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A boa conservação das caixas d’água é fundamental para a saúde dos condôminos, pois evita a 
contaminação da água por poluentes, sujeira ou mesmo larvas de insetos como o mosquito Aedes 
aegypti, transmissor dentre outras doenças da Dengue. O ideal é que a limpeza dos reservatórios 
seja feita no mínimo duas vezes ao ano, para garantir a potabilidade da água distribuída.

Os períodos sugeridos para a execução desse serviço são os meses de outubro (para que o 
condomínio se prepare para o uso mais frequente da água no verão) e fevereiro (para que fique 
com a caixa em dia para o inverno pelos próximos quatro meses). É indicado contratar profissionais 
especializados na higienização de caixas d’água. Em algumas cidades brasileiras, essa é inclusive 
uma condição obrigada por lei, sendo vetada a limpeza realizada por amadores.

 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 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$) 

0,5000 
0,4273 
0,0000 
0,57 

0,2466 
0,57 
23,54 
937,00 

1.076,20 

0,5000 
0,4273 
0,0000 
0,58 

0,2466 
0,57 
23,54 
937,00 

1.073,20 

0,5000% 
0,3994% 
0,0000 
0,56 

0,2466 
0,58 
23,54 
954,00 

1.108,38 
--- 

 
 
 

0,51 
 
 
 

954,00 
1.108,38 

--- 

0,50 
0,40 
0,00 
1,08 
0,25 
0,58 
0,00 
1,81 
--- 
--- 

6,62 
6,28 
0,43 
7,10 
3,44 
9,39 
0,60 
1,81 
--- 
--- 

 

CAIXAS D’ÁGUA
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BEM ESTAR

Você sofre com dores nas costas? 
Pois saiba que, de acordo com dados 
da Pesquisa Nacional da Saúde (2014), 
aproximadamente 27 milhões de brasileiros 
adultos sofrem de alguma doença de 
coluna, sendo que, as dores na lombar são 
as mais frequentes. Esse tipo de desconforto 
pode ter inúmeros fatores causadores. 

A princípio, o problema pode ser causado 
por seus maus hábitos de postura: andar 
curvado, sentar-se no carro ou na cadeira 
sem estar com as costas eretas são algumas 
das coisas que muitas vezes fazemos sem 
perceber e prejudica muito a coluna, o que 

repercute em forma de dor. 
É necessário estar atento à forma 

como nos posicionamos no ambiente de 
trabalho, nos eventos de lazer, ou mesmo 
em casa, durante o descanso. A dica para 
quem precisa ficar muito tempo sentado 
é levantar-se em tempos regulares e se 
alongar. O ato de espreguiçar-se também 
ajuda. A pessoa deverá estar sempre 
atenta e se policiar nas posturas, prestando 
atenção se está ereto ou curvado. Os 
ombros devem estar sempre levemente 
voltados para trás.

Das dores de coluna, a mais comum é a 
que acomete a região lombar das costas, 
localizada no terço inferior das costas, 
podendo ou não irradiar-se para as pernas. 
Chama de lombalgia, ela não é considerada 
uma doença e basicamente é classificada 
em dois tipos de lombalgias: agudas, com 
duração de três até seis meses e crônica, 
quando o sintoma permanece por mais 
tempo.

“A maioria das lombalgias decorrem 
de fatores biomecânicos devido à 
discopatia degenerativa discal ou lesões 
musculotendinosas. No entanto, mesmo 
que seja em menor porcentagem, devemos 
sempre excluir os tumores, traumas, doenças 
reumáticas e infecciosas como causa da dor 
na coluna lombar”, esclarece o Dr. Fernando 
Schmidt, médico neurocirurgião com 

DORES DE 
COLUNA 

PODEM SER 
CAUSADAS 
POR MAUS 

HÁBITOS DE 
POSTURA

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

especialidade pela Sociedade Brasileira de 
Neurocirurgia e Neurocirurgia na Alemanha. 

O médico complementa que a dor é 
causada na maioria das vezes por má 
postura e desgaste natural da coluna e há 
alguns métodos para prevenir a lombalgia. 
“O disco intervertebral é avascular e 
portanto não é passível de tratamento 
através de uma medicação, por exemplo. 
A melhor possibilidade de prevenção 
é evitar o fumo, a vida sedentária e a 
obesidade. Além disso, é sempre muito 
importante praticar alguma atividade física 
regularmente”, finaliza Schmidt.
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O condomínio tem obrigação inafastável 
de contribuir com o rateio das despesas 
independentemente do registro da convenção 
condominial. Nesse sentido decidiu a Décima câmara 
Civil do Tribunal de Alçada do Paraná, em acórdão 
relatado pelo juiz Guido Döbeli (ap .cível. 0218149-
1), cujo teor mereceria ser transcrito na integra, pela 
força de seus argumentos, mas que divulgamos em 
parte por escassez de espaço.

