucionalidade da referida le-
gislação estadual e que, ainda que 
a matéria chegue a 3ª Instância, o 
que se vislumbra é o mesmo desti-
no.

Por: Marcelo Vallejo Marsaioli

Fonte: http://jus.com.br

Por Marcelo Vallejo Marsaioli |
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Dia a dia
Saiba como agir diante de síndicos 

excessivamente autoritários

O síndico não poderá usar 
de seu limitado poder de 
representação para solu-

cionar, em seu favor, contendas 
pessoais com certos moradores

 Quem mora em condomínio 
sabe que um desentendimento en-
tre vizinhos não é algo muito difí-
cil de acontecer, principalmente se 
o tema for barulho, garagem, ani-
mais ou vazamentos. No entanto, a
questão pode ficar ainda mais com-
plicada quando um dos envolvidos
no conflito é justamente aquele
eleito pelos moradores para admi-
nistrar o edifício: o síndico.

 O pianista Arthur Ceratti, 38, 
morador há sete anos de um edifí-
cio em São Paulo, acaba de abrir 
um processo por danos morais 
contra a síndica. Segundo o mú-
sico, ela gritou e esmurrou a porta 
de sua residência, numa tentativa 
de obrigá-lo a atender às suas re-
clamações sobre a música executa-
da em um domingo, por volta das 
18h30. O caso, testemunhado por 
uma vizinha através do olho mági-
co, é exemplar de inúmeros confli-
tos entre síndicos – que por vezes 
abusam de sua limitada autoridade 
– e condôminos – às vezes alheios
de seus direitos e deveres.

 “A função do síndico é fazer 
cumprir as determinações da con-
venção do condomínio, que é um 
regulamento interno”, afirma o 
diretor de condomínios do Secovi-
-SP (sindicato da habitação), Ser-
gio Meira de Castro Neto. “Ele

também faz a divulgação de re-
gras e fatos relevantes a todos os 
condôminos, com cópia de atas de 
assembleias, ou até mesmo um kit 
‘boas-vindas’ aos novos morado-
res, que inclui a convenção.”

 Para Sergio Meira, um can-
didato a síndico precisa ter auto-
controle e muito jogo de cintura: 
“Quem extrapola, grita e esmurra 
portas, acaba perdendo a razão – se 
é que tinha uma. O condomínio, 
por outro lado, é uma habitação 
coletiva, e é preciso ter bom senso 
quanto a certos aspectos; saber que 
o direito de um vai até onde come-
ça o do próximo”.

 O regulamento interno de um 
edifício não pode contrariar leis 
maiores, como a Constituição Fe-
deral e o Código Civil, que tratam, 
respectivamente, sobre direitos e 
deveres individuais e condomí-
nios. Já o conceito sobre bom sen-
so é, no geral, entendido de forma 
muito pessoal e subjetiva, e as in-
terpretações podem abrir espaço 
para abusos de poder. 

 No caso de Ceratti, que afirma 
só tocar piano em horários per-
mitidos pela convenção, não há 
reclamações oficiais, por escrito, 
de outros moradores. Além de ter 
agido, segundo o pianista, de for-
ma agressiva e tentado impor ao 
músico aleatoriamente os horários 
da semana em que ele não poderia 
usar o instrumento, a síndica não 
informa qual a origem da queixa, 
para que ele mesmo tente negociar 

horários com o vizinho reclamante.

 Consultada pela reportagem 
do UOL, a síndica do prédio onde 
mora o pianista preferiu não se 
pronunciar, seguindo conselho de 
seus advogados de defesa.

 O pianista Arthur Ceratti, 38, 
que abriu um processo por danos 
morais contra a síndica do prédio 
onde vive há sete anos, em São 
Paulo (28/01/

Menos persistente que Ceratti, 
o ator Ernani Sanchez, 31, decidiu
abrir mão de parte de sua privaci-
dade dentro casa, em São Paulo,
para evitar brigas com uma síndi-
ca, que segundo ele, é muito sen-
sível a ruídos e à presença de visi-
tantes no prédio, além de bastante
autoritária.

 “Eu já ouvia comentários sobre 
os mandos dela antes mesmo de 
entrar no apartamento. No come-
ço, independente da hora, qualquer 
visita que eu recebia era motivo 
de reclamações. Ela controla tudo 
o que acontece no edifício e todos
que entram e saem dele. Também

tentei algumas vezes ensaiar tecla-
do e guitarra em casa, mas desisti, 
porque ela se queixou do barulho. 
Hoje, ando em casa pisando em 
ovos, quase nunca convido amigos 
para me visitar, e até mesmo quan-
do estou a sós com minha namo-
rada, a síndica interfona”, afirma 
Sanchez. 

 Segundo o advogado João 
Paulo Rossi Paschoal, um síndico 
não age repressivamente contra 
um morador por vontade própria. 
Ele tem de receber reclamações de 
mais de um condômino, uma vez 
que “se trata de uma comunidade; 
o síndico não resolve litígios sub-
jetivos, que envolvam problemas
circunscritos a dois condôminos,
um contra o outro. Ele só poderá
mediar esta negociação”. Da mes-
ma forma, o síndico não poderá
usar de seu limitado poder de re-
presentação para solucionar, em
seu favor, contendas pessoais com
certos moradores.

O que fazer?
 Frente a síndicos autoritários, 
muitas vezes, a maior dúvida é 
como resolver os mal-estares. Pas-
choal indica que, em casos mais 
graves de abuso de poder, o con-
selho de condôminos pode ser no-
tificado, por escrito, com um texto 
que relate os fatos ocorridos, sem 
fazer juízo de valor sobre a pessoa 
do síndico. 

 “Um quarto dos condôminos 
de um prédio [mínimo necessário] 

poderá então se reunir em assem-
bleia extraordinária para discutir o 
comportamento duvidoso do síndi-
co. Este, por sua vez, terá de deixar 
o cargo se a maioria absoluta dos
presentes [50% mais um] em as-
sembleia votar pela substituição.”

 Mas, se for impossível resol-
ver o problema em assembleias 
--porque o número de inquilinos 
sem poder de voto é muito gran-
de, ou porque os proprietários não 
se interessam pelas reuniões--, e o 
condômino continuar se sentindo 
moralmente lesado pelo síndico, a 
única saída será recorrer à Justiça.

Abuso de poder
 Para o professor Odair Furta-
do, do Programa de Estudos Pós-
-Graduados em Psicologia Social
da PUC-SP, o candidato a síndico
deve ser uma pessoa cordata, me-
diadora de conflitos por negocia-
ção, e que relativiza problemas de
convivência. Deve ter experiência
administrativa e saber que está a
serviço do prédio, e não no coman-
do ou domínio da comunidade. “O
síndico não está separado da reali-
dade, e exerce seu pequeno poder a
partir da força que lhe é atribuída
pelos demais moradores”, afirma.

 Odair atribui a forma de exer-
cício desmesurado do pequeno po-
der à vocação autoritária presente 
em nossas elites, vocação estudada 
por autores como Sérgio Buarque 
de Holanda e o historiador Ray-
mundo Faoro. “O síndico, no ge-
ral, não é membro dessa elite, mas 
reproduz no seu microuniverso o 
comportamento autoritário. Definir 
o uso do elevador e da área comum
do prédio de forma discriminató-
ria ou cuidar da ordem e dos bons
costumes vira uma luta pessoal,
que ele considera inerente à função
exercida.”

Por: Giovanny Gerolla

Fonte: UOL

Por Giovanny Gerolla |
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Segurança
Segurança por controle remoto

Por Cecília Lima |

Dicas
Decoração

 Para um prédio empresa-
rial, é fundamental ter um hall 
aconchegante e bonito, afinal a 
impressão que se tem dele con-
ta na hora de avaliar o serviço 
oferecido em alguma de suas 
unidades. Imagine um consul-
tório médico estar instalado em 
um edifício de aspecto velho e 
pouco higiênico. Não transmite 
uma boa imagem. 

 Mudar a decoração das áre-
as comuns do prédio não pre-
cisa ser necessariamente visto 
pelo síndico como sinônimo de 
um processo demorado e caro. 
Um exemplo de pequena mu-
dança que altera completamen-
te um ambiente é a utilização 

de revestimentos nas paredes. Os 
tipos adesivos não provocam su-
jeira nem grandes esforços durante 
a aplicação. Esses revestimentos 
fáceis de limpar e conservar, ca-
racterística que prolonga sua vida 
útil.  

 Além de dar nova cara a pare-
des, teto e móveis, não esqueça que 
pequenos elementos podem ajudar 
a compor um ambiente agradável. 
Plantas e flores bem cuidadas sem-
pre dão um tom mais humanizado. 
Invista. 

Reformas sob vigilância
 Para viver bem em coletivida-
de é necessário saber respeitar os 
limites e ter consciência de que 

suas ações interferem na vida dos 
outros. Essa interferência não se dá 
apenas em nível abstrato. Ao fazer 
uma reforma em uma unidade con-
dominial, por exemplo, está se in-
terferindo diretamente na rotina de 
vizinhos e talvez até na estrutura 
física do prédio de maneira geral.

 Em João Pessoa, capital da Pa-
raíba, foi aprovada uma lei munici-
pal (lei nº 12.507/2013) que obriga 
todos os condôminos a informarem 
eventuais reformas aos síndicos e 
administradores. A lei foi criada 

com o objetivo de evitar aciden-
tes como desabamentos causados 
por más interferências na estrutura 
física. Além de comunicar, o con-
dômino deve disponibilizar laudo 
técnico sobre a obra.

 Verifique se na sua cidade já 
existe um dispositivo legal com 
semelhante função. Caso ainda não 
exista, o tema pode ser proposto 
em assembleia e, posteriormente 
agregado à Convenção do condo-
mínio.

Dia do porteiro
 Ele é o profissional responsá-
vel por impedir a entrada de estra-
nhos desautorizados no condomí-
nio. Apesar desta ser sua função 

primordial, o porteiro do condo-
mínio exerce outras atividades 
importantes como o recebimen-
to e encaminhamento de corres-
pondência, por exemplo.

 Calcula-se que existam hoje 
no Brasil aproximadamente 
meio milhão de pessoas exer-
cendo esta função que pertence 
à pertence à classe 5174 (por-
teiros e vigias) na Classificação 
Brasileira de Ocupações.

 O dia 9 de junho foi escolhi-
do para celebrar o Dia do Portei-
ro. Se você está satisfeito com 
os serviços prestados, esse é um 
bom mês para dar uma gratifica-
ção. A bonificação irá valorizar 
e motivar o profissional a se es-
forçar.

Um assalto ocorrido em 
um condomínio no Cen-
tro de São Paulo em abril 

teve um desfecho inusitado, graças 
à tecnologia. Com a ajuda de um 
funcionário de sua confiança, o 
apartamento de uma lojista chinesa 
foi invadido. Os bandidos fizeram 
a ela e o tio de reféns enquanto 
recolhiam objetos de valor e uma 
quantia de aproximadamente R$ 
60 mil em espécie.

 O que os assaltantes não es-
peravam é que policiais militares 
entrassem no prédio antes e os 
detivesse antes deles conseguirem 
se evadir. Todos da quadrilha – 
inclusive os que aguardavam em 
um carro do lado de fora do edi-
fício – foram presos. A operação 
só foi possível porque uma sócia 
da comerciante assistiu às movi-
mentações pela internet através de 
imagens gravadas por câmeras ins-
taladas no apartamento. 

 Ao constatar o assalto, ela ra-
pidamente entrou em contato com 
um funcionário da loja que cha-
mou a polícia. Detalhe: A sócia – 
que também é familiar da dona da 
casa assaltada – estava a milhares 
de quilômetros de distância de São 
Paulo, especificamente na China. 

 A tecnologia possibilitou ati-
tudes como a mencionada. A sis-
temática de controle de segurança 
à distância já existe e é uma rea-
lidade em muitos condomínios. 
Com a utilização de um “porteiro 

virtual” não existe riscos de que 
esse funcionário seja agredido ou 
pressionado a permitir a entrada de 
estranhos no prédio.

 Outra vantagem do serviço é a 
economia. A adoção de tecnologia 
virtual para garagens e portarias 
pode diminuir em até 50% a folha 
de pagamento do condomínio. Na 
cidade de João Pessoa, capital da 
Paraíba, doze condomínios fazem 
uso do Comando Virtual, serviço 
oferecido pelo escritório do Con-
domínio Cidadão, sediado no Sin-
dicato dos Condomínios de João 
Pessoa (Secovi). 

