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EDITORIAL

INDICADORES ECONÔMICOS AGOSTO 2017

A crise econômica que atinge o Brasil nos últimos 
3 anos mudou várias lógicas no mercado. O setor 
imobiliário foi um dos que mais sofreu - e continua 
sofrendo - com a baixa circulação de capital. Um 
dos fatos curiosos que se observa atualmente é o 
aumento acelerado no valor das taxas condominiais, 
em detrimento de uma diminuição significativa dos 
aluguéis. 

Se no passado a regra geral era o aluguel ser mais 
caro que o condomínio, hoje isso já não é tão certo. 
Há muitos prédios em que o valor do condomínio 
já supera o cobrado ao inquilino pela locação do 
imóvel. Por que? Especialistas explicam que o valor 
do aluguel se sujeita às leis de mercado, como a da 
oferta e procura. Enquanto que isso não ocorre com 
os condomínios. 

A cota condominial é calculada com base em valores 
quase sempre fixos e que não regridem, a exemplo 
do salário dos funcionários. De modo que é difícil 
“baratear” os custos para manter a estrutura do edifício 
funcionando. Nossa matéria de “Administração” traz 
dados que ilustram esse novo panorama econômico e 
também dicas de como balancear essa situação. 

Uma medida que tende a promover maior economia 
e uso racional dos recursos é a individualização dos 
hidrômetros, tema da nossa matéria da seção “Seu 
Condomínio” desta edição. A medição particular do 
consumo de água já é base de uma lei federal voltada 
para os condomínios novos. Contudo, a adoção 
de tal estratégia só tem a trazer benefícios a todos 
os condomínios e é aconselhável que seja seguida 
também pelos mais antigos. 

As despesas com o consumo de água chegam a 
aportar de 6% a 7% da receita mensal do condomínio. 
Acredita-se que esse percentual possa diminuir com a 
individualização, pois assim cada pessoa passa a ser 
responsável direta pelo seu próprio consumo e, como 
consequência, passa a economizar mais. Todos saem 
ganhando: o condomínio, o consumidor e o meio 
ambiente!

Confira essas e outras matérias quentes sobre o 
universo dos condomínios nesta edição do Jornal do 
Síndico, feita com muita atenção a você, nosso fiel 
leitor. Boa leitura!

Os editores

 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 Ano 12 
meses 

Poupança antiga (1) 
Poupança (2) 
TR* 
TJLP 
FGTS (3) 
SELIC - Déb Fed (4) 
UPC *** 
Salário Mínimo 
Salário Mínimo SP (5) 
UFIR (6) 

(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(R$) 
(R$) 
(R$) 

0,6527 
0,6527 
0,1519 
0,62 

0,3989 
1,05 
23,40 
937,00 

1.000,00 
--- 

0,5000 
0,5000 
0,0000 
0,57 

0,2466 
0,82 
23,48 
937,00 

1.000,00 

0,5768 
0,5768 
0,0764 
0,58 

0,3232 
0,93 
23,48 
937,00 

1.076,20 

0,5539 
0,5539 
0,536 
0,57 

0,3004 
0,81 
23,48 
937,00 

1.076,20 

2,97 
2,97 
0,43 
3,58 
1,67 
5,65 
0,82 
6,48 
--- 
--- 

7,98 
7,98 
1,71 
7,48 
4,76 
12,87 
1,87 
6,48 
--- 
--- 
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DICAS

VERNIZ ANTIPICHAÇÃO

O pagamento da taxa condominial via boleto bancário já não é uma 
grande novidade. Porém um fato novo pode ser de grande valia para os 
condomínios: nova regra permite que boletos bancários sejam pagos em 
qualquer instituição financeira ou em qualquer um dos canais de atendimento 
(agência, internet, mobile e caixas eletrônicos) mesmo após o vencimento do 
mesmo

Qual é a vantagem nisso? Elimina-se a necessidade de solicitar à 
administradora do condomínio uma segunda via do boleto, com cálculos 
atualizados e nova data de vencimento. Dispondo das informações fornecidas 
pela cobrança registrada, o banco é capaz de calcular automaticamente 
os novos valores no momento do pagamento, o que gera maior rapidez e 
menos burocracia para os condôminos quitarem suas pendências.

Um dos problemas em se viver nas grandes cidades é a poluição visual 
causada pelas pichações. Esse ato de vandalismo acomete muitos condomínios 
e tem como resultado a deterioração estética do imóvel e, consequentemente, 
a desvalorização do mesmo. Você sabia que há no mercado produtos que 
podem ajudar a amenizar os efeitos desse problema dos grandes centros 
urbanos?

Sim, existe um tipo de revestimento especial para minimizar os efeitos 
da pichação. É um tipo de verniz que cria uma camada de proteção sobre as 
fachadas que impedirá que as tintas aerossóis (que são produzidas à base de 
solventes) penetrem nos poros da superfície. Assim, a limpeza será facilitada, 
evitando que a tinta impregne na parede. Procure sua loja de confiança e 
busque mais informações esse tipo de produto.

O inverno chegou, o clima esfriou e, já que não há necessidade de se 
utilizar o ar condicionado, esse é o momento ideal para fazer uma vistoria 
nos aparelhos. Além de prevenir panes e prolongar o tempo de vida do 
equipamento, a manutenção periódica ajuda na economia de energia e 
também a combater danos à saúde, no caso de alergias.