Explica o relator que a cobrança das taxas em atraso 
remota ao mês de setembro de 1997 “e a condição 
de condômino do devedor foi otimizada a partir da 
aquisição da unidade n.82, em julho de 1998”.

Argumenta: “Só esse particular vértice assume 
singular importância para o deslinde da questão, 
vez que, instalada a reprovável mora (repete-
se, desde setembro de 1997), - anormal situação 
que indubitavelmente traz sérios prejuízos aos 
demais comunheiros –, não se revela plausível que 
o condômino que há mais de dez anos integrava 
( e integra até hoje) aquele universo como co-
proprietário,  compareça em juízo para argüir 
ausência de convenção valida para autorizar a 
cobrança das cotas pelo condomínio ou mesmo, 
impossibilidade de compreensão do alcance dos 
valores cobrados.” 

Prossegue: “com efeito, maquiar-se de 
verdadeiro alienígena com relação a seu próprio 
matrimonio derivado da propriedade mantida em 
sistema condominial, revela, no mínimo, completa 
ausência de boa-fé no plano objetivo da realidade 

REPETECO

QUEM USUFRUI TEM DE PAGAR
Por Luiz Fernando de Queiroz

Autor do TPD-Direito Imobiliário, do guia do 
condomínio IOB e colaborador do Jornal do Sindico.

fática envolvida.”

Mais adiante fulmina: o que não 
se pode conceber é o levantar de 
verdadeira cortina de fumaça neste 
procedimento que exclusivamente é 
o levantar de cortina de fumaça nesse 
procedimento que exclusivamente 
é maneado em razão de uma 
reprovável inadimplência com aquela 
que é a principal, inafugentável e 
natural obrigação decorrente da vida 
comunitária.

Assim, não se revela apropriado que 
após ter regular e habitualmente o 
condômino (sem qualquer oposição ou 
insurgência), usufruído da engrenagem 
que lhe é disponibilizada, somente no 
momento em que é instado a pagar o 
que deve, comece a questionar o que 
não foi questionado na oportunidade 
do desfrute.

Depois de demonstrar que a 
minuta da convenção de condomínio 
depositada pelo incorporador por 
ocasião da construção do edifício (Lei 
4.591/64, art.32,”j”) atente plenamente 
“o reclamo processual”, o juiz Guido 
Döbeli cita a Sumula 260 do STJ e 
interativa jurisprudência pátria no 
sentido de que “a falta do registro 
da convenção condominial não a 
torna ineficaz entre os aderentes ou 
comunheiro, pois o registro serve 
apenas para emprestar eficácia da 
convenção em relação a terceiros”, 
concluindo:

“Ainda nesta seara, oportuno se faz 
anotar que mesmo aquele condomínio 
despido de formal constituição, 
detém legitimidade para defender os 
direitos e interesses da comunidade, 
vez que,  o apego ao formalismo 
não pode empenhar uma situação 
comunitária. Entender diferente disso, 
seria obliquamente enriquecer  licito 
que a moral condena e o direito deve 
reprimir”.

Acompanharam o voto do relator, 
negando provimento unânime à 
apelação, os juizes João Kopytowski 
e Carlos Mansur Árida. O acórdão 
foi publicado no Diário da Justiça do 
Paraná em 12.09.03, estando disponível 
no site eletrônico do TA/PR.
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A Lei da Acessibilidade existe para 
democratizar o acesso a todos os espaços 
de uso coletivo por pessoas que necessitam 
de alguma ajuda adicional por possuírem 
algum tipo de deficiência ou dificuldade de 
locomoção. Os condomínios precisam estar 
de acordo com as regras regulamentadas 
pela NBR 9050, da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) que trata da 
“acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos”. 

Como estão os itens essenciais para 
promover a acessibilidade no seu 

condomínio? Confira alguns:

• PISO TÁTIL

Pessoas cegas ou com baixa visão se 
locomovem melhor e com mais segurança 
quando há sinalização no piso. Ela se dá 
através de cores e texturas diferenciadas 
do restante do piso, o que irá “avisar” a 
proximidade de algum obstáculo como 
desníveis, degraus e rampas do condomínio. 
Pisos muito polidos e lisos, além de tapetes, 
podem causar quedas e acidentes.

• BRAILLE NO ELEVADOR

A linguagem em Braille possibilita que 
pessoas com deficiência visual leiam com a 
ponta dos dedos. No elevador, ela é essencial 

para diferenciar os botões do painel de 
comando. Embora muitos moradores 
memorizem a disposição do teclado, é 
importante pensar nos possíveis visitantes. 
Alto falante que comunica a chegada ao 
andar é mais uma ajuda. 