 A ferramenta substitui a pre-
sença física do porteiro na guarita 
por um profissional que fica no 
escritório da empresa, monitoran-
do tudo de longe. O processo de 
entrada funciona de modo seme-
lhante ao tradicional: ao chegar, o 
visitante interfona para falar com o 
porteiro. O funcionário fará o con-
tato com o morador para checar a 
permissão de entrada e em seguida 

libera, ou não, a passagem. Tudo é 
monitorado por câmeras. 

 Na Paraíba, o serviço do por-
teiro virtual custa em média R$ 
1.500,00 (mensalmente) e pode ser 
instalado tanto em condomínios 
residenciais quanto empresariais 
e corporativos. O investimento 
inicial em equipamentos técnicos 
(câmeras, gravadores de voz, in-
terfone, sensores de muro) gira em 
torno de R$ 8 mil para condomí-
nio que não possui nenhum desses 
equipamentos. 

 O Secovi-PB avalia que o ser-
viço tem potencial para reduzir à 
metade as despesas do condomí-
nio. Há condomínios que empre-
gam quatro porteiros (dois se al-
ternando pela manhã e mais dois 
à noite). Com o serviço de tecno-
logia por controle remoto, o custo 
anual se equipara a manutenção 
de apenas dois ou menos funcio-
nários, dependendo do regime de 
emprego e benefícios pagos. 

A 1ª Turma Recursal do 
TJDFT deu provimento 
ao recurso do síndico e 

da subsíndica de um edifício para 
afastar sentença que lhes impunha 
obrigação de indenizar a ex-síndi-
ca do prédio, em 1.500 reais, por 
divulgarem o conteúdo de decisão 
judicial condenatória proferida 
contra esta, em Ação de Prestação 
de Contas movida pelo condomí-
nio. A decisão foi unânime.

 A ex-síndica ajuizou ação de 
indenização por danos morais ante 
sua insatisfação com a publicidade 
dada pelos representantes do con-
domínio à sentença prolatada con-
tra si. Sustenta que o comunicado 
que acompanhou o texto da senten-
ça afixada no quadro de avisos do 
condomínio a colocou em situação 
constrangedora, motivo pelo qual 
pleiteia indenização.

 No juízo original, o magistrado 
afirmou que “a simples divulgação 
de sentença condenatória, em si, 
não configura ato ilícito algum, já 

Divulgação de sentença 
contra ex-síndica não 

gera indenização

que se trata de documento público. 
Assim, a mera exibição da referida 
sentença é exercício regular de di-
reito”. Mas considerou que houve 
“abuso de poder no excesso desse 
exercício, baseado na forma de di-
vulgação”, pois as expressões ali 
utilizadas imputaram comporta-
mento desabonador à sentenciada.

 Na instância recursal, no en-
tanto, o entendimento foi outro. 
Para o Colegiado, inexistem, na 
inicial, expressões ofensivas que 
justificariam o pedido de danos 
morais formulado pela ré. Segundo 
os magistrados, “a sentença se ate-
ve ao documento de fl. (...), em que 
o recorrente divulga uma sentença
judicial a qual condenou a autora,
então síndica, pela má adminstra-
ção do condomínio. Esse fato não
gera danos morais. A sentença é
pública, sendo permitida a sua ple-
na divulgação”.

por AB — publicado em 
08/05/2013 16:55

Processo: 2012.07.1.024199-7
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Cotidiano
Ao terminar seu mandato o síndico 

deve cumprir obrigações legais

O síndico é a pessoa res-
ponsável por toda a parte 
administrativa de um con-

domínio. Este profissional cuida da 
parte financeira – contas a pagar 
e inadimplência -, documentos, 
autorizações e é responsável até 
mesmo pela contratação de empre-
sas que prestarão serviços como re-
formas e manutenção. “É realizada 
uma votação com a presença de 
todos os moradores para a escolha 
do síndico e o mandato tem geral-
mente a duração de dois anos, po-
dendo ser alterado de acordo com 
a convenção condominial”, aponta 
Carlos Samuel de Oliveira Freitas, 
diretor de condomínios e jurídico 
da Primar Administradora de Bens.

 Mesmo com um tempo deter-
minado, nem todos conseguem 
cumprir o mandato completo. Isso 
acontece principalmente devido 
a dois fatores: ou o síndico acaba 
renunciando o cargo ou ele é des-
tituído de sua função. “Quando 
os condôminos decidem em as-
sembléia a necessidade da troca 
do gestor condominial, então são 
preenchidos todos os requisitos 
legais previstos na Convenção do 
Condomínio e no Código Civil, é 
feita uma nova votação e outra pes-

soa assume o cargo até a próxima 
eleição”, explica Freitas.

 A destituição pode acontecer 
por falhas na administração ou por 
práticas irregulares no decorrer do 
mandato. Freitas ressalta que é pre-
ciso comprovar as irregularidades, 
para então ser consumado o afas-
tamento. “É necessário que 25% 
dos moradores convoquem uma 
assembléia especialmente para este 
fim e que a maioria absoluta seja a 
favor da destituição, conforme está 
previsto nas legislações específi-
cas”, acrescenta.

 Independente da forma de 
afastamento do síndico, ele deve 
cumprir algumas obrigações legais 
antes de se desligar completamente 
do cargo. “Para finalizar suas ativi-
dades, o síndico deve prestar todas 
as contas referentes à contabilidade 
e a parte financeira do condomínio. 
Também é exigida a descrição de 
todo o trabalho feito durante a sua 
gestão”, esclarece. Freitas lembra 
ainda que os compromissos as-
sumidos são do condomínio, mas 
se houver qualquer irregularidade 
quem responderá judicialmente é o 
síndico.

 Entre os documentos que de-
vem ser entregues ao final da ges-
tão, estão as apólices de seguro, 
planilhas de orçamentos, pastas 
com a prestação de contas, com-
provantes de pagamentos efetua-
dos, livros de atas de assembléia, 
contratos e certificados. “O ideal é 
que o síndico faça uma carta con-
tendo todos os documentos que se-
rão entregues e a protocole, a fim 
de evitar erros ou a perda de algum 
documento”, recomenda Freitas.

Fonte: Jornal Contábil
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Síndico em Ação

Casos de Sucesso!

Seja um dos 
SÍNDICOS 
em ação!

Condomínio entregue pela 
construtora...
Problemas invisíveis... Necessi-
tam de gestão competente!
Cleusa Baceto - Síndica dos Con-
domínios dos Blocos “H” e “I” da 
SGAS 910 Ed. Summer Park
Edição: Novembro/2012

Inexperiência superada com 
dedicação e estudo 
Carlos Eduardo - Síndico do 
Bloco G da SHCE 203
Edição: Janeiro/2013

Uma lição de sucesso
Alfredo Oton de Lima - Síndico 
do Condomínio do Bloco H da 
SQS 308
Edição: Fevereiro/2013

Garra e Determinação supe-
ram as dificuldades e atingem 
os objetivos...
Sandra Frioli - Sindica do Con-
domínio Morado do Parque em 
Águas Claras
Edição: Dezembro/2012

Pró-atividade e Organização, 
Sucesso Garantido!
Zeila Lemos Mascarenhas 
Chaul - Síndica do Condomínio 
do Edifício Darcy Ribeiro situa-
do na SQN 212
Edição: Março/2013

Pouco apoio e muita boa von-
tade

Gerson Gonçalves de Brito 
Administrador do Condomínio 
Champs Elyseés no Gama
Edição: Abril/2013

Um caso de sucesso, conta 
de água reduzida de 172 mil 
para 57 mil
Marcelo Campos de Alcântara
Síndico do Condomínio Via 
Terrazzo em Águas Claras
Edição: Maio/2013

Mande um e-mail para: folhadosindico@hotmail.com contando todas as suas realizações à frente de seu condomínio e 
compartilhe o sucesso de sua gestão com toda comunidade condominial do DF.
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Automação Predial

Acessórios

Bordados e Uniformes

ConsertosSegurança Eletrônica

Salão de Beleza

Assessoria Condominial

Advocacia Condominial

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Junho/2013
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Manutenção Predial Manutenção Predial

Lanches e Refeições

Vidraçarias

Equipamentos de Segurança

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Junho/2013
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Assessoria CondominialTapetes e Acessórios
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Material de Limpeza

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

Terceirização de Mão de Obra

Terceirização de Mão de Obra Sistemas de Incêndio

Imóveis

Cortinas e Persianas

FALA ANUNCIANTE

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

estes anunciantes.
Email: folhadosindico@hotmail.com

Fone: 3022-2717

Depoimentos sobre veiculaçao de publicidade

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

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

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

Síndico Profissional
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Bem Estar

Motivaçao Empresarial

Saúde dos olhos demanda cuidados rotineiros
Por Cecília Lima |

A saúde ocular nem sempre recebe a atenção devida. 
Pequenos incômodos geralmente são ignorados e a 
ida ao médico é adiada até que o mal estar prejudi-

que ações cotidianas. A negligência pode é perigosa, visto 
que alguns danos causados à estrutura dos olhos podem ser 
irreparáveis.

 Cuidados básicos de higiene e proteção evitam prolife-
ração de microorganismos causadores de doenças. O contato 
com a luz solar também deve ser equilibrado para não sensi-
bilizar excessivamente as células. Confira dicas para manter 
a saúde destes órgãos tão importantes, os olhos. 

• Mantenha uma alimentação saudável: Abandone
os maus hábitos alimentares, como excesso de fritura, sal, 
açúcar e carne vermelha, e adote refeições saudáveis. Du-
rante o dia, é importante consumir frutas variadas, legumes, 
verduras frescas e castanhas. A ideia é aumentar a ingestão 
de vitaminas, minerais, proteínas saudáveis, ômega-3 e lu-
teína, já que os alimentos antioxidantes oferecem grandes 
benefícios à saúde ocular, retardando doenças como catarata 
e degeneração macular.

• Dê um basta no cigarro: O fumo compromete a cir-
culação sanguínea da retina, reduz a quantidade de antioxi-
dantes presentes no sangue, e afeta a visão em qualquer fase 
da vida, principalmente a partir dos 65 anos. Mesmo quem 
parou de fumar há quinze ou vinte anos apresenta mais chan-
ces de sofrer de doenças oculares do que quem nunca fumou. 
Portanto, quanto mais cedo parar de fumar, menores serão as 
chances de desenvolver catarata, glaucoma e degeneração 
macular relacionada à idade (DMRI).

• Não saia de casa sem óculos de sol, nem no inver-
no: A exposição aos altos índices de raio ultravioleta provo-

ca degeneração macular – doença que afeta a parte central 
da retina, membrana posterior dos olhos onde as imagens 
são transmitidas para o nervo óptico. Como não existe tra-
tamento eficaz para alterações retinianas, a prevenção com 
lentes protetoras ainda é o melhor remédio. Vale lembrar a 
importância dos óculos de boa procedência, que têm prote-
ção UVA e UVB, além de tratamento nas lentes.

• Cuidado ao passar horas diante do computador:
Quem trabalha ou estuda muitas horas em frente ao compu-
tador deve fazer pausas a cada duas horas para que os olhos 
descansem durante o período. Durante as pausas, beba muita 
água e pisque os olhos aceleradamente para evitar a síndro-
me do olho seco. Também é indicado focar um objeto ou 
uma paisagem ao longe para trabalhar o músculo ocular.

• Jogue fora a maquiagem velha: Leia atentamente
o prazo de validade das sombras e do rímel, descartando o
que já venceu. Até mesmo cremes e loções que apresentam
o selo “dermatologicamente testado” devem ser utilizados
com parcimônia, evitando o contato direto com a vista para
que não provoquem ardor, irritação, vermelhidão e sensação
de areia nos olhos.

• Aprenda a usar óculos de proteção: Assim como
cada prática esportiva tem seus equipamentos de proteção, 
também os olhos merecem ser protegidos durante o esporte, 
as atividades de lazer e até mesmo durante alguns serviços 
manuais. Uma bolada forte nos olhos pode, por exemplo, re-
sultar no descolamento da retina e ser responsável pela perda 
parcial ou total da visão.

• Use sempre o cinto de segurança no carro: Antes de
se tornar obrigatório o uso do cinto de segurança, os aciden-
tes de trânsito eram os maiores causadores de traumas ocu-

lares graves. Felizmente, esse tipo de acidente é bem menos 
frequente, mas ainda tem muita gente achando que não pre-
cisa do cinto para andar pequenas distâncias de carro. Ledo 
engano! Nesse tipo de acidente, é comum ocorrer perfuração 
ou laceração ocular.