A limpeza é fundamental para garantir a funcionalidade do equipamento 
e o bem-estar dos usuários: gabinete, grelhas e área ao redor do aparelho 
deverão ser mantidos sempre limpos. Deve-se conferir os isolamentos das 
peças metálicas e tubulações para ter a certeza de que elas se encontram no 
local correto e em boas condições. Para um check up profissional e seguro, é 
aconselhável a contratação de um serviço especializado em manutenção de 
condicionadores de ar.

SEDE PRÓPRIA: Rua Ernesto de Paula Santos, 960 - Lj. 03 - B. Viagem - Recife

FONE: (81) 2123.9400 | FAX: 2123.9404

PAGAMENTO VIA BOLETO

AR CONDICIONADO
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COTIDIANO

Em janeiro deste ano um flagrante caso de 
preconceito contra homossexuais ganhou a 
mídia e as redes sociais: um casal de homens gays 
receberam cartas de teor agressivo e homofóbico 
quando se mudaram para seu novo apartamento, 
na cidade do Rio de Janeiro. O incidente provocou 
o debate sobre o combate ao preconceito dentro 
dos condomínios. 

A homofobia é definida como quaisquer atos de 
discriminação e injúria direcionados a uma pessoa 
tendo como critério sua orientação sexual. Essa 
prática ainda não possui uma legislação específica 
que a categorize como crime, porém as agressões 
decorrentes dela podem ser classificadas como 
injúria, calúnia e danos morais, a depender do caso. 

Para o advogado Márcio Dias, isso não minimiza 
o dever de se combater tal prática. “O condomínio 
deve ser um ambiente de civilidade e respeito 
mútuo, independentemente de cor, raça, status 
econômico ou orientação sexual, algo que é de 
total foro íntimo e privado”, justifica. O advogado 
acrescenta que, caso se sinta moralmente lesado, 
qualquer condômino pode recorrer na Justiça uma 
reparação, inclusive contra o condomínio. 

Foi o que ocorreu com o professor universitário 
J.P.M. (iniciais para preservar a vítima), que adquiriu 
um apartamento em um bairro de classe média 
alta em Recife (PE) juntamente com o esposo. “As 
manifestações de preconceito ocorreram na área de 
lazer da piscina, com os pais recolhendo as crianças 
quando chegamos para tomar sol e também em 
outras ocasiões em que moradores se recusaram a 
entrar no elevador em que estávamos”, conta. 

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

Até então o casal apenas ignorava as 
demonstrações preconceituosas. “É muito 
difícil mudar a mentalidade das pessoas, nunca 
procuramos briga”, afirma J.P. A situação só 
ganhou outra dimensão quando a homofobia 
partiu do síndico do condomínio: “meu esposo, 
que também é dono do imóvel, foi impedido 
de participar e votar ativamente na assembleia 
do condomínio, sendo praticamente expulso 
da mesma, o que gerou grande revolta até em 

alguns outros moradores que foram solidários”. 

O incidente foi a gota d’água para que o 
casal tomasse providências. “Entramos com 
uma ação contra o condomínio, pois não há 
nada que justifique o dono de um apartamento 
ser banido da assembleia, sendo que ele cumpre 
com todas as suas obrigações, está assíduo em 
todos os compromissos financeiros. O que vimos 
foi uma demonstração clara de homofobia e 
intolerância à diversidade”, comenta J.P.

SÍNDICO DEVE 
COMBATER 

PRÁTICAS 
HOMOFÓBICAS 

DENTRO DO 
CONDOMÍNIO
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As salas de ginástica não são novidades em 
condomínios residenciais de alto padrão. Mas 
o que vem incrementando esses espaços é a 
inclusão do Pilates como mais uma opção de 

exercício, além dos já tradicionais equipamentos 
de musculação e aeróbica. O investimento é caro, 
mas os benefícios são garantidos, desde que 
contem com o acompanhamento e supervisão de 
profissional capacitado. 

O Pilates promove uma reeducação do 
movimento do corpo e visa trabalhar todos os 
músculos, consiste em uma técnica de exercício 
e alongamento que utiliza o peso do próprio 

corpo na sua execução. O público-alvo dessa 
atividade física é bastante abrangente, sendo 
indicado, inclusive, para pacientes que sofrem de 
diversas doenças, sejam elas do coração, ou até 
casos de câncer.

Além disso, segundo especialistas na área, o 
Pilates é um dos melhores métodos no tratamento 
de problemas na coluna vertebral, de lombalgias 
e hérnias de disco. E o resultado é rápido, 
sendo que a melhora já pode ser observada nas 
primeiras sessões.

Os benefícios prometidos são vários: melhoras 
da circulação sanguínea, mobilidade e agilidade, 
postura, tonificação da musculatura profunda do 
abdômen, alívio da tensão e estresse trabalhando 
a concentração, prevenção e recuperação 
de lesões, melhora da área de movimento e 
articulações, fortalecimento da coluna, aumento 
da coordenação motora e equilíbrio, correção 
de sobrecargas e alinhamento os músculos. 
Tudo isso aliado a uma melhora significativa da 
autoestima. 

A técnica do Pilates também pode 
ser uma importante aliada no processo 
de emagrecimento. Ela não promove a 
perda calórica diretamente, mas promove 
mudanças que potencializam o processo 
de perda, principalmente por estimular 
um trabalho de respiração, o Pilates 
acelera o metabolismo, sem contar que 
combate o estresse e a ansiedade, grandes 
vilões da dieta e do emagrecimento.