• RAMPAS 
Escadarias podem se tornar um grande 

obstáculo quando se utiliza uma cadeira de 
rodas ou mesmo para um idoso que tenha 
dificuldade em se locomover. É por isso que 
exige-se a construção de rampas onde há 
desníveis no terreno e também para subir 
em calçadas. Mas, cuidado, elas seguem um 
padrão estabelecido pela ABNT, não podem 
ser construídas de qualquer jeito ou perdem 
sua função. Além da altura e angulação, 
deve atentar para o piso, o qual deve ser 
antiderrapante e com corrimãos fixados nos 
dois lados.

• PORTAS ADAPTADAS
Tanto as portas quanto os corredores 

devem ter largura suficiente para permitir o 
acesso por um cadeirante. A cadeira de rodas 
tem em média 90 cm, logo a largura deve 
ser um pouco maior que isso. A maçaneta 
da porta deve ter uma altura entre 80 cm 
e 1,20 m para que o cadeirante possa abri-
las sentado (essa altura também se aplica a 
interfones e painéis de elevador). Além disso, 
é aconselhável optar pelo tipo alavanca, que 
é mais fácil de manusear.

• VAGAS RESERVADAS
A garagem deve ter uma reserva de vagas 

para pessoas com deficiência, as quais devem 
estar prioritariamente situadas próximas aos 
elevadores do prédio. Aas vagas precisam 
estar devidamente sinalizadas com o símbolo 
da acessibilidade.

MANUTENÇÃO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

SAIBA QUAIS SÃO OS ITENS 
ESSENCIAIS PARA PROMOVER 

ACESSIBILIDADE NO CONDOMÍNIO
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Com a popularização das chamadas redes sociais, 
todo mundo já testemunhou uma situação como 
essa: alguém posta um comentário ou imagem em 
um determinado meio, outra pessoa discorda e 
replica, o autor da postagem inicial responde e está 
montado o cenário para mais uma polêmica, a qual 
frequentemente evolui para insultos e acusações 
mútuas. A terapeuta ocupacional Marina Duarte, 
moradora de um residencial em Porto Alegre (RS), 
afirma ter sido vítima de um constrangimento 
virtual no ano passado. Ela afirma que se envolveu 
em um conflito com um vizinho que a acusou de 
ter permitido que seu cão de estimação urinasse 
no corredor do andar em que ambos moram. “Um 
dia abri o grupo do condomínio no aplicativo 
WhatsApp e lá estava publicada uma fotografia 
do vaso de plantas que há no corredor com uma 
pequena poça de urina amarela ao lado”, relata 
Marina, que não é a única condômina a criar animal 
no andar. “Mesmo sem provas, o autor da postagem 
atribuía aquele feito ao meu cachorro, inclusive me 
citando nominalmente, bem como o número do 
meu apartamento e bloco, e mais várias ofensas”, 
acrescenta. A moradora inicialmente negou tal 
fato, alegando que nunca permitiu que seu pet 
urinasse dentro do prédio e dizendo que mesmo 
se isso acontecesse ela iria limpar. “Eu ainda tentei 
justificar racionalmente que aquilo era incompatível 
com meu cão, pois ele é de grande porte, da raça 
labrador, e o xixi dele costuma ser muito mais 
volumoso que o da foto”, conta a terapeuta. A briga 
virtual evoluiu para insultos e só foi solucionada 
quando o síndico disponibilizou imagens do Circuito 
Fechado de Televisão do prédio, o qual mostrava 
um outro cachorro, de pequeno porte, de um outro 
apartamento, urinando no vaso, provavelmente 
após ter fugido de casa. A moradora erroneamente 
acusada exigiu que o vizinho se retratasse no grupo, 
mas isso não chegou a ocorrer. “Ele não quis admitir 
que havia sido injusto e não me respondeu mais. Eu 
abri mão de prosseguir com a discussão para evitar 
transtornos, mas posteriormente fui informada por 
um advogado de que eu poderia entrar na Justiça”, 
afirma Mariana. A informação está correta. Insultas, 
ofensas, difamações, os famosos “barracos” virtuais 
podem sim virar briga virtual. De acordo com o 
Código Penal da Constituição Brasileira, algumas 
situações online podem ir parar na Justiça. São elas: 
inventar história criminosa; ridicularizar postando 
foto; criar perfil falso para discutir; revelar segredos 
de outra pessoa; xingar ou insultar alguém. Apesar 
de muita gente ainda acreditar que a internet 
é “terra de ninguém”, é válido lembrar que as 
mesmas leis que valem para o convívio off-line, 
servem também para o online e deve haver sempre 
bom senso nos debates que se seguem nesse meio.

Equipamentos fora do prazo de validade podem provocar incêndios e também 
danos a: fogões, aquecedores etc.