• Não deixe de consultar um oftalmologista: Há pes-
soas que simplesmente passam anos e anos sem fazer um 
checkup da visão, dando como garantido um bem – a visão 
– que pode se deteriorar com o passar do tempo, principal-
mente se a pessoa não tomar os devidos cuidados. O adulto
que tem presbiopia, miopia, astigmatismo e/ou hipermetro-
pia deve visitar o oftalmologista uma vez ao ano para checar
o grau e as formas de tratamento indicadas. Já quem sofre
de doenças mais graves, como glaucoma, catarata e DMRI,
entre outras, deve seguir recomendações médicas e consultar
um especialista a cada seis meses, em geral.

(Fonte: Prof. Dr. Renato Neves, médico oftalmologista, 
diretor-presidente do Eye Care Hospital de Olhos, em São 
Paulo)

Dizem que Napoleão Bonaparte classificava seus sol-
dados em quatro tipos:

1. Os inteligentes com iniciativa;
2. Os inteligentes sem iniciativa;
3. Os ignorantes sem iniciativa;
4. Os ignorantes com iniciativa.

Aos inteligentes com iniciativa, Napoleão dava as fun-
ções de comandantes gerais, estrategistas. Os inteligentes 
sem iniciativa ficavam como oficiais que recebiam ordens 
superiores e as cumpriam com diligência. Os ignorantes sem 
iniciativa eram colocados à frente da batalha - buchas de ca-
nhão, como dizemos.  Os ignorantes com iniciativa, Napo-
leão odiava e não queria em seus exércitos.

Essa grande sabedoria de Napoleão serve também para a 

nossa empresa. Será que também não temos em nosso “exér-
cito napoleônico”, que é a empresa de hoje, esses três tipos 
de “soldados”? E não serão todos necessários?
 Pense bem. Um exército só de generais estrategistas por 
certo não vencerá batalha alguma. Alguém tem que estar no 
front. Obedientes oficiais (diretores, gerentes) sem estratégia 
também não vencem uma guerra. Soldados (funcionários) 
dedicados, sem comando, sem chefia, sem direcionamento, 
também não trazem sucesso à batalha. Portanto, precisamos 
dos três tipos de soldados para vencer uma batalha, assim 
como dos três tipos de colaboradores para que possamos 
vencer os desafios do mercado competitivo em que vivemos.
 Mas, assim como Napoleão, devemos nos livrar, o mais 
rapidamente possível, dos ignorantes com iniciativa. Um ig-
norante com iniciativa é capaz de fazer besteiras enormes. 
Um ignorante com iniciativa faz o que não deve, fala o que 

A sabedoria de Napoleão

não deve e até ouve o que não deve. Um ignorante com 
iniciativa nos faz perder bons clientes, bons fornecedores. 
São os ignorantes com iniciativa que fazem produtos sem 
qualidade porque resolvem alterar processos definidos. Um 
ignorante com iniciativa é, portanto, um grande risco. Não 
precisamos dele. Nem Napoleão os queria.
 E sua empresa? Você identifica em sua empresa os qua-
tro tipos de soldados de Napoleão? E o que faz com cada 
tipo? Você tem sabido se livrar dos ignorantes com iniciati-
va?
Por: Luiz Marins
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Jogo dos 7 erros
Encontre os 7 erros nas figuras abaixo:

As respostas estão disponíveis na próxima página dos Classíndicos Classificados

Palavras Cruzadas

 As inscrições estão abertas para os cursos gratuitos e as 
aulas são ministradas por especialistas de entidades parcei-
ras é técnicos do GDF e abordam temas como legislação de 
condomínios, engenharia e noções de contabilidade
 Com o objetivo de apoiar o trabalho de lideranças co-
munitárias, o Governo do Distrito Federal, por meio da Ad-
ministração Regional de Brasília, criou a Escola de Gestão 
Comunitária, um espaço voltado para a promoção de cursos 
e palestras para zeladores, porteiros, síndicos, empreendedo-
res, lideranças, prefeitos de quadras e membros de associa-
ções de moradores. Estamos com inscrições abertas para o 
curso de formação para síndicos, zeladores e porteiros.
 Os cursos são ministrados por especialistas de órgãos do 
GDF e de organizações parceiras, referência em suas áreas 
de atuação. Incluem temas como legislação de condomínios, 
noções de contabilidade, mediação de conflitos, relações in-
terpessoais, Brasília tombamento e regras para intervenção 
e a relação estado/sociedade civil no DF, engenharia dentre 
outros temas. As aulas iniciam em maio para zeladores, ju-
nho para síndicos em julho para porteiros e têm a aprovação 
como ótimo ou bom por 96% dos alunos das turmas anterio-
res.

O administrador Messias de Souza afirma que a inicia-

tiva é uma antiga reivindicação das lideranças, “a Escola de 
Gestão Comunitária é uma conquista de todos, pois sabemos 
o quanto é difícil e estressante o papel da liderança comu-
nitária  numa sociedade cada vez mais individualista com
conflitos permanentes”, avalia o administrador.

O coordenador da Escola de Gestão Comunitária Paulo 
Roberto Melo diz que “os cursos são muito bons com temas 
atuais ao fazer a inscrição em um curso gratuito você esta 
se preparando para ser uma liderança qualificada em nossa 
cidade ao fazer a inscrição no curso o aluno ao final recebe 
um certificado que pode variar de 80h/a para síndicos  ate 
7h/a para zelador o certificado e reconhecido pelo ministério 
da educação como curso livre”, diz o coordenador.

ADMINISTRAÇÃO VAI ÀS QUADRAS  

Curso de Formação para Síndicos
Local: Auditório da Administração Regional de Brasília 

(Setor Bancário Norte Bl K Ed. Vagner 1º subsolo).
Inscrições: Ate 17 de junho.

Dias: (sábados) 22 e 29 de junho, 06, 13, 20 e 27 e julho e 
03, 10, 17 24 e 31 de agosto de 2013.

Horário: 8h30 às 12h15.

Curso de Formação para Porteiros
Local: Auditório da Administração Regional de Brasília 

(Setor Bancário Norte Bl K Ed. Vagner 1º subsolo).
Inscrições: Ate 28 de junho.

Dia do curso: (quartas-feiras) 03 e 10 de julho de 2013.
Horário: 19h às 22h15.

Duvidas ligue: (61) 3329-0486 / 8497-2015

Inscrições: www.brasilia.df.gov.br

Cursos GRATUITOS para zeladores, 
síndicos e porteirosUtilidade Pública
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Mary Help Cabeleireiro
Salão Unisex
Sudoeste: 3342.5797

JR Office - Especializada 
em Assessoria Condominial
3362.0732 / 3361.4769

SIC Contabilidade
3242.5961 / 9645.4571

Servicol - Administradora 
de Condomínios
3435.5432
www.servicol.com.br

Shopping do EPI
Tudo para sua proteção
3028.7111

AJ Mendes Santos Ad-
vogados - Especializada 
em Advocacia Condominial 
3345.7686 / 9970.7017

Dr. Rogério Macedo de 
Queiroz - Advogado
8144.9870
www.queirozadvogado.com.br

Atacadão dos Uniformes
Uniformes Profissionais
3458.2471 / 3358.5557

Bordart Brasil
Bordados Computadorizados
3037.5451 / 9925.5445

ACESSÓRIOS

CONSERTOS

SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

MANUTENÇÃO PREDIAL

Marmitex Gostinho de 
Minas - Entrega sem cus-
tos adicionais 3042.7997 / 
8409.3393

Pastelaria São Carlos
A melhor pastelaria de Bra-
sília - 3234.0444

JR Office Imobiliária 
Contabilidade Imobiliária
3361.4344 / 9970.7873

Atual Persianas
3274.6262 / 3272.4139
atualpersianas@yahoo.com.br

Intercom
Segurança Eletrônica  
3374.2266 / 9644.3042

MS - Sistema de Seguran-
ça Eletrônica 4841.7227 / 
9143.6021

Ponta Tecnologia - 
Sistema de Câmeras de 
Segurança 3041.0286 / 
8406.5879

VIDRAÇARIAS

SALÃO DE BELEZA

MATERIAL DE LIMPEZA

SISTEMAS DE INCÊNDIO

AUTOMAÇÃO PREDIAL

IMÓVEIS
CORTINAS E PERSIANAS

TERCEIRIZAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA

SÍNDICO 
PROFISSIONAL

ASSESSORIA 
CONDOMINIAL

EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA

BORDADOS E 
UNIFORMES

ADVOCACIA 
CONDOMINIAL

LANCHES E 
REFEIÇÕES

TAPETES E 
ACESSÓRIOS

Realize Construções
Reformas e Manutenções 
preventivas em condomí-
nios 3381.4418 / 9298.6759

LGL Reformas e Cons-
truções - Especializada 
em condomínio 9230.1501

Jailton Instalações
Iluminando a sua casa 
3233.0345 / 9815.9331

DF Capital
Dedetizadora e desentupi-
dora 3965.6250 / 3965.6590

Proplans
Controle de pragas urbanas 
3047.5444 / 3367.6079

Renove
Construções e Reformas
9915.9997 / 8216.2252

Elétron
Consultoria, treinamento e 
manutenção 9936.4332

Fercal
Construção e Reformas
 3042.1295 / 7817.7966

GAP
Manutenção Predial
3272.0144 / 9281.1612

Império - Vendas e assis-
tência técnica 3397.4281 / 
3597.5547

Confiança 
Segurança, limpeza, zela-
doria, jardinagem
3222.4408 / 8579.0525

Universo 
Limpeza, conservação, por-
taria, segurança
3377.1002 / 9823.6345

UpGrade - Seu patrimônio 
merece o melhor
9230.1501 / 3358.1605

Proativa Serviços Gerais
Limpeza e conservação de 
condomínios 3965.7278 / 
7817.4904

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

Qualifoco
3327.3336
www.qualifoco.com

Sollo Serviços
3361.6004
www.solloservicos.com.br

EFernandes - Sistemas 
de Incêndio e Pára-Raios
3022.2455 / 8536.8697

ADMINISTRAÇÃO DE 
PATRIMÒNIO

Tigre - Assessórios para 
Condomínios - 3344.3721 / 
3344.1153

Ecoplast - Equipamentos 
e Acessórios - 3272.8107 / 
3032.3479

Sapataria Fontenele 
Bolsas, solados, malas... 
3233.7446

Shalon Refrigeração
Assistência técnica 
3568.2815 / 9216.1393

Vidraçaria Planalto
Vidros temperados, box e 
espelhos 3042-9091

Qualidade - Materiais 
de limpeza e descartáveis 
8448.5888 / 9360.5574

Visual da Limpeza
Materiais de limpeza
3377.3067 / 8595.9560 

Apartweb
Controle, gestão e agili-
dade em seu condomínio 
4001.5000

GSP - Grupo de Síndicos 
Profissionais
3361.4344 / 9970.7873

Alfredo Oton de Lima
Síndico Profissional
9972.6152

Real Capachos
Preços especiais para con-
domínios 3551.0051

Stof Car - Capas de prote-
ção para cabines de eleva-
dores 3273.2384

Natalina e Vilma - Reor-
ganização de Condomínios 
9824.9488 / 8244.4532

Encontre aqui tudo que você procura para seu condomínio de forma rápida e simplificada

CLASSÍNDICO DIRETO

(61) 3022-2717

Seu anúncio de forma 
simples e eficiente

Jogo dos 7 errosPalavras Cruzadas

Respostas Passatempo Classíndicos

*Sr. Síndico, recorte este Classíndico Direto e coloque na sua agenda ou em seu quadro de avisos.*



Junho de 2013

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



11Junho de 2013

Assessoria Condominial / Matéria Capa

Como Fazer uma Previsão 
Orçamentária de um Condomínio

Por Aldo Junior |

Aldo Junior
Diretor da JR Office

(61) 8209-9999

Você pergunta e a 
Folha Responde

Encaminhe suas dúvidas para 
folhadosindico@hotmail.com

Seu condomínio é um daque-
les que vive fazendo taxa ex-
tra para cobrir as despesas? É 

muito comum ouvir as pessoas fa-
larem que o síndico do seu condo-
mínio vive fazendo taxa extra para 
cobrir as despesas. Isto de fato é 
uma realidade na maioria dos con-
domínios. A causa mais frequente 
é devida a falta de uma Previsão 
Orçamentária Anual. É exatamen-
te sobre esse assunto que vamos 
abordar nesta matéria, como fazer 
uma Previsão Orçamentária Anual 
de Condomínio.            
 O que é uma Previsão Orça-
mentária Anual e para que serve: 
é uma peça legal que orienta a 
execução financeira, prevista na 
maioria das convenções de con-
domínio e aparada pela Lei de 
Condomínio (Lei 4591/64), esta 
peça é fundamental para estabele-
cer qual e como será composta as 
despesas, as receitas e o valor da 
taxa condominial, ou seja, o rateio 
das despesas entre os condôminos, 
e consequentemente a receita do 
condomínio. Esta previsão orça-
mentária aprovada em assembléia 
servirá de parâmetro tanto para sua 
execução como para a prestação de 
contas do síndico no ano seguinte, 
na próxima AGO.            