Os aparelhos utilizados na prática do 
Pilates são bem diferentes dos aparelhos 
encontrados nas academias de ginástica. 
Eles são adequados a uma atividade 
física de menor impacto, com foco em 
força, flexibilidade e mobilização segura 
das articulações. Para montar uma sala 
de aula de Pilates, é necessário que o 
condomínio conte com a consultoria de 
um fisioterapeuta habilitado para essa 
atividade, o qual também deve estar 
presente durante as práticas, orientando 
o uso correto dos equipamentos.

CONDOMÍNIOS 
ADEREM 

AO PILATES 
NA SALA DE 

GINÁSTICA

BEM ESTAR

Por Cecília Lima 

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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Enquanto os preços dos aluguéis despencam 
em todo o país - em uma tentativa de enfrentar a 
crise que acomete o setor imobiliário, assim como 
toda a economia brasileira - os valores cobrados 
sob forma de taxa condominial não sofreram 
nenhum retrocesso, pelo contrário, aumentaram 
significativamente no primeiro semestre de  2017.

Apesar da crise generalizada, o valor de alguns 
serviços - a exemplo do salário dos funcionários 
e seus respectivos encargos - não diminui. Isso 
justifica o porquê das taxas condominiais só 
aumentarem e nunca o contrário.

Um levantamento as Secovi-RJ confirma que 
as cotas condominiais andam em contramão 
aos aluguéis de junho de 2013 a junho de 2017, 
o preço dos aluguéis regrediu cerca de 10, 7%. 
Enquanto isso, o valor dos condomínios subiu 
36,5%, no mesmo período. Dados do IBGE 
também demonstram que os condomínios 
foram reajustados com um percentual acima da 
inflação, sendo Belo Horizonte a capital brasileira 
com maior aumento proporcional.

Diante de tal cenário, o que pode ser feito 
para diminuir ou, no mínimo, estagnar o 
valor cobrado pelo condomínio? É necessário 
economizar naquilo que pode ser economizado. 
Afora os gastos fixos, como já foi mencionado a 
folha de pagamento de pessoa, há as despesas 
variáveis como energia, gás, água. 

É importante conscientizar os moradores 
de que o consumo racional desses recursos será 
revertido em benefícios para eles próprios. 
Portanto, avisos nunca são demais, seja para 
apagar as luzes das áreas comuns como salão de 
festas, salão de jogos, assim como o uso de ar 
condicionado e ventiladores nesses espaços; não 
chamar todos os elevadores ao mesmo tempo 
e tentar fazer o mínimo de viagens possível, 
são exemplos de pequenas condutas que, 
coletivamente, fazem uma grande diferença. 

COMO É CALCULADA A COTA CONDOMINIAL?

 A cobrança pode ser feita de duas maneiras: 
a primeira é por meio de uma taxa variável 
que é o rateio de todas as despesas pagas pelo 
condomínio no mês corrente (água, energia, gás, 
telefone, funcionários, produtos de manutenção, 
serviços terceirizados, IPTU etc). 

A segunda maneira é cobrando uma cota fixa. 
Esse valor, reajustado anualmente, é calculado 
com base em alguns critérios como os valores 
médios de todas as despesas citadas anteriormente 
com uma projeção para os 12 meses seguintes, 
sendo aplicado um índice de inflação. Além 
disso, costuma-se acrescentar um percentual de 
segurança que, caso não seja utilizado, vai para 
o fundo de reserva do condomínio. A soma total 
desse valor é dividida pelas unidades.

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21356639620148260000 
SP 2135663-96.2014.8.26.0000 (TJ-SP)
Data de publicação: 11/09/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. COBRANÇA. Somente quando, à toda evidência, 
transparece que efetivamente é vil o preço da arrematação, 
que nessa condição é aquele que choca o senso comum, 
é que esta deve ser coibida, autorizando a jurisprudência 
majoritária a arrematação por até 60% da avaliação. Decisão 
reformada. Recurso provido

TJ-SP - Apelação APL 00140084120128260590 SP 
0014008-41.2012.8.26.0590 (TJ-SP)
Data de publicação: 13/02/2014
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Uso de redes na 
janela - Medida de segurança e de extensão do direito de 
propriedade que não afronta a legislação ou altera a fachada 
drasticamente - Ofensa à convenção condominial inexistente 
- Sentença mantida - Recurso desprovido.

TJ-RS - Embargos de Declaração ED 70064172554 RS 
(TJ-RS)
Data de publicação: 28/05/2015
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM 
FACE DE ACÓRDÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE 
COBRANÇA DE QUOTAS CONDOMINIAIS. SUCUMBÊNCIA. 
O acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva implica 
na condenação do autor ao ônus da sucumbência. RECURSO 
ACOLHIDO. (Embargos de Declaração Nº 70064172554, 
Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 21/05/2015).

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21563734020148260000 
SP 2156373-40.2014.8.26.0000 (TJ-SP)
Data de publicação: 29/10/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. COBRANÇA. Mesmo em caso de citação ficta na 
fase de conhecimento, desnecessária a intimação pessoal do 
devedor na fase de executiva para efetuar o pagamento do 
débito, bastando a intimação do curador especial nomeado. 
Inteligência do artigo 475-J do CPC. Decisão mantida. 
Recurso desprovido.