Como elaborar uma previsão or-
çamentária?  
I. Fazer um levantamento das
despesas do condomínio no ano 
anterior com manutenção e con-
servação, água, luz, elevador, por-
tão eletrônico, seguro, folha de 
pagamento de pessoal e fazer uma 
projeção para o ano seguinte. O 
levantamento das despesas servirá 

de base para que não haja esqueci-
mentos de algum item importante 
na composição das despesas. Caso 
tenha conhecimento de estatística 
faça uma projeção para o próximo 
ano, caso contrário procure um 
profissional da área, contador, ad-
ministrador ou economista, assim 
será possível fazer uma previsão o 
mais próximo possível da realida-
de, uma vez que envolvem reajus-
tes por parte das concessionárias, 
contratos de prestação de serviço 
a serem negociados, dissídios cole-
tivos de trabalho dos funcionários, 
inflação do período e inadimplên-
cia do condomínio. Deve também 
ser calculada uma pequena folga 
para que qualquer possível aumen-
to da inadimplência ou sazonali-
dade na receita não comprometa o 
fluxo de caixa do condomínio; e                                   
II. Fazer um levantamento de to-
das as obras e investimentos que
se pretende realizar durante o ano.
O levantamento das obras e in-
vestimentos devem ser separados
para facilitar o entendimento e sua
aprovação em assembléia. Separar
em obras urgentes, emergentes e
de benfeitorias e por prioridade.
Os investimentos devem ser se-
parados por ordem de prioridade
e essa prioridade aprovada na as-
sembléia. Para esta previsão é con-
veniente conseguir três orçamentos
para cada tipo de obra ou investi-
mento, podendo assim fazer uma
comparação entre preço e qualida-
de. Aqui não se trata de escolher o
menor preço e sim que tem melhor
qualidade.

No caso de condomínio em 
implantação recomendamos que 
busquem orientação de um profis-
sional da área e que tenha experi-

ência em administração de condo-
mínios como uma administradora 
de condomínios. Pois, neste caso 
não existe histórico de despesas do 
condomínio.
 Orientamos que os orçamentos 
sejam feitos por tipo de despesa e 
o rateio das taxas da mesma forma,
pois, podem ter prazo de cobrança
diferenciados, como permanente
e por tempo determinado: Ordi-
nária – compreendendo despesas
com manutenção e conservação;
Extraordinária – compreendendo
despesas temporárias e para fins
específicos.

Lembramos que a previsão or-
çamentária servirá como um parâ-
metro que deve ser seguido e não 
como uma peça exata que pode 
acabar engessando o orçamento e a 
administração. É sabido que exis-
tem imprevistos e é possível que 
algumas despesas não tenham sido 
previstas no orçamento, o que é 
muito comum. Nestes casos o con-
domínio poderá fazer um remane-
jamento de verba, dependendo do 
tipo de situação, como os casos de 
obras emergenciais de baixo cus-
to ou pequenos reparos, assim é 
conveniente fazer uma observação 
no balancete deixando o conselho 
fiscal informado de tal situação e 
manter o registro para a prestação 

de contas se o valor não for reposto 
e se julgar relevante a informação; 
lançar mão do fundo de reservas, 
se assim o suportar, para estes ca-
sos apenas com autorização do 
conselho fiscal; ou então convocar 
uma assembléia com fins específi-
cos com a maior brevidade possí-
vel, no intuito de ajustar a taxa para 
não comprometer o orçamento  e 
seguir a legalidade para não com-
prometer a assembleia, tornando-a 
passível de nulidade. Para casos 
não previstos e inadiáveis ou im-
prorrogáveis é recomendável criar 
taxa específica com aprovação da 
assembléia. Lembramos mais uma 
vez que os recursos do Fundo de 
Reservas só poderão ser utilizados 
com autorização do conselho.               
 O não cumprimento do orça-
mento previsto poderá trazer gran-
des consequências para o síndico, 
como ter suas contas reprovadas, 
ter de prestar contas em juízo, o 
condomínio ter de arcar com a 
contratação de auditoria externa e 
o síndico poderá responder civil e
criminalmente, inclusive com seu
patrimônio.

Alertamos aos síndicos que 
cumpram as determinações estabe-
lecidas em assembléias e procurem 
a ajuda de profissionais experien-
tes.

1- Luciana Borges - Condômi-
na Sudoeste

Dr. Aldo Junior, como fazer 
reclamações contra o sindico e 
a administração do condomí-
nio sendo que o administrador 
não disponibiliza meios para 
tanto?

R: Neste caso, envie uma noti-
ficação por correio via AR(aviso 
de recebimento) ao sindico com 
as solicitações, reclamações ou 
sugestões e aguarde sua ma-
nifestação. Caso não obtenha 
pronta resposta, juntamente com 
¼ de moradores solicite uma as-
sembléia geral para os devidos 
esclarecimentos.

2- Marta Rocha – Síndica
Águas Claras

Dr Aldo Junior, o fundo de re-
serva é devido por quem: pelo 
proprietário ou pelo inquilino?

R: De acordo com a Lei 8.245/91 
a responsabilidade pelo paga-
mento é integralmente do pro-
prietário, visto que o fundo de 
reserva se reverte para despesas 
emergenciais que normalmente 
incorporam ao patrimônio por-
tanto devidas pelo condômino.
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

Saiba Direito

Perturbação do 
sossego e da 

tranquilidade em 
condomínios

Dr. Rogério Macedo de Queiroz
Advogado

Rogério Macedo de Queiroz

OAB/DF 18.285.

Advogado há mais de 10 anos.

www.queirozadvogado.com.br

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

 A convivência das pessoas em 
condomínios nem sempre é tran-
quila, afinal, o comportamento de 
alguns condôminos causa perturba-
ção ao sossego e à tranquilidade dos 
vizinhos.
 São diversas as condutas que 
causam perturbação ao sossego e à 
tranquilidade dos condôminos, tais 
como: emissão de som demasiada-
mente elevado por meio de equi-
pamentos eletrônicos, animais que 
emitem ruídos constantes, pequenas 
e grandes reformas em horários im-
próprios, discussões e conversas em 
tom exagerado, crianças que fazem 
algazarra e gritarias, festividades du-
rante as últimas horas do dia ou no 
período do repouso noturno, dentre 
outras.
 A legislação brasileira dispõe 
sobre a perturbação ao sossego e 
tranquilidade alheia e apresenta fer-
ramentas que servem para coibir os 
atos antissociais daqueles que cau-
sam desarmonia ao ambiente condo-
minial.
 O Código Civil prevê, no artigo 
1.336, IV o seguinte: “Art. 1.336. 
São deveres do condômino: IV - dar 
às suas partes a mesma destinação 
que tem a edificação, e não as utilizar 
de maneira prejudicial ao sossego, 
salubridade e segurança dos possui-
dores, ou aos bons costumes.”
 A norma acima é cristalina, ou 
seja, dispõe de forma clara que é de-
ver de todos os condôminos utilizar a 
moradia de modo a não prejudicar o 
sossego dos demais moradores.
 Além disso, o referido diploma 
legal impõe sanções pecuniárias para 
aquele condômino que prejudicar o 
sossego ou tranquilidade alheia, con-
forme dispõe o parágrafo 2º do artigo 
1.336:“§ 2o O condômino, que não 
cumprir qualquer dos deveres esta-
belecidos nos incisos II a IV, pagará 
a multa prevista no ato constitutivo 
ou na convenção, não podendo ela 
ser superior a cinco vezes o valor de 
suas contribuições mensais, indepen-
dentemente das perdas e danos que 
se apurarem; não havendo disposi-
ção expressa, caberá à assembléia 
geral, por dois terços no mínimo dos 
condôminos restantes, deliberar so-
bre a cobrança da multa.”
 Ressalta-se, por oportuno, que o 
dispositivo legal acima mencionado 
esclarece que na ausência de previ-
são de multa expressa na convenção 
do condomínio, em casos de pertur-
bação do sossego e da tranquilidade 
alheia, a assembléia geral dos condô-
minos pode deliberar sobre a cobran-
ça da multa.
 O Código Civil prevê também 
que o descumprimento reiterado dos 

deveres impostos pela legislação ci-
vil e normas internas dos condomí-
nios, bem como a repetição de com-
portamento antissocial que acarrete 
incompatibilidade de convivência 
com os demais condôminos, é causa 
de imposição de multa pecuniária, 
todavia, mais robusta, conforme dis-
põe o artigo 1.337 e seu parágrafo 
único. Vejamos:
 “Art. 1.337. O condômino, ou 
possuidor, que não cumpre reiterada-
mente com os seus deveres perante 
o condomínio poderá, por delibera-
ção de três quartos dos condôminos
restantes, ser constrangido a pagar
multa correspondente até ao quín-
tuplo do valor atribuído à contribui-
ção para as despesas condominiais,
conforme a gravidade das faltas e a
reiteração, independentemente das
perdas e danos que se apurem.”
 “Parágrafo único. O condômino 
ou possuidor que, por seu reiterado 
comportamento anti-social, gerar in-
compatibilidade de convivência com 
os demais condôminos ou possuido-
res, poderá ser constrangido a pagar 
multa correspondente ao décuplo do 
valor atribuído à contribuição para as 
despesas condominiais, até ulterior 
deliberação da assembléia.”
 O Decreto Lei n.º 3.688, de 
1941, que trata das contravenções 
penais também dispõe sobre a per-
turbação do sossego e tranquilidade 
alheia, impondo sanções de prisão e 
multa pecuniária ao condômino que 
praticar as condutas previstas nos ar-
tigos 42 e 65 do diploma legal acima 
mencionado. Vejamos:

 “Art. 42. Perturbar alguém o tra-
balho ou o sossego alheios:  I – com 
gritaria ou algazarra;  II – exercendo 
profissão incômoda ou ruidosa, em 
desacordo com as prescrições legais; 
III – abusando de instrumentos so-
noros ou sinais acústicos; IV – pro-
vocando ou não procurando impedir 
barulho produzido por animal de que 
tem a guarda: Pena – prisão simples, 
de quinze dias a três meses, ou mul-
ta, de duzentos mil réis a dois contos 
de réis.”
 “Art. 65. Molestar alguém ou 
perturbar-lhe a tranquilidade, por 
acinte ou por motivo reprovável: 
Pena – prisão simples, de quinze dias 
a dois meses, ou multa, de duzentos 
mil réis a dois contos de réis.”
 A “lei do bom senso” é que deve 
prevalecer nas relações cotidianas 
dos condomínios, devendo os con-
dôminos se respeitarem mutuamen-
te, evitando praticar atos que podem 
causar perturbação ao sossego e à 
tranqüilidade alheia.
 Mas, como vimos, a convivên-
cia em condomínio não é fácil, afi-
nal, rotineiramente podem surgir 
situações de perturbação do sossego 
e da tranquilidade alheia e, nestas 
ocasiões, o síndico e os condôminos 
prejudicados podem se socorrer da 
legislação brasileira para coibir as 
condutas daqueles que causam de-
sarmonia no ambiente condominial.