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21182125820148260000 
SP 2118212-58.2014.8.26.0000 (TJ-SP)
Data de publicação: 10/09/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. COBRANÇA. Apresentados recibos de quitação de 
valores realizados extrajudicialmente, diretamente ao credor, 
ainda que após a sentença, devem ser esses considerados para 
fins abatimento na dívida total, sob pena de enriquecimento 
ilícito. Recurso parcialmente provido.

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21631357220148260000 
SP 2163135-72.2014.8.26.0000 (TJ-SP)
Data de publicação: 30/10/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. COBRANÇA. 1. Se correta a forma de cálculo 
do saldo devedor, a impugnação não prospera. 2. Sob o 
fundamento do excesso de penhora, não se pode subtrair 
a suficiência da garantia do juízo da execução Decisão 
mantida. Recurso desprovido.

ADMINISTRAÇÃO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

COTAS CONDOMINIAIS 
SOFRERAM REAJUSTE MAIOR 

QUE ALUGUÉIS EM 2017

JURISPRUDÊNCIAS
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LEGISLAÇÃO

Norma comum em vários condomínios em todo 
o Brasil, a determinação sobre quais operadoras 
de telefonia, internet e televisão a cabo é um 
frequente motivo de conflito entre moradores 
e síndicos que teimam em restringir a escolha 
apenas às opções de empresas já usadas no prédio. 

A justificativa quase sempre é a mesma: a rede 
de cabeamento de uma determinada operadora já 
está montada e estabelecer uma nova instalação 
de uma outra operadora pode trazer prejuízos ao 
condomínio. Essa regra não tem respaldo legal 
e não é legítima, pois fere o direito de qualquer 

consumidor escolher o que considerar mais 
vantajoso para si.

Isso foi tema de decisão recente da 3ª Turma 
Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 
que de forma unânime reformou parcialmente 
sentença que permitia a um morador contratar 
produtos e serviços de operadora de TV a cabo 
distinta das aceitas pelo condomínio onde mora. 
A decisão colegiada apenas acrescentou que 
a instalação da antena de TV por assinatura 
estivesse restrita ao telhado da residência do autor 
e adequada aos parâmetros do condomínio, sendo 
vedada a utilização da estrutura comum.

O condomínio recorreu de decisão que 
permitia ao morador escolher sua operadora 
de TV por assinatura, alegando que o assunto 
referente a quais operadoras poderiam operar no 
condomínio já teria sido decidido em assembleia, 
sendo que a escolhida pelo recorrido não se 
encontrava na relação das que foram admitidas. 
Acrescentou, ainda, que tal restrição tinha caráter 
técnico, ante a viabilidade ou não da instalação 
dos equipamentos necessários, considerando as 
condições estruturais do condomínio.

Embora a maioria dos condomínios que adotam 
essa postura aleguem questões de ordem técnica 
para impedir o uso de qualquer operadora de TV, o 
advogado Irineu Maia afirma que tal medida não 
é razoável e pode facilmente ser questionada na 
Justiça. “A escolha por uma empresa prestadora 
de serviços particulares, no caso o uso de um 
produto de entretenimento, nada tem a ver com 
as questões coletivas do condomínio”, comenta.

Maia acrescenta que o fato dessa norma ter 
sido concebida e votada em assembleia não faz 
dela válida e irrevogável. “Uma regra local do 
condomínio não pode se sobrepor ao Direito de 
Propriedade garantido pela legislação nacional 
ao consumidor que é o de fazer suas escolhas. O 
síndico deve ter o bom senso de não tentar ingerir 
sobre essa questão”, declara o advogado. 

E se a nova instalação necessitar de serviços 
específicos para ser concluída? O morador 
interessado deve arcar com quaisquer benfeitorias 
que devam ser feitas para viabilizar a instalação, 
assim como deve ressarcir o condomínio caso haja 
algum dano estrutural durante o processo, orienta 
o advogado.

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

CONDOMÍNIO NÃO 
PODE TER INGERÊNCIA 

SOBRE ESCOLHA DE 
TV A CABO
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As parcerias imobiliárias são sempre uma grande 
saída para todos os momentos, principalmente os 
de crise e de dificuldades em se realizar negócios 
no mercado, seja pela mudança da política de 
financiamento, período de final de ano ou qualquer 
outro motivo que possa prejudicar com que as 
vendas ocorram. 

A questão que assusta e perturba os corretores 
é o medo de ser deixado para trás ao se realizar 
uma parceria, passando para pseudos parceiros 
informações importantes e não ter a garantia de se 
fechar o negócio. Todos sabemos que a grosso modo 
precisamos sempre de duas partes para se fechar um 
negócio, do cliente e do imóvel que se encaixa a esse 
cliente. E muitas vezes o corretor não tem os dois na 
mão no mesmo momento. E a parceria passa a ser a 
solução para que uma venda possa ocorrer. Porém, 
quando fechamos uma parceria, temos que abrir 
o proprietário ou passar o cliente para o parceiro, 
e em alguns casos o corretor pode ser furado. Esse 
medo justifica não firmarmos parcerias?

Entendo que não, da mesma forma que o corretor 
pode “morrer” com um bom imóvel na mão ou não 
ter um produto para um determinado cliente, o que 
fatalmente vai fazer com que o cliente busque outro 
corretor, seja na busca do imóvel, seja na venda de 
seu produto. Dessa forma, é melhor se arriscar em 
uma parceria a “morrer” com um bom cliente ou 
um bom produto na mão. 

DR. RODRIGO KARPAT

A Karpat Sociedade de Advogados é o maior 
escritório de direito imobiliário e condominial do país. 

Cobrindo também as diversas áreas do direito desde 
2007, o escritório é responsável por gerenciar mais de 

4.000 processos.

          Dr. Rodrigo Karpat, advogado militante na 
área cível há mais de 10 anos, é sócio no escritório 
Karpat Sociedade de Advogados e considerado um 

dos maiores especialistas em direito imobiliário e em 
questões condominiais do país.

          Além de ministrar palestras e cursos em todo 
o Brasil, Dr. Rodrigo Karpat escreve como colunista do 

site Síndico Net e do Jornal Folha do Síndico, é consultor 
da Rádio Justiça de Brasília e da OK FM e apresenta os 

programas Vida em Condomínio da TV CRECI e Por 
Dentro dos Tribunais do Portal Universo Condomínio.

PARCERIA 
IMOBILIÁRIA

Porém, o primeiro passo deve ser a busca 
de parceiros sérios no mercado e, para isso, é 
preciso ser feita uma pesquisa de mercado, para 
saber a reputação desse profissional. Apesar de 
estarmos em uma cidade grande, os corretores 
costumam se estabelecer em bairros específicos, 
e as imobiliárias na grande maioria são de 
bairro, isso facilita para se ter referências de 
um profissional. Um bom parceiro precisa de 
empatia inicial e de confiança, mas isso será 
construído ao longo do tempo. No site do Creci é 
possível verificar a regularidade do profissional 
http://www.crecisp.gov.br/busca-beta/ 

Cuidados adicionais podem ser obtidos com 
a realização de um contrato de parceria simples, 
apenas deixando claro a responsabilidade 
parte a parte e a comissão de cada um no caso 
de fechamento de negócio, importante que 
se acorde ainda o desconto das despesas no 
recebimento da comissão, bem como se ajuste 

as questões de imposto inerentes a transação. 

Essas situações não evitam que o negócio 
possa dar problemas, mas com certeza 
minimizam a chances de desgastes.  Não 
esqueça, busque: 1) Alguém que conhece, 
que tem empatia inicial, 2) Consultar/ pegar 
referências, 3) Firmar contrato para a parceria. 

É sempre melhor ganhar metade do que 
tentar fechar um negócio sozinho e não ter 
êxito. O corretor precisa saber o limite de 
segurar um cliente ou produto, esse talvez seja 
um dos grandes segredos da profissão. Primeiro 
identificar clientes potenciais e saber trabalhar 
bem com eles e não segurar bons imóveis ou 
bons clientes que fatalmente irão buscar outros 
profissionais. O bom corretor tem parceiros e 
realiza sempre negócios, os maus corretores 
estão sempre se justificando e colocando a culpa 
no mercado. Você faz parcerias? Você acha que 
a culpa é do mercado?
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ESPECIAL

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal do Síndico

A renovação nos cargos de síndico por pessoas que nunca 
antes exerceram essa função tem se apresentado como uma 
tendência nos condomínios residenciais nos últimos anos. 
A atividade administrativa se aperfeiçoa com a prática e 
experiência, por isso, o Jornal do Síndico separou algumas dicas 
bem humoradas para os síndicos principiantes. Confira os 10 
mandamentos do síndico novato:

1 - COMBATERÁS A INADIMPLÊNCIA: 
esse é quase sempre o principal desafio de 
qualquer síndico e, portanto, ele deve se 
cercar de todas as ferramentas possíveis 
para evitar o acúmulo de devedores, 
seja tentando acordos ou acionando-os 
judicialmente.  

2 - POUPARÁS DINHEIRO: a crise está 
aí e dinheiro é algo que dificilmente 
sobra no condomínio, mas é necessário 
pensar em situações imprevistas e deve-se 
manter um fundo de reserva para ocasiões 
extraordinárias. Um síndico jamais deve 
trabalhar com o caixa completamente vazio. 

3 - NÃO ENDIVIDARÁS O CONDOMÍNIO: 
é preciso trabalhar com base na receita real 
e jamais contar com proventos futuros e 
incertos. Cada ação deve ser bem planejada 
para evitar “dar um passo maior que a 
perna”. Obras geralmente são traiçoeiras 
nesse sentido e por isso devem ser bem 
planejadas.

4 - FARÁS AS MANUTENÇÕES EM 
DIA: Mais importante que fazer obras 
para incrementar o condomínio é cuidar 
bem do que se tem e isso significa estar 
com todas as manutenções e vistorias 
em dia. Negligenciar isso numa tentativa 
de economizar pode ser perigoso para a 
segurança de todos. Não vale a pena. 

5 - OBEDECERÁS ÀS LEIS TRABALHISTAS: 
a folha de pagamento de pessoal costuma 
tomar mais de 50% das receitas do 
condomínio. Os encargos trabalhistas são 
altos, porém, mais altas são as multas e 
penalidades para quem os desobedece. 