Aluguel de garagem

Processo:

REsp 595099 RS 2003/0170878-0

Relator(a):

Ministro FRANCIULLI NETTO

Julgamento:

14/04/2004 

Órgão Julgador:

T2 - SEGUNDA TURMA

Publicação:

DJ 16.08.2004 p. 230 RNDJ vol. 59 p. 
111

Ementa

EXECUÇÃO FISCAL - VAGA DE 
GARAGEM DE APARTAMENTO 
- PENHORA - BEM DE FAMÍLIA 
- IMPENHORABILIDADE - PRE-
TENDIDA REFORMA - RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO, MAS
IMPROVIDO. - É comezinho que o
Superior Tribunal de Justiça, guardião
do direito federal, ao examinar a cor-
reta aplicação de uma legislação, não
deve fazê-lo de modo a desprezar as
demais normas que regem a matéria.
Assim, é de rigor cotejar o disposto
na Lei n. 8.009/90 com os ditames que
regulam o condomínio em edificações
e as incorporações imobiliárias (Lei n.
4.591, de 16/12/64). Esse mandamento
legal, com a redação dada pela Lei n.
4.864, de 29/11/65, prevê que o direi-
to de guarda de veículos nas vagas de
garagem “poderá ser transferido a ou-
tro condômino, independentemente da
alienação da unidade a que correspon-
der, vedada sua transferência a pessoas
estranhas ao condomínio” (§ 2º). - A
exigência, inserida na Lei de Condo-
mínio, veio a lume para conter abusos
por parte de alguns incorporadores que
alienavam unidade residencial com di-
reito à garagem e depois esta não era
encontrada no solo. A matrícula imo-
biliária das vagas, distinta do aparta-
mento, tutela com mais eficácia o in-
teresse dos condôminos. Mas, porém,
na prática, a autonomia conferida pela
norma legal não corresponde à autono-
mia orgânica. - A respeito do tema em
comento, já se posicionou o douto Mi-
nistro Carlos Alberto Menezes Direito
no sentido de que “há um elemento in-
dispensável para manter a garagem, no
caso, sob o regime tutelar do bem de
família que é a impossibilidade de ne-
gócio em separado”. Em outro passo,
adverte o ilustre Magistrado que, “em
muitos condomínios é vedada a utili-
zação da garagem por quem não é con-
dômino, com o que sequer é possível o
aluguel da mesma para pessoa estranha 
ao condomínio. Sem dúvida, em se tra-
tando de imóvel residencial, a garagem 
adere ao principal, não sendo, a meu
sentir, possível apartá-la para efeito
da incidência da Lei n. 8.009/90”(cf.
REsp 222.012-SP, DJ de 24/4/2000).
- Não custa lembrar que os titulares
de bem de família, na propriedade ho-
rizontal, acabariam por ter tratamento
diferenciado para pior em relação aos
de imóveis não-condominiais. - Recur-
so especial conhecido, mas improvido.

Dados Gerais

Processo:

AI 639284 SP 

Relator(a):

Min. MENEZES DIREITO

Julgamento:

14/02/2008 

Publicação:

DJe-053 DIVULG 25/03/2008 PU-
BLIC 26/03/2008

Parte(s):

MARIO RUBENS KLEIN E 
OUTRO(A/S) IZILDA APARECIDA 
DE LIMA E OUTRO(A/S)

CONDOMINIO EDIFICIO MATOLA 
II RICARDO PEAKE BRAGA

Decisão

Vistos.Mário Rubens Klein e ou-
tra interpõem agravo de instrumen-
to contra a decisão que não admitiu 
recurso extraordinário assentado em 
contrariedade ao artigo 5º, incisos I, 
XXXV e XXXVI, da Constituição 
Federal.Insurge-se, no apelo extre-
mo, contra acórdão da Quinta Câ-
mara de Direito Privado do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, 
assim do:”CONDOMÍNIO. RES-
SARCIMENTO. ALTERAÇÃO DA 
FRAÇÃO IDEAL IMPOSTA PELA 
ASSEMBLÉIA DE 30.06.81, PO-
RÉM EFETIVADA APENAS EM 
10.06.2002 POR DECISÃO DECLA-
RADA EM NOVA ASSEMBLÉIA. 
CONDÔMINO QUE TERIA DIREI-
TO A APENAS UMA VAGA, MAS 
QUE NAQUELE INTERREGNO 
TEVE A DISPOSIÇÃO DUAS VA-
GAS DE GARAGEM. IMPOSSIBI-
LIDADE DE SE PLEITEAR RES-
SARCIMENTO PELAS DESPESAS 
CONDOMINIAIS COBRADAS 
COM BASE NAS DUAS VAGAS 
DE GARAGEM. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FAC-
TUM PROPRIUM. CONDOMÍNIO 
E CONDÔMINO SE EXIMIRAM 
DE REDUZIR A FRAÇÃO IDEAL 
NÃO PODENDO UM COBRAR EM 
FACE DO OUTRO QUALQUER DI-
MINUIÇÃO NO VALOR DA QUO-
TA CONDOMINIAL OU ALUGUEL 
PELO USO DA VAGA NAQUELE 
PERÍODO. SENTENÇA DE PRO-
CEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO 
RESSARCITÓRIA E DO PEDIDO 
RECONVENCIONAL DE COBRAN-
ÇA DE ALUGUERES.RECURSOS 
PROVIDOS PARA AFASTAR A DE-
CISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
E ASSIM JULGAR IMPROCEDEN-
TE A AÇÃO E A RECONVENÇÃO, 
AGRAVO RETIDO NÃO CONHE-
CIDO” (fl. 91).Decido.Anote-se, pri-
meiramente, que o acórdão recorrido, 
conforme expresso na certidão de fl. 
98, foi publicado em 4/5/06, não sendo 
exigível, conforme decidido na Ques-
tão de Ordem no AI 664.567, Pleno, 
Relator o Ministro Sepúlveda Perten-
ce, DJ de 6/9/07, a demonstração da 
existência de repercussão geral das 
questões constitucionais trazidas no 
recurso extraordinário.A irresignação 
não merece prosperar, haja vista que os 

dispositivos constitucionais apontados 
como violados carecem do necessário 
prequestionamento, sendo certo que 
não foram opostos embargos de decla-
ração para sanar eventual omissão no 
acórdão recorrido. Incidência das Sú-
mulas nºs 282 e 356 desta Corte.Nego 
provimento ao agravo.Intime-se.Brasí-
lia, 14 de fevereiro de 2008.Ministro 
MENEZES DIREITO Relator

Dados Gerais

Processo:

RE 97632 RJ 

Relator(a):

RAFAEL MAYER

Julgamento:

15/11/1982 

Órgão Julgador:

PRIMEIRA TURMA

Publicação:

DJ 10-12-1982 PP-12793 EMENT 
VOL-01279-04 PP-01037

Ementa

CONDOMÍNIO. GARAGE (ALU-
GUEL). DIREITO DE PROPRIEDA-
DE

. - E RAZOAVEL A DECISÃO QUE 
CONSIDERA RESTRIÇÃO AO DI-
REITO DE PROPRIEDADE A PROI-
BIÇÃO DE ALUGUEL DAS VAGAS 
DA GARAGE A NÃO MORADO-
RES DO EDIFICIO, SE O SEU USO 
E GOZO FORAM RESSALVADOS 
NO ATO DE SUA CONSTITUIÇÃO, 
CLÁUSULA QUE SOMENTE E AL-
TERAVEL HAVENDO UNANIMI-
DADE. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO NÃO CONHECIDO.

Dados Gerais

Processo:

RE 97632 RJ 

Relator(a):

Min. RAFAEL MAYER

Julgamento:

16/11/1982 

Órgão Julgador:

PRIMEIRA TURMA

Publicação:

DJ 10-12-1982 PP-12793 EMENT 
VOL-01279-04 PP-01037

Ementa

CONDOMÍNIO. GARAGE (ALU-
GUEL). DIREITO DE PROPRIE-
DADE - E RAZOAVEL A DECISÃO 
QUE CONSIDERA RESTRIÇÃO 
AO DIREITO DE PROPRIEDADE 
A PROIBIÇÃO DE ALUGUEL DAS 
VAGAS DA GARAGE A NÃO MO-
RADORES DO EDIFICIO, SE O SEU 
USO E GOZO FORAM RESSALVA-
DOS NO ATO DE SUA CONSTITUI-
ÇÃO, CLÁUSULA QUE SOMENTE 
E ALTERAVEL HAVENDO UNANI-
MIDADE. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO NÃO CONHECIDO.
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Manutenção
Cuidados na hora de contratar uma 

dedetizadora 

Por Cecília Lima |

Se você mora ou trabalha em 
um prédio com no míni-
mo três andares, há grandes 

chances de ter em sua rotina diária 
a companhia de um equipamento 
que garante agilidade no descola-
mento: os elevadores. A invenção 
deles não é recente, data do ano 
1853 e eram movidos a vapor.
 A tecnologia evoluiu e as nor-
mas de segurança também. Você 
sabia que existem mais de 300 mil 
elevadores em operação no Brasil 
e que por volta de 80% deles foram 
construídos e instalados sob a vi-
gência de antigas normas que hoje 
foram canceladas e substituídas? 
Estar de acordo com as normas re-
gulamentadoras de qualidade e se-
gurança é essencial para garantir o 
desempenho adequado do produto.
 Atualmente, todos os estabe-
lecimentos com elevadores devem 
obedecer à NBR 15.597 da Asso-
ciação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT). A norma foi revista 
em 2008 e trouxe avanços signifi-
cativos, estabelecendo regras para 
a melhoria da segurança dos ele-
vadores de passageiros existentes, 
com o objetivo de atingir um nível 
equivalente de segurança equiva-
lente a um elevador recentemente 
instalado.
 Para preservar o bom funcio-
namento dos elevadores, as manu-

tenções periódicas são essenciais. 
A melhor orientação é para que o 
condomínio feche contrato mensal 
de prestação de serviço com uma 
empresa especializada. A manu-
tenção completa inclui a limpeza e 
lubrificação de peças, teste do alar-
me e intercomunicadores e análise 
de todo o equipamento de elevador 
para garantir que é seguro e está 
funcionando corretamente. 
 A obediência ao calendário de 
manutenções garantirá a funciona-
lidade do elevador. Fazendo isso, 
as chances de danos irreparáveis a 
uma peça – ou ao todo – são mí-
nimas. A lógica é a de gastar um 
pouco todos os meses com preven-
ção para evitar um gasto maior no 
futuro. 
A prestação do serviço
 Administradores de condomí-
nio precisam estar muito atentos na 
hora de fechar contrato com uma 
empresa se assistência a elevado-
res. Ela necessita de critérios mí-
nimos para operar: Possuir enge-
nheiro responsável, ter registro no 
CREA, atendimento em todos os 
dias do ano (sem exceção), 24 ho-
ras por dia. Um contrato de manu-
tenção básica (sem incluir peças e 
componentes) custa em média atu-
almente R$ 480,00 por elevador. 
Já o contrato completo, incluindo 
peças e componentes está na faixa 

dos R$ 1.100,00, por elevador.

Quanta energia consome o seu ele-
vador?
O custo de energia elétrica do ele-
vador corresponde em torno de 6% 
dos gastos de um condomínio.  
Num edifício residencial típico 
com dois elevadores equivale ao 
consumo de cerca de 50 geladeiras 
(1800 a 2700 Kwh) 
Elevadores podem ser moderni-
zados e reduzir em até 40% os 
gastos de energia ou semelhante 
a desligar 20 geladeiras pelo resto 
da vida, as duas formas mais signi-
ficativas para reduzir o gasto com 
energia, passam pela moderniza-
ção dos equipamentos. 

Fonte: Sindicato das Empresas de 
Elevadores de São Paulo – Seciesp

A cada seis meses os condo-
mínios precisam contratar 
uma empresa para fazer de-

detização completa no local. Mas, 
como escolher uma empresa boa e 
eficiente? Com certeza essa é uma 
pergunta que todos os síndicos e 
gestores de condomínios sempre 
fazem quando precisam contratar 
uma dedetizadora.
 Paulo Roberto Souza, síndico 
de um condomínio em Valinhos, 
sempre fica na dúvida quando 
precisa fazer a dedetização do 
condomínio. “Existem muitas em-
presas boas, mas também existem 
empresas que se passam por boas 
e decepcionam no momento do 
serviço. Minha maior preocupa-
ção e não colocar em risco a saúde 
dos moradores e ao mesmo tempo 
afastar as pragas”, explica.
 Cuidados com a mistura do 
veneno e qualidade dos produ-
tos, tipos de combate, garantia do 
serviço, cheiros dos produtos e 
manchas, cuidados com animais, 

idosos, crianças e alérgicos são as-
suntos fundamentais a serem dis-
cutidos com a empresa contratada.
 Para auxiliar na escolha certa, 
a Dedetizadora Brasil listou uma 
série de dicas para não errar na 
hora de contratar uma empresa de 
dedetização:

1º Cuidado – Mistura do veneno
 O primeiro cuidado é pedir que 
a empresa faça a mistura do vene-
no na hora da aplicação. O motivo 
é simples: você precisa se certificar 
de que o veneno usado é de quali-
dade. Muitas empresas dizem que 
usam produtos de grandes marcas 
ou fabricantes quando, na verdade, 
usam venenos de má qualidade ou 
até mesmo caseiros. Se a empresa 
disser que levará a embalagem do 
produto para lhe mostrar, não acei-
te.

2º Cuidado – Tipos de Combate

 Para cada praga há uma forma 
de combate diferente, podendo va-
riar o produto utilizado e a forma 
de aplicação. Há aplicações que 
são feitas apenas em rodapés, em 
outras são necessárias aplicações 
no rodapé e roda-teto, como tam-
bém no telhado ou piso. Há dife-
rença ainda no tipo de veneno a ser 
usado.

3º Cuidado - Garantias
 O terceiro cuidado é com rela-
ção a garantidas oferecidas pelas 
dedetizadoras. Cuidado com ga-
rantias muito longas. Fornecedores 
de produtos de dedetização de qua-
lidade não oferecem mais do que 3 
meses para controle da maioria das 
pragas.

4º Cuidado – Cheiro de Produtos
 Venenos de qualidade geral-
mente não tem cheiro forte e em 
muitos casos são inodoros. Saiba 

ainda que empresas e aplicadores 
individuais, conhecidos como Zé 
Bombinhas, fazem misturas que 
contém apenas querosene deixan-
do um cheiro forte após a aplica-
ção, mas que não tem nenhuma 
efetividade.

5º Cuidado – Manchas causadas 
por dedetização
 No mercado há todo tipo de 
produtos e de profissionais de de-
detização e por isso você já pode 
ter escutado alguma história sobre 
dedetização ter causado manchas. 
Essas histórias podem ser verda-
deiras, mas os produtos de qualida-
de não oferecem perigo de mancha 
para pintura, móveis ou roupas.

6º Cuidado – Animais
 Quem tem animais muitas ve-
zes fica com medo de contratar de-
detização. Nesse sentido, uma sé-
rie de cuidados devem ser tomados 

pela dedetizadora, cada cuidado 
especifica para o tipo de produto 
a ser usado. O cliente deve manter 
o animal afastado no momento da
aplicação do produto de dedetiza-
ção, para que o mesmo não veja os
locais e não fique curioso.

7º Cuidado – Crianças, Idosos e 
Alérgicos
 Em locais onde há crianças 
menores de 6 anos, pessoas alérgi-
cas ou idosos devemos ter um cui-
dado especial. Esse público neces-
sita da aplicação de venenos menos 
agressivo. Há linhas de produtos de 
dedetização usados especificamen-
te nesses casos que apesar de mais 
caras, são essenciais para o bem 
estar dessas pessoas. Lembre-se 
sempre de avisar sua dedetizadora 
sobre a faixa etária das pessoas que 
frequentam o local a ser dedetiza-
do.
Fonte: condworks

Manutenção periódica 
em elevadores garantem 
segurança e comodidade
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Administração Pelo Brasil
Artigo de opinião: A responsabilidade 

de administrar condomínios

Por Mary Lorena Gurevich |

Os síndicos e os participan-
tes do conselho gestor, seja 
no processo de autogestão 

ou por contrato com uma adminis-
tradora,  devem sempre ter absolu-
ta consciência de que administrar 
um condomínio significa imensa 
responsabilidade. Afinal, está em 
jogo a segurança dos moradores, 
no caso de empreendimento resi-
dencial, e dos trabalhadores ocu-
pantes de conjuntos comerciais, 
bem como o seu conforto, mobi-
lidade, salubridade do ambiente, 
integridade física das pessoas e 
instalações e outros aspectos im-
portantes para a qualidade da vida.
 Considerados tais pressupos-
tos, é necessária atenção constante 
com vários itens a serem inspecio-
nados. Desde a simples troca de 
lâmpadas queimadas, até alguns 
preceitos essenciais para se evita-
rem problemas e riscos: preven-
ção e proteção contra incêndios; 
cuidado com as marquises; aten-
ção constante com a estrutura da 
edificação; manutenção periódica 
dos elevadores; verificação perma-
nente da existência de vazamentos 
e infiltrações; e dedetização anual 
contra insetos, inclusive o cupim, 
cuja proliferação pode comprome-
ter até mesmo o concreto.
 No tocante à prevenção e pro-
teção contra incêndio, é impor-
tante manter em dia os extintores, 
criar, treinar e reciclar sempre uma 
brigada apta a enfrentar essas si-
tuações. É recomendável, ainda, 
solicitar uma vistoria ao Corpo de 
Bombeiros sempre que modifica-
ções e reformas forem realizadas. 
Nesses casos, devem ser analisa-
dos o sistema hidráulico, ilumina-
ção, saídas de emergências, estru-
turas de proteção e a mobilidade, 
caso a reforma tenha alterado en-
tradas e saídas de pedestres e de 
automóveis.

 As marquises dos prédios 
também devem ser inspecionadas 
regularmente. A manutenção e a 
conservação das fachadas devem 
ser sempre orientadas por um en-
genheiro. É necessário observar a 
legislação de cada município com 
relação à periodicidade e o órgão 
da prefeitura ao qual o laudo estru-
tural deve ser entregue.
 Ainda com relação à estrutura 
do edifício há algo absolutamente 
prioritário: nenhuma reforma de 
andar, sala comercial ou aparta-
mento residencial, bem como em 
garagens e áreas comuns, deve ser 
feita sem a orientação e autoriza-
ção de um engenheiro, a partir de 
análise feita na planta estrutural da 
obra. Alterações em paredes e co-
lunas feitas à revelia desse proce-
dimento podem provocar grandes 
problemas, inclusive desabamen-
tos, como já tem ocorrido.
 Outra recomendação significa-
tiva refere-se à sinalização interna, 
independentemente do porte do 
empreendimento, seja ele verti-
cal ou horizontal, residencial ou 
comercial. Em todos os casos é 
essencial que todos os ocupantes 
fixos e os visitantes possam identi-
ficar com rapidez e clareza as por-
tarias normais e eventuais saídas 
de emergência, entradas e saídas 
de garagens, locais de acesso às es-
cadas e aos elevadores, localização 
de extintores de incêndio e man-
gueiras. Em empreendimentos de 
maior porte, como o Cetenco Plaza 
Torre Norte, também é aconselhá-
vel placas sinalizadoras que orien-
tem a locomoção dos visitantes. 
Isso facilita muito o fluxo de pes-
soas, principalmente em prédios 
comerciais com grande movimen-
tação de pessoas.
 O controle do acesso de visi-
tantes, obviamente proporcional ao 
porte do condomínio, é outro item 

que merece muita atenção, consi-
derando o crescente risco de “ar-
rastões” em edifícios. É sempre re-
comendável recorrer à tecnologia 
do controle de acesso, ter câmeras 
estrategicamente distribuídas nas 
entradas, elevadores, garagens e 
áreas comuns, de preferência com 
a alternativa de gravação das ima-
gens. É importante que becape das 
imagens fique guardado em outro 
local, fora do condomínio, possibi-
litando a consulta mesmo em caso 
de danos aos equipamentos e ar-
quivos.
 É decisivo, ainda, que os fun-
cionários do condomínio sejam  
treinados para operar os sistemas, 
orientar ocupantes e visitantes, 
controlar o acesso de pessoas e ca-
pacitados a enfrentar emergências. 
Moradores ou trabalhadores, no 
caso de conjuntos comerciais, de-
vem conhecer as regras e procedi-
mentos, de modo que saibam como 
proceder em qualquer situação. A 
boa gestão é crucial para se evita-
rem problemas, o bom funciona-
mento dos equipamentos, a melhor 
convivência das pessoas, preserva-
ção e valorização do imóvel.
*Mary Lorena Gurevich
Advogada e síndica do condomí-
nio Cetenco Plaza Torre Norte (SP)

A instalação de antenas de 
celulares geralmente causa 
muita polêmica em condo-

mínios. Síndicos e administradoras 
são favoráveis, já que o aluguel 
rende dinheiro para o caixa do 
prédio. Entretanto, os moradores 
de um prédio na Brasilândia, Zona 
Norte de São Paulo, não aprovaram 
a obra, como mostrou o quadro 
“Meu condomínio tem solução”, 
do SPTV desta terça-feira (22).
 Se você tem algum caso para 
contar ou alguma pergunta para 
fazer sobre vida em condomínio, 
envie para nós. Você pode falar dos 
problemas com vizinhos ou mos-
trar alguma solução criativa que 
seu prédio encontrou para melho-
rar a vida das pessoas.
 O aluguel seria de R$ 2,5 mil 
por mês. Para colocar o assunto em 
discussão, a síndica convocou uma 
assembleia, mas a ata da reunião 
só registrou a presença de dois mo-
radores. Mesmo assim, o contrato 
foi assinado. O material começou 
a chegar ao condomínio e os mora-
dores não acharam justo o equipa-
mento ser instalado.
 SP entra na Justiça para retirar 
antenas de celular irregulares
Justiça proíbe operadora Claro de 
instalar novas antenas em SP
“O que a gente ficou sabendo é que 
era só uma instalação em algum es-
paço. Eu pensei que poderia ser do 
lado, ao lado da quadra, em algum 
espaço térreo”, diz o bancário Ra-
fael Tateyama. Só quando as vigas 
de metal começaram a ser coloca-
das na escadaria da cobertura é que 
os moradores descobriram que a 
torre pesava 4 toneladas.
“Conversei com um dos respon-
sáveis do material e ele me disse 

que eu poderia ficar tranquila, que 
nunca tinha visto algum prédio 
cair por causa disso. Respondi que 
não queria que o nosso fosse o pri-
meiro”, comenta a subsíndica do 
bloco 13, onde a antena seria ins-
talada, Maria Aparecida da Silva.
 Os moradores também dizem 
que a obra não tem alvará da Pre-
feitura de São Paulo. A antena se-
ria instalada de forma irregular, o 
que não é novidade na capital pau-
lista. Um levantamento feito pela 
Procuradoria Geral do Município 
mostrou que muitas operadoras de 
telefonia celular têm antenas insta-
ladas sem alvará.
 Para a síndica do condomínio, 
Maria Aparecida dos Santos, o 
mais importante foi o laudo feito 
por um engenheiro dizendo que a 
obra é segura, mesmo sem autori-
zação da Prefeitura. “O engenhei-
ro esteve aqui e fez o levantamen-
to durante seis meses. Depois, ele 
mandou o laudo”, justifica. Entre-
tanto, enquanto o alvará não sair, a 
obra continuará parada.
 Em outro condomínio na Casa 
Verde, também na Zona Norte, a 
instalação da antena de celular foi 
aceita pelos moradores. O dinheiro 
será usado para mobiliar as áreas 
comuns do prédio: churrasqueira, 
salão de festa, cobertura da área 
vizinha à piscina e academia.
“Veio um representante da empre-
sa no condomínio explicar quais 
eram os riscos, como que funcio-
naria a questão do equipamento, 
a remuneração”, conta o síndico 
Paulo Adriano da Costa. Tudo foi 
aprovado por unanimidade no pré-
dio. As reuniões agora são só para 
decidir o que será mobiliado pri-
meiro com o dinheiro das antenas.

Instalação de antenas de 
celulares gera conflito em 

condomínio de SP
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Legislação
Empréstimos celebrados entre 
empregado e empregador são 

avalizados pela Justiça do Trabalho

A concessão de vales e em-
préstimos a empregados 
não é ilegal. Esse tipo de 

situação entre o empregador e o 
empregado não é rara e aconte-
ce também em condomínios. No 
entanto, para evitar complicações 
futuras, as transações devem ser 
registradas em documentos válidos 
que não deixem lacunas quanto a 
execução das obrigações de ambas 
as partes. 
 Litígios desta ordem são com-
petência da Justiça do Trabalho 
e por ela são julgados. Foi o que 
atestou a Segunda Seção do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
em relação a um caso ocorrido no 
estado de São Paulo. O STJ enten-
deu que cabe ao juízo da 5ª Vara do 
Trabalho de São Bernardo do Cam-
po (SP) processar e julgar ação de 
execução ajuizada com base em 
contrato de mútuo firmado dentro 
da relação de trabalho e em função 
dela. A decisão foi unânime.
 A B. S/A ajuizou ação de exe-
cução contra um ex-empregado 
alegando que, em julho de 2004, 
celebrou com esse empregado con-
trato de empréstimo a ser quitado 
em parcelas mensais e sucessivas. 
O fim do contrato de mútuo estava 
previsto para 16 de julho de 2008, 
mas em agosto de 2006 o contrato 
de trabalho que vinculava as partes 
foi rescindido, ocasionando o ven-
cimento automático do emprésti-
mo.
 A empresa afirmou que, em-
bora o empregado, quando da 
contratação do empréstimo, tives-
se autorizado que o valor restante 
fosse descontado do produto de sua 
rescisão de contrato de trabalho, tal 
desconto não foi feito.