6 - SERÁS ORGANIZADO: papéis, 
planilhas, notas fiscais, documentos, 
contratos... Tudo isso faz parte da rotina 
de um síndico. É necessário organizar tudo 
para não perder nada importante e para 
que cada item seja facilmente localizado 
quando necessário. 

7 - TERÁS UM BOM ZELADOR: o síndico 
nem sempre pode dispor de 100% de seu 
tempo para cuidar do condomínio (nem 
é essa sua obrigação). Então, em sua 
ausência, o zelador pode ser seus olhos e 
ouvidos, auxiliando bastante na execução e 
monitoramento das tarefas. Invista em um 
bom profissional. 

8 - EXERCITARÁS O DOM DA 
COMUNICAÇÃO: comunicar-se bem 
é um indicador para um bom gestor. 
Quem se explica bem, se faz entender e 
evita confusões. O dom da palavra e da 
argumentação é essencial para conciliar 
interesses dentro do condomínio. 

9 - TERÁS BOM RELACIONAMENTO COM 
TODOS: isso não significa ser amigo de 
todos, mas manter um tom de cordialidade 
com moradores e funcionários facilita a 
gestão. O síndico deve procurar ser um 
pacificador e nunca um gerador de conflitos 
dentro do condomínio. 

10 - APRENDERÁS COM OS 
ANTECESSORES: ninguém nasce sabendo 
nada. É natural que um síndico novato 
demore um certo tempo até se adaptar 
ao traquejo da sua função. Ser humilde e 
procurar aprender com quem tem mais 
experiência já é um bom começo.

OS 10 
MANDAMENTOS 

DO SÍNDICO 
NOVATO
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ABRA A CONTA
DO SEU CONDOMÍNIO
NA COOPERATIVA
SICOOB CENTRO
NORDESTE
Produtos e serviços financeiros, 
planejados especialmente
para atender às necessidades do 
seu condomínio

Conta Corrente: operações bancárias com 
mais facilidades e vantagens.

Investimentos: melhor rentabilidade, baixo 
risco e retorno garantido para fundos de 
reservas.

Pagamento de Contas: água, luz, telefone, 
títulos bancários, tributos e entre outros.

Cobrança: emissão de boletos com tarifas menores.

Débito Automático: mais comodidade e 
tranquilidade no pagamento das contas do 
seu condomínio.

Sicoob Centro Nordeste
Agência Recife/PE - R. Larga Rosário, 202 - Edf. Louvre, 3ª andar - Santo Antônio
Recife/PE - CEP: 50010-320 Fone: (81) 3463-0312 | (81) 9.8875 3010
SEDE - João Pessoa - R. das Trincheiras, 104, Centro
João Pessoa/PB - CEP.: 58011-000  - Fone: (83) 3241-8745 | (83) 98802-7310
Agência Natal/RN - Av. Antônio Basílio, 3006 - LJ 01, 02 e 03 
Lagoa Nova Natal/RN - CEP: 59056-901 Fone:(84) 3234-1152 / (84) 98829-5558     

/SicoobNordeste | www.sicoobcentronordeste.com.br
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O Jornal do Síndico completa 28 anos de vida 
sendo o melhor veículo de comunicação do setor 
condominial do Brasil. Iniciado na cidade de 
Salvador/Bahia em 1989 pelo seu fundador Aroldo 
de Lima Marcelo o Jornal do Síndico hoje é uma 
verdadeira potencia de informação e credibilidade 
a nível nacional, atualmente alcança 22 grandes 
cidades brasileiras com uma tiragem total de 
170.000 exemplares, nesses 28 anos de história, 
a equipe do JS superou barreiras, dificuldades 
e crises alcançando o faturamento anual de R$ 
3.200.000,00, atuando sob regime de franquias 
conseguiu alavancar o sucesso através de seus 
competentes colaboradores e franqueados que 
nunca desistem da superação. O Jornal do Síndico 
está entre as melhores franquias do Brasil pelo 
Guia Melhores Franquias do Brasil da Editora 
Globo/Pequenas Empresas Grandes Negócios e 
em 2016 alcançou a pontuação máxima sendo 
congraçada como Franquia 5 Estrelas estando 

em as 77 melhores redes de franquias do Brasil. 
Segundo o atual gestor e franqueador Master do 
Jornal do Síndico para o Brasil, Dr. Átila Gadelha 
Marcelo, advogado e especialista em Direito 
Civil, o segredo do sucesso da Franquia Jornal 
do Síndico se dá pela persistência e dedicação ao 
trabalho por parte dos seus franqueados, diz ele:

“Não poderíamos alcançar tanto sucesso sem 
a atuação dos franqueados que a cada dia se 
dedicam mais e mais ao Jornal do Síndico!” Ainda, 
o Dr. Átila coloca que não se consegue o sucesso 
do dia para a noite, mas com muito trabalho e 
esforço atento ao que acontece no mercado e nas 
várias localidades onde o Jornal do síndico está 
presente, cita:

“Somos uma casa de vendas e por isso temos 
o objetivo principal que alavancar o mercado que 
fornece produtos e serviços aos condomínios do 
Brasil, não podemos nos deixar abater pelas tais 

crises politicas e econômicas, temos que buscar 
sempre o diferencial!”   