 O processo foi inicialmente 
distribuído ao juízo de direito da 
6ª Vara Cível de São Bernardo do 
Campo, que declinou da compe-
tência para a Justiça especializada. 
“O valor cobrado decorre da rela-
ção de trabalho mantida entre as 
partes, não podendo ser classifica-
da como mero contrato de emprés-
timo”, assinalou o juízo.
 Encaminhados os autos à Jus-
tiça trabalhista, o juízo da 5ª Vara 
do Trabalho afirmou que “a maté-
ria tratada nos presentes autos é o 
contrato de mútuo, cuja função é 
de natureza civil”, suscitando, as-
sim, o conflito de competência.

Natureza da causa
 Segundo o ministro Raul Araú-
jo, relator, a competência para o 
julgamento da demanda é fixada 
em razão da natureza da causa, 
que, por sua vez, é definida em ra-

zão do pedido e da causa de pedir. 
“No caso, denotam a competência 
da Justiça laboral”, assinalou.
 Isso porque, afirmou o relator, 
a execução possui como causa de 
pedir um contrato de mútuo fir-
mado dentro da própria relação de 
trabalho e em função dela, atraindo 
em consequência disso a compe-
tência da Justiça trabalhista.
 “A formalização do contrato 
de empréstimo somente ocorreu 
porque o obreiro prestava servi-
ços à demandada. Dessa forma, as 
peculiaridades do financiamento – 
como, por exemplo, as condições 
mais favoráveis do empréstimo –, 
aliadas a seu propósito específico, 
apontam, necessariamente, para 
um pacto acessório ao contrato de 
trabalho”, destacou Raul Araújo.
(Para consulta:CC 124894//Reda-
ção com STJ)
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Entrevista
Desafios do síndico

Transição de síndicos

Dr. Adriano Dias |

A Folha do Síndico entrevis-
tou o advogado especialis-
ta em Direito Imobiliário 

e Condominial Dr. Adriano Dias, 
atuante na Baixada Santista, e 
abordou os desafios enfrentados 
pelos síndicos. Confira:

FS – Quais são os pontos mais 
problemáticos dentro da gestão de 
um condomínio?
AD – Inadimplência. O não pa-
gamento do condomínio compro-
mete o funcionamento do mesmo, 
já que em alguns casos pode não 
ser possível pagar os fornecedo-
res, gerando um grande número de 
demandas judiciais. As questões 
ligadas à segurança, gestão dos 
colaboradores e o atendimento à 
legislação trabalhista, bem como 
a solução dos conflitos existentes 
entre os moradores, aparecem na 
sequência como os grandes pro-
blemas.

FS – Na sua opinião, quais são os 
maiores desafios do síndico?
AD – O síndico é muitas vezes 
incompreendido pelos moradores, 
mesmo sendo figura essencial para 
o bom funcionamento do condo-
mínio. Os desafios são muitos, já
os reconhecimentos, nem tantos
assim. Entre os desafios, está o de
conciliar conflitos de interesse. No
papel de gestor, ele tem que se pre-
ocupar com o todo para promover

a convivência harmônica dentro 
de uma coletividade. Porém, me-
diar conflitos não é a única ativi-
dade do cargo, que também tem 
obrigações previstas pelo Código 
Civil. Entre suas atividades, estão 
convocar assembleias ordinárias 
e extraordinárias, cobrar taxas 
condominiais, controlar a inadim-
plência dos moradores e cuidar da 
manutenção do prédio.

FS – O síndico pode testemunhar 
em casos de litígio judicial entre 
condôminos? 
AD – Não há, em nosso ordena-
mento, impedimento legal para 
que o síndico possa eventualmente 
ser arrolado como testemunha em 
um litígio entre condôminos, ainda 
mais se o mesmo for conhecedor 
real dos fatos a serem testemunha-
dos. No entanto, como conciliador 
dos conflitos de interesse existen-
tes no condomínio, o síndico deve 
atuar exercendo efetiva mediação 
objetivando a solução dos confli-
tos internos evitando-se, assim, a 
existência de litígios entre os con-
dôminos.

FS - Até onde vai a autonomia do 
síndico?
AD – Ao síndico, cabe a prática 
de todos os atos previstos no arti-
go 1.348 do mesmo Código. Sua 
função essencial é fazer com que 
a convenção condominial, o re-

gulamento interno e as decisões 
de assembleias sejam cumpridas, 
estabelecer metas e cobrá-las. 
Por exemplo, o síndico não pode, 
sem prévia autorização, promover 
alteração na taxa ordinária con-
dominial. Mas algumas ações do 
síndico não denotam uma prévia 
autorização/aprovação tomada em 
assembleia. 
 A realização de reparos urgen-
tes é um exemplo de ação na qual 
o síndico pode realizar indepen-
dentemente de autorização prévia.
Caso impliquem em despesas ex-
cessivas, devem, posteriormente,
ser dada ciência à assembléia ge-
ral. Outra prerrogativa do síndico,
independente de aprovação, em
regra, é a de demitir e/ou contra-
tar funcionários do condomínio.
Porém, em casos em que a multa
rescisória seja muito alta, o reco-
mendável é discutir antes a situ-
ação em assembleia. O síndico
tem autonomia, por exemplo, para
contratação de advogados sem
precisar consultar a assembleia.
Mas é sempre importante cotar
diferentes profissionais para se ter
uma ideia do valor dos honorários.
Esse gasto também deve ser ratifi-
cado em futura assembleia.

FS - Ao término de um mandato, o 
quê não pode ficar fora da presta-
ção de contas?
AD – O síndico cuida da par-

te financeira – contas a pagar e 
inadimplência -, documentos, au-
torizações e é responsável até mes-
mo pela contratação de empresas 
que prestarão serviços como refor-
mas e manutenção. Para finalizar 
suas atividades, o ele deve prestar 
todas as contas referentes à con-
tabilidade e à parte financeira do 
condomínio. Também é exigida a 
descrição de todo o trabalho fei-
to durante a sua gestão. Entre os 
documentos que devem ser entre-
gues ao final da gestão, estão as 
apólices de seguro, planilhas de 
orçamentos, pastas com a presta-
ção de contas, comprovantes de 
pagamentos efetuados, livros de 
atas de assembléia, contratos e 
certificados.

Gestão Condominial

Na troca de gestão é espera-
do do antigo síndico que 
ele cumpra o processo de 

transição, transmitindo as infor-
mações relevantes e repassando 
os documentos do condomínio 
ao novo gestor. Porém, acontece 
de alguns síndicos não poderem 
acompanhar e auxiliar na mudan-
ça. Quando isso ocorre, tudo fica 
mais difícil para o representante 
eleito, principalmente quando o 
condomínio não conta com o ser-
viço de uma empresa administra-
dora. Não se sabe se há dívidas 
ou contas a pagar, quais as pen-
dências, providências urgentes, 
manutenções realizadas, saldo em 
conta.
 O primeiro documento da 
transição é a ata que elege o novo 
síndico, conforme explica o dire-
tor e contador da Exato Contabi-
lidade, Rodrigo Machado: “A ata 
deve ser registrada em cartório 

para, consecutivamente, alterar o 
responsável legal junto a Recei-
ta Federal (CNPJ), fazer o novo 
cartão de assinaturas e senhas no 
banco e torná-lo representante le-
gal junto aos fornecedores e con-
tratados”.
 Machado aconselha que logo 
após a assembleia geral ordinária 
seja marcada uma reunião a fim de 
que sejam transmitidas as informa-
ções ao novo síndico. “Na reunião 
o síndico destituído repassa ao sín-
dico eleito os documentos e dados
importantes para a continuidade
dos trabalhos. Ele deve ser inteira-
do das contas parceladas a pagar,
das despesas contratadas como or-
dinárias e datas de vencimento, do
percentual de inadimplência, pro-
jetos já aprovados pela assembleia
e ainda pendentes”, enumera.

O síndico profissional Clau-
dio Schutz destaca a importância 
do síndico destituído elaborar um 

relatório da gestão para o novo 
ocupante do cargo. “É um relató-
rio básico sobre o que foi feito e 
o que ficou pendente na gestão.
Quanto mais detalhado for o rela-
tório mais ajudará a nova adminis-
tração”. Além disso, Schutz alerta
que é imprescindível que o condo-
mínio mantenha contato com o ex-
-síndico, solicitando a atualização
dos números de telefone e endere-
ço, em caso de dúvidas referentes
à gestão anterior. “Quando termina
o meu mandato fico a disposição
dentro de um prazo pré- estabele-
cido para que eles façam as per-
guntas necessárias. É preciso man-
ter um diálogo aberto e sincero”, 
orienta.

Os funcionários também exer-
cem papel importante na transição 
do síndico, já que conhecem o 
dia-a-dia do condomínio. Claudio 
Schutz conta que alguns síndicos 
assumem o cargo e substituem to-

dos os empregados do condomínio 
abruptamente. No entanto, Schutz 
recomenda que a análise dos fun-
cionários seja feita com muita 
cautela. “Avalio no decorrer de 
alguns meses se a equipe está se 
adaptando ao meu ritmo de traba-
lho, analiso o desempenho de cada 
um com muita calma e invisto em 
alguns funcionários, porque hoje a 
mão-de-obra está escassa”, conta.
Fonte: Condomínio Sc 
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Empresas criticam projeto 
que transforma condomínio 

em pessoa jurídica

Direto da Câmara Federal

Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano realizou 
audiência pública sobre a 

proposta.
 Representantes de empresas 
que administram imóveis residen-
ciais e comerciais criticaram, nesta 
quarta-feira (7), projeto em análise 
na Câmara que permite o registro 
de condomínios como pessoas ju-
rídicas (PL 80/11). A proposta foi 
tema de debate na Comissão de 
Desenvolvimento Urbano da Câ-
mara.
 Atualmente, os condomínios 
são regidos por legislação própria 
e podem ser registrados no Cadas-
tro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ), mas não deixam de ser 
condomínios. De acordo com a 
proposta, o registro como pessoa 
jurídica vai ser opcional. Os con-
domínios que optarem por essa 
medida só poderão fazê-lo com a 
aprovação de, no mínimo, 2/3 dos 
proprietários.
 O autor do projeto, deputado 
Bernardo Santana de Vasconcellos 
(PR-MG), argumentou que, se 
transformado em pessoa jurídica, 
o condomínio vai ter mais facili-
dade para resolver, por exemplo,
ações na Justiça que envolvem a
cobrança de cotas de condomínio
atrasadas. Hoje não está bem defi-
nido quem é o sujeito ativo no pro-
cesso de execução: o síndico ou o
próprio condomínio.

Aumento de despesas
O deputado Junji Abe (PSD-

-SP) solicitou a realização do de-
bate atendendo a pedido dos Sin-

dicatos das Empresas de Compra, 
Venda, Locação e Administração 
de Imóveis Residenciais e Co-
merciais - os Secovis - de vários 
estados. De acordo com Junji Abe, 
as empresas temem que, se o con-
domínio se tornar pessoa jurídica, 
vai haver mais despesas para os 
moradores ou donos de imóveis 
comerciais.
 “Ao transformar os condo-
mínios em empresas ou pessoas 
jurídicas, uma série de ônus ha-
veria para os condôminos. Princi-
palmente, quando se trata de con-
juntos habitacionais para famílias 
de baixo poder aquisitivo, que 
não teriam condições de pagar o 
aumento do condomínio”, disse o 
deputado.
 O vice-presidente do Seco-
vi de São Paulo, Hubert Gebara, 
afirmou que o condomínio não 
tem fins lucrativos, como uma 
empresa. Também destacou que 
quem compra um apartamento em 
um edifício residencial não o faz 

com a intenção de se tornar sócio 
do seu vizinho, o que aconteceria 
com a aprovação do projeto.

Tributação
 A superintendente do Secovi 
do Rio Grande do Sul, Helena Go-
mes, alertou sobre o risco de que 
as cotas de condomínios pagas 
passem a ser consideradas recei-
tas e tenham que ser tributadas por 
causa disso.
 Ela também criticou o projeto 
por não definir se o condomínio 
que optar por se tornar pessoa ju-
rídica vai virar uma empresa, uma 
associação ou fundação.
 O projeto já recebeu parecer 
favorável do deputado Artur Bru-
no (PT-CE), mas ainda não tem 
data para ser votado na Comissão 
de Desenvolvimento Urbano.

Por: Renato Araújo

Segundo o artigo 653 do Có-
digo Civil, “opera-se o man-
dato quando alguém recebe 

de outrem poderes para, em seu 
nome, praticar atos ou administrar 
interesses. A procuração é o instru-
mento do mandato”.
 Nas assembleias gerais de con-
domínios, sempre aparece alguém 
com procuração e a apresenta no 
momento em que assina o Livro de 
Presenças. E existem muitas dúvi-
das sobre esse tipo de procuração, 
sendo a mais comum se ela precisa 
ter a firma reconhecida ou não.
 A procuração deve sempre ser 
outorgada por um condômino (pro-
prietário, promitente comprador ou 
cessionário de direitos relativos às 
unidades autônomas) a qualquer 
pessoa capaz de direitos e deveres 
na ordem civil, não importando se 
é condômino ou não.
 Pode ser outorgada por instru-
mento particular ou público e deve 
conter a qualificação do outorgan-
te e do outorgado, o objetivo e a 
extensão dos poderes conferidos 
(representar o condômino em uma 
única assembleia ou em várias, por 
tempo indeterminado, para votar 
determinada matéria ou todos os 
assuntos constantes da ordem do 
dia etc.), e no final, o local, data e 
assinatura.
 A assinatura não precisa ser 
reconhecida, salvo se a convenção 
exigir. Se mais tarde descobrirem 
que era falsa, pode-se anular a as-
sembleia ou a deliberação em que a 
procuração foi utilizada, desde que 
o voto importe em alteração da de-
cisão assemblear.

A convenção também poderá 
limitar o número de procurações 
que alguém poderá ter (e é reco-
mendável que assim seja), para 
evitar abusos.

O síndico não poderá usar pro-
curações de outros condôminos 
para votar em assuntos que lhe 
digam respeito. Por exemplo, não 
poderá aprovar suas próprias con-
tas.

A procuração cessa, como pre-

vê o artigo 682 do Código Civil, 
com a sua revogação ou renúncia, 
com a morte ou interdição de uma 
das partes, pela mudança de estado 
que inabilite o mandante a conferir 
os poderes ou o mandatário para 
os exercer, pelo término do prazo 
(se ela foi outorgada com prazo de-
terminado), ou pela conclusão do 
negócio (se foi outorgada para uma 
única, ou determinas assembléias).
 O jurista J. Nascimento Fran-
co, no seu livro “Condomínio”, 
publicado pela Editora Revista dos 
Tribunais, faz importante observa-
ções a respeito da procuração, que 
merecem ser transcritas:
 “Outra medida salutar é a proi-
bição de ser constituído procurador 
o síndico ou membro do Conselho
Consultivo, bem como seus paren-
tes próximos. Igualmente, deve ser
vetada pela convenção, ou de qual-
quer modo evitada, a outorga do
procuração a empregado do condo-
mínio, pois, como subordinado de
todos os co-proprietários, sua pre-
sença representando o condomínio
quebra o princípio de hierarquia,
que o impede de deliberar contra
seu empregador (o condomínio)
em caso de conflito com o seu
mandante, assim como qualquer
matéria referente às relações com
os empregados submetida à As-
sembleia. Inúmeras hipóteses idên-
ticas podem ocorrer, mas apenas
essas já são suficientes para realçar
a inconveniência de se outorgar
procuração a empregados do edifí-
cio para representar o mandante na
Assembleia Geral“.
Por: Daphnis Citti de Lauro, 
advogado

As Procurações em 
Assembléias Condominiais
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Contabilidade Aplicada
Auditorias em condomínios

Quando começam a acon-
tecer muitas arrecadações 
extras, e o condomínio 

continua em mau estado de con-
servação, pedindo melhorias, ou o 
síndico ou a administradora nunca 
consegue prestar contas ao condo-
mínio, sinal vermelho. Pode ser 
que a arrecadação esteja tomando 
um rumo diferente do que deveria.

Por isso, conversamos com 
três especialistas em auditoria 
condominial: Valter Piovan, sócio 
da empresa Planners, Ivo Caetano 
de Lana, da Technoaudi, e a au-
ditora independente Evelyn Reis. 
Eles elencaram alguns pontos a 
serem observados para evitar que 
esse tipo de deslize ocorra e suge-
rem uma auditoria por ano no con-
domínio.

O primeiro passo para evitar 
fraudes na gestão condominial 
é uma boa prestação de contas. 
Essa deve ser feita mensalmente, 
pela administradora ou síndico, 
com os documentos originais de 
pagamento ou recebimento. Tanto 
o conselho quanto os condôminos
devem ficar atentos à prestação de
contas: ela é a chave para saber
como está a saúde financeira do
condomínio.

Quando há alguma descon-
fiança na prestação de contas, uma 
dica é estudar cada nota fiscal, 
para saber se a documentação não 
é “fria”. Cheque o telefone e ende-
reço das empresas citadas.

O ideal é que haja uma confe-
rência mensal das contas do con-
domínio por parte do conselho, 
assim, evita-se que apenas uma 
vez por ano as contas sejam checa-
das. Também é importante que os 
moradores acompanhem as contas 
mensalmente.

Vale lembrar que os condô-
minos têm direito de ver a pasta 

mensalmente, mas devem marcar 
um horário com o síndico, ou na 
administradora, para fazê-lo. E os 
moradores não podem levar a do-
cumentação para a sua casa: o ma-
nuseio deve ser feito na frente do 
responsável.

Essa pasta é o demonstrativo 
financeiro do condomínio. Lá de-
vem estar todos os lançamentos 
referentes às entradas e saídas do 
local.

Outro ponto que pode inspi-
rar desconfiança dos condôminos 
é a presença de fornecedores que 
sejam muito próximos do síndico, 
ou de alguém da administradora, 
como familiares ou amigos pró-
ximos. Não há problema em con-
tratá-los, desde que tenham pas-
sado por concorrência com outras 
empresas e o serviço ou produto 
oferecido tenha qualidade e preço 
similar.

Há casos em que o síndico 
por falta de organização, preparo, 
ou boa fé mistura suas finanças 
com as do condomínio, e acaba 
utilizando o caixa para pagar suas 
despesas pessoais. Ele pode acabar 
devolvendo a quantia que acredi-
ta estar devendo ao condomínio, 
porém, a situação gera constrangi-
mento para todos os envolvidos. É 
importante que isso não aconteça, 
para mostrar lisura com as finan-
ças do condomínio.

Para contratar uma auditoria 
para o condomínio, o ideal é que 
o profissional seja um contador,
com registro no CRC (Conselho
Regional de Contabilidade). Tam-
bém vale  procurar um profissional
mais experiente, indicado por sín-
dicos/profissionais que já tenham
precisado desse tipo de serviço.
Não é recomendado que a Admi-
nistradora do condomínio se en-
carregue dessa tarefa, a auditoria
deve ser sempre independente.

Má gestão
Apesar de não ser considerado 

tão grave quanto “roubar” dinhei-
ro do condomínio, o síndico pode 
lesar as contas do local de outras 
formas, como fazendo acordos 
com inadimplentes com descontos 
superiores aos permitidos em as-
sembleia.

Também pode, por pressa, 
contratar sem urgência e sem con-
corrência um fornecedor com pre-
ço mais alto que o de mercado.

Fraudes comuns
• Não lançar acordos ou recebi-

mentos de inadimplentes, feitos
diretamente com o síndico ou a
administradora

• Saques da conta do condomínio

sem justificativa

• Superfaturamento em compras/
serviços

• Contratação de serviços desne-
cessários

• Não pagamento à Receita Fede-
ral e ao INSS de impostos devi-
dos

• Desvio de materiais do condomí-
nio para uso particular

• Uso de notas falsas

O que fazer quando...
...O ex-síndico, ou o atual, é sus-
peito de fraude?

O ideal é chamar um contador 
especializado ou uma empresa de 
auditoria. Só dessa forma se tem o 
embasamento necessário para uma 

ação judicial. Caso fique provada 
a má gestão, o ex-síndico deverá 
reembolsar os cofres do condomí-
nio, além de poder sofrer sanções 
cíveis e criminais.

... A administradora é suspeita de 
fraude?

Caso haja qualquer suspeita a 
respeito da lisura do trabalho da 
administradora, além da audito-
ria, o condomínio pode trocar de 
empresa prestadora de serviços, 
de acordo com cada contrato. E, é 
claro, se ficar comprovado  fraude 
ou qualquer outro dano ao condo-
mínio, é possível pedir ressarci-
mento na justiça.

Fonte: sindiconet
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Repeteco
Quatro princípios indispensáveis 

aos condomínios

Lição número I
 Se você mora ou trabalha em 
um condomínio, você é dono do 
espaço que ocupa. Você não é úni-
co dono, mas exerce com plenitu-
de todos os direitos de senhoria, 
em conjunto com os demais titu-
lares. Logo você deve  agir sempre 
com o pensamento e a postura de 
quem tem domínio sobre a coisa e 
não com desprezo de quem pouco 
valoriza a propriedade alheia.
Infelizmente, muitos moradores 
de edifícios, incluindo aí certos 
proprietários, não se dão conta 
de que são eles diretamente pre-
judicados por qualquer dano que 
o prédio sofra. Um papel jogado
no chão, um risco no elevador, um
papel de parede rasgado, lâmpadas
queimadas, mau cheiro, funcioná-
rios mal vestidos e coisas do tipo,
depreciam o prédio, fazendo com
que perca sua reputação e seu valo
de mercado.

Lição número II
 Se você não paga sua conta em 
dia, você estará sendo sustentado 
por seus vizinhos. O condomínio 
não é uma empresa industrial ou 
comercial, que aufere lucro com 
a produção  ou intermediações de 
bens. A única fonte de renda do 
condomínio são as contribuições 

dos co-proprietários, ou dos inqui-
linos, quando a unidade se encon-
tra alugada.
 A falta de pagamento de qual-
quer taxa gera um descompasso 
ente a receita e a despesa. O défi-
cit operacional só pode ser cober-
to com o aporte de dinheiro dos 
condôminos que pagam em dia, o 
que pode gear uma espiral nega-
tiva: quanto menos pagam, maior 
é o ateio do déficit; quanto maior 
o déficit, menor o número que pa-
gam. As multas e juros pagos pe-
los inadimplentes não compensam
os incômodos do síndico ou senti-
mento de injustiça dos condômi-
nos pontuais.

Lição número III
 O princípio da solidariedade 
aplica-se a todos os condôminos, 
indistintamente, se todos nos so-
mos iguais perante a lei, mais ain-
da somos na qualidade de usuá-
rios de edificação em condomínio, 
onde a igualdade é fática e concre-
ta. Não é porque você mora no pri-
meiro andar e usa pouquíssimo o 
elevador, que você se desobriga de  
pagar sua quota integral de rateio 
da conta de luz. Quem mora so-
zinho na cobertura também paga 
integralmente o rateio da água, 
embora vocês vivam em cinco 

no apartamento. Existem, natural-
mente, exceções ao princípio, es-
tabelecidas em função de peculia-
ridades de cada prédio, mas a idéia 
central do condomínio repousa em 
conceitos com a integração, mútuo 
auxílio, coletividade, respeito ao 
próximo, solidariedade. O prédio 
pode ser construído de cimento, ti-
jolos e ferro; o condomínio, não: é 
uma comunidade jurídica e social.

Lição número IV
 O síndico é representante e 
não empregado ou patrão dos con-
dôminos. Para que a comunidade 
condominial possa se organizar e 
se relaciona com terceiros de ma-
neira prática, os consortes elegem 
um representante comum, o síndi-
co tem poderes de polícia adminis-
trativa, mas não pode se comportar 
como um títere. Também não é um 
mero empregado ou contratado da 
coletividade. 
A falta de compreensão do correto 
papel do síndico tem sido  motivo 
de freqüentes conflitos com con-
dôminos, daí se dizer que um bom 
síndico precisa ter a paciência de 
um santo e a energia empreende-
dora de um grande empresário.
Advogado e colaborador do jornal 
do síndico

Luis Fernando de Queiroz |

O SEAC/DF INFORMA:

Temos a satisfação de informar que o Tribunal Superior 

do Trabalho TST acatou o pedido do SEAC/DF na medi-

da cautelar de suspensão dos efeitos da decisão do TRT-

-10ª Região/Recurso Ordinário, conforme texto anexo.

Com essa decisão continua valendo a liminar da Presi-

dente do TRT, que torna as empresas e os condomínios

sem qualquer obrigação de cumprimento das Cláusulas

da Convenção Coletiva da área de Condomínios, poden-

do continuar livremente os contratos existentes e outras

contratações de empresas terceirizadas. Com essa deci-

são liminar será aguardado o julgamento do Recurso Or-

dinário do SEAC/DF pelo TST, sem qualquer alteração

nos contratos. Assim que houver o julgamento, comuni-

caremos mais informações.

 A DIRETORIA

Nota à Imprensa
TST julga recurso do 

SEAC/DF