Parte do sucesso do Jornal do Síndico também 
é creditada aos síndicos, administradores e 
interessados no setor que ao se tornarem leitores 
do Jornal do Síndico criam uma relação de lealdade 
com o veículo, ainda, os anunciantes são a mola 
propulsora do JS pois sem eles o Jornal do síndico 
não existiria, segundo Dr. Átila o Jornal do Síndico 
conta com aproximadamente 1.200 anunciantes 
em toda a rede que atua, caracterizando assim 
o veículo de comunicação que mais atinge o 
mercado. “Mas não paramos por ai não!” afirma 
o Franqueador Master, queremos chegar a estar 
em pelo menos 40 cidades até o fim de 2018  

Pois é, 28 anos de vida, 28 anos de história, 28 
anos de dedicação e trabalho!!

PARABÉNS AO JORNAL DO SÍNDICO, 
PARABÉNS A TODA A SUA EQUIPE!

JORNAL DO SÍNDICO

O JORNAL DO SINDICO 
COMPLETA 28 ANOS DE VIDA
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Umidade, sombra e sujeira são elementos que 
compõem o ambiente perfeito para atrair animais 
indesejáveis. Ratos, pombos, baratas, formigas, pulgas, 
traças, aranhas são exemplos de pragas domésticas 
que precisam ser combatidas nos condomínios 
constantemente para evitar um aumento populacional 
que fuja ao controle. 

Qual o melhor método para combatê-las? Prevenir 
que elas se instalem! Isso se faz evitando justamente 
que se criem as condições adequadas de procriação já 
citadas no início deste texto. Além disso, é indicado 
realizar dedetizações de manutenção para exterminar 
focos proliferativos. Mas, atenção, tal atividade só 
deve ser desempenhada por profissionais capacitados, 
portando os equipamentos de proteção necessários. 

Os remédios usados para prevenir pragas 
domésticas são substâncias químicas potencialmente 
nocivas à saúde dos moradores e também dos 
animais domésticos, portanto, cada intervenção no 
condomínio deve ser previamente comunicada.

Pombos: essas aves se alimentam de insetos, 
algumas frutas e, principalmente, restos de comida 
encontrados nas ruas. É importante ressaltar que matar 
pombos é proibido por lei, com pena de até cincos 

anos de prisão inafiançável, então a maneira mais 
adequada de afastá-los do condomínio é mantendo-o 
livre de sujeiras que possam servir de alimento para 
pombos. Assim, também é fundamental orientar aos 
moradores para não alimentarem as aves.

Ratos: Eles buscam sempre comida e locais para 
procriar. Acumular lixo orgânico no condomínio por 
muito tempo aumenta a disponibilidade de alimento, 
o que atrai os ratos. Por outro lado, o costume de 
amontoar entulhos na garagem como jornais velhos, 
madeira, gesso, restos de obra, caixas de papelão e 
móveis deve ser combatido, pois esses locais acabam 
sendo ideais para os animais, que têm hábitos 
noturnos, construírem ninhos e começarem a ter 
filhotes.

Formigas: limpar as superfícies com uma solução 
de água e vinagre desinfeta e deixa um odor 
desagradável às formigas. Outra misturinha útil é usar 
detergente com bicarbonato de sódio e água para 
manter formigas longe de canteiros de janela. Basta 
espalhar uma linha fina dessa solução na área de onde 
vêm as formigas. Tapar buracos e frestas também evita 
que elas façam ninhos: vede todos os locais que podem 
servir como porta de entrada para as formigas, para 
isso use selantes de silicone, betume, cola ou gesso.

Traças: esses insetos adoram umidade e poeira, por 
isso evite acumular papéis, jornais, revistas e livros. Se 
eles forem realmente necessários, trate de deixa-los 
sempre limpos e arejados, recebendo a luz do sol. As 
traças odeiam aromas cítricos, então uma dica valiosa 
é usar folhas picadas de capim limão ou capim-cidreira 
(não confundir com erva cidreira) para preencher 
saquinhos de tecido que servem para afastar esses 
animais. 

Baratas: elas costumam chegam pelos ralos, então 
é importante mantê-los com as grades, o que evita 
que elas ultrapassem. A higiene dos ralos também 
é uma prevenção, para isso, as caixas de gordura do 
condomínio devem passar por limpezas periódicas. 

MANUTENÇÃO

VIGILÂNCIA 
CONSTANTE 

CONTRA PRAGAS 
DOMÉSTICAS

O SÍNDICO 
TAMBÉM RI

O DENTISTA E O PACIENTE
Dentista: - Procure relaxar. Arranco o dente que 
está doendo em cinco minutos.
Paciente: - Quanto vai custar?
Dentista: - Cem dólares.
Paciente: - Tudo isso só por um trabalho de cinco
minutos?
Dentista: - Bem, se preferir, posso arrancá-lo bem
devagar ...

IDIOTAS NAS ELEIÇÕES
Em desespero um homem que tinha votado nas 
eleições da política, apanha o politico na rua e 
diz:
- Idiota! Votei em você que não passa de um 
mentiroso…
E responde o politico:
- Pelo vistos, o idiota é você que votou em mim…

CAIPIRA NO AVIÃO!
O caipira emocionadíssimo com a primeira 
viagem de avião que ia fazer... senta-se no banco, 
todo nervoso, e daí a pouco faz um comentário 
com a aeromoça:
- Que interessante, as pessoas lá embaixo 
parecem formiguinhas.
E a aeromoça responde:
- Mas aquilo são formiguinhas mesmo. Nós ainda 
não levantamos voo...

O CAIPIRA E OS SEUS 3 PORQUINHOS!
Em um ônibus que passava por Minas, com 
destino ao Rio de Janeiro, entrou um caipira com 
três porcos a tira-colo. Um carioca gozador que 
estava sentado bem na frente resolveu tirar uma 
com o caipira:
— E aí, rapá! Levando os porquinhos para 
passear, cumpadi?
— É, sô! Os bichim nunca viro o mar, né!
— Só! — respondeu o carioca, em tom de 
deboche — E esses “bichim” tem nome?
— Tem sim sinhô... Essas duas aqui são fêmea... 
Elas se chamam Suatia e Suavó!
— Ah, é? — continuou o carioca — E essa aqui, 
deve ser “Sua mãe”, acertei?
— Não, sô... Esse é macho! Chama Seupai...

TÉNIS DE COMPETIÇÃO
Dois amigos num safari fotográfico, em África, 
esbarram de frente com um tigre esfomeado e 
ameaçador. Um deles abre a mochila, tira uns 
ténis de competição, descalça as botas e calça 
os ténis. Quando este está a acabar de atar os 
atacadores diz-lhe o amigo:
- Porque estás com esse trabalho todo? Mesmo 
com esses ténis nunca vais conseguir correr mais 
rápido que um tigre!
Responde o homem:
- Pois não. Basta-me correr mais depressa do que 
tu!

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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EXTINTORES DE INCÊNDIO

GÁS/INSTALAÇÕES/MANUTENÇÃO

MÁRMORE E GRANITO

MOTOCICLETAS

JAMOTO .................................................................. 81 3461.8300
Ver anúncio na página 01

TRC SUSTENTÁVEL .......................................... 81 9 8951.7118
Ver anúncio na página 15

INDUSTRIAL ELEVADORES ....................... 84 3202.7900
Ver anúncio na página 04

PRÉFOGO EXTINTORES ................................. 81 3241.0073
Ver anúncio na página 05

MANTIS ......................................................................... 81 99153.1128
Ver anúncio na página 07

ESCOLAS

EVENTOS/FESTAS ORGANIZAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE

REPAROS HIDRÁULICOS

PISCINAS

SINDICATOS

SEGURANÇA ELETRÔNICA

SERVIÇO DENGUE ............................................. 81 3412.6254

SECOVI - Sindicato da Habitação ................ 81 2123.9400
Ver anúncio na página 03

OAS - Eletrônica ....................................................... 81 3224.9307
Ver anúncio na página 01

ELEVADORES



VAZAMENTOSTAPETES

TUBOS E CONEXÕES

VIDROS

SANVIDRO ................................................................ 81 3493-7839
Ver anúncio na página 16
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Ponto polêmico no rateio das despesas do 
condomínio, o consumo de água sempre foi 
alvo de muitas contestações: de um lado os 
condôminos que defendem a divisão igualitária 
entre todos e de outro aqueles que se sentem 
lesados pelo consumo alheio e preferem a 
individualização das contas. 

A discussão acerca do tema parecia ter chegado 
ao fim quando em julho de 2016 o presidente em 

exercício Michel Temer sancionou a lei que obriga 
novos condomínios a terem medição individual de 
água. A lei 13.312 exige que as novas edificações 
adotem padrões de sustentabilidade ambiental, o 
que inclui a instalação de hidrômetros individuais. 

Os imóveis construídos em períodos anteriores 
à lei, entretanto, ainda passam por um momento 
de transição, uma vez que não há uma legislação 
nacional que os obrigue a mudar. E aí está o 
problema, pois - embora a individualização da 
conta de água seja uma tendência - há prédios 
que relutam em adotar essa nova conduta. 

Para o síndico profissional Moacir Silva, os 
condomínios devem acompanhar as mudanças 
da sociedade. “O modelo de cobrança da 
água universal era válido antigamente porque 
a maioria das famílias tinha mais ou menos 
a mesma quantidade de membros, o que 
equiparava o consumo. Atualmente, sabemos 
que há apartamentos ocupados por casais sem 
filhos, estudantes, pessoas que moram sozinhas e 
quase não ficam em casa”, justifica Silva. 

Considerando essa diversidade, a alternativa 
mais justa é fazer a medição individual da água, 

assim cada um paga pelo que consome. “Isso 
é também um modo de incentivar o consumo 
consciente e a economia, pois quando o rateio 
é igual para todos, as pessoas não têm o mesmo 
cuidado em racionar a água que têm quando 
pagam diretamente pela sua própria conta”, 
acrescenta Moacir. 

Um levantamento recente da administradora 
de condomínios Lello indicou que edifícios 
residenciais da cidade de São Paulo gastam, 
em média, R$ 7.173, por mês ou R$ 86 mil por 
ano com o consumo de água (de 6% a 7% das 
despesas mensais), valor que é rateado entre 
todos os moradores. Os valores da conta de água 
variam conforme a região onde os condomínios 
se situam e também em razão do tamanho de 
cada empreendimento.

Na média geral da cidade, os prédios com 
até 30 apartamentos pagam R$ 2.984 de água 
por mês, enquanto os que possuem de 31 a 70 
unidades gastam R$ 4.309. Os condomínios que 
têm entre 71 e 150 apartamentos têm conta 
média de água de R$ 7.074 e aqueles com mais 
de 150 unidades pagam R$ 14.325.
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