O Correto é contratar uma empresa especializada para verificar as instalações do 
“Gás” e os vencimentos dos reguladores e medidores.

Seguindo as orientações dos técnicos, garantimos segurança e também economia 
aos condomínios, no consumo mensal de gás.

Na maioria dos Condomínios do Grande 
Recife, verificamos “Reguladores de 
Gás” vencidos.

INFORME

Dr. Fogão

COTIDIANO

UMA SIMPLES 
ATITUDE PODERÁ 
EVITAR DANOS 
MAIORES! 

INSULTOS 
VIRTUAIS PODEM 
VIRAR PROCESSO 
JUDICIAL

FAZEMOS VISTORIA E ORÇAMENTO GRÁTIS.
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O Artigo 784, X, do  Código de Processo 
de 2015, inegavelmente, se usado da 
forma e nos casos adequados, é um 
grande atributo do novo códex. Ocorre 
que a ansiedade natural do dia a dia, 
em busca de equalização das despesas, 
seja no cotidiano individual ou coletivo, 
pode levar a alguns afãs, no caso em 
tela, que não resultarão no efetivamente 
pretendido. Vamos esmiuçar melhor o 
assunto. O artigo questão, assim diz:  

Art. 784.  São títulos executivos 
extrajudiciais: (…)

X – o crédito referente às contribuições 
ordinárias ou extraordinárias de 
condomínio edilício, previstas na respectiva 
convenção ou aprovadas em assembleia 
geral, desde que documentalmente 
comprovadas;

Muito bem, uma inegável evolução 
em significantes aspectos. Logo que esse 
novo dispositivo foi lançado, o advogado 
Vital Maria Gonçalves Rangel, atualmente 
com 53 anos de advocacia ininterrupta, 
ainda militante, filho de advogado e pai 
deste articulista, asseverou: “Não gozará 
plenamente da repercussão que está 
tendo. A Lei Inquilinaria de 1991 prevê, 
de forma extremamente semelhante, 
e o que vemos, são Ações de Despejo 
cumuladas com Pedido de Cobrança.” 
Ele anteviu o que começa a ocorrer, que 
para esse formato de ação ter a louvável 
efetividade pretendida, ela exorbita 
alguns critérios trazidos no próprio 
dispositivo supracitado. 

A execução direta das taxas abre mão do 
antigo artigo 290 do CPC de 1973, e, atual 

323, do novo CPC.  A possibilidade de inserir 
novas cotas devidas. A execução é pontual. 
Se um condômino ou morador  deve cinco 
cotas ordinária e duas extraordinárias, 
na execução, serão cobradas exatamente 
essas taxas, e pronto. 

Art. 323. Na ação que tiver por objeto 
cumprimento de obrigação em prestações 
sucessivas, essas serão consideradas 
incluídas no pedido, independentemente 
de declaração expressa do autor, e serão 
incluídas na condenação, enquanto 
durar a obrigação, se o devedor, no curso 
do processo, deixar de pagá-las ou de 
consigná-las. 

Para as novas cotas, uma nova ação, 
outra petição inicial, novas custas, se 
for o caso, pagamentos de honorários 
advocatícios, a cada caso... Ou seja, no 
caso da execução direta, prevista no inciso 
X, do Art.748 do NCPC, novas cotas em 
atraso, implicarão em novos ajuizamentos. 
Afora isso, nenhuma falha de ocorrer; a 
execução, os seus títulos, devem gozar de 
liquidez, certeza e exigibilidade. Outra 
coisa, que o dispositivo não alerta, é que 
para o imóvel ir a hasta pública (leilão) a 
unidade devedora deve estar nome do réu 
ou do executado. O único que pode dizer 
isso, de forma irrefutável, é o cartório 
de Registro de Imóveis competente; as 
certidões devem ser tiradas e observadas. 
Neste diapasão de ponderações, o síndico, 
administradoras e advogados devem 
observar, se a dívida é contínua, ou, se 
é pontual, ocorrida em tal época, e cuja 
postura adimplente foi retomada. As tutela 
executivas são essencialmente precisas. Em 
algumas situações, é preferível, “a velha 
ação de combrança”, com seus atuais 
contornos, que, literalmente, “morrer na 
praia”, como muito tem se visto.

ARTIGO

Por Carlos Rangel

Advogado/Professor e Colunista da Folha de 
Pernambuco.

JURISPRUDÊNCIAS

TJ-SP - Apelação APL 
1042071120098260010 SP 0104207-
11.2009.8.26.0010 (TJ-SP)

Data de publicação: 19/12/2011
Ementa: DESPESAS DE CONDOMÍNIO - 

COBRANÇA LEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD 
CAUSAM’ TERMO INICIAL DOS JUROS DE 
MORA SENTENÇA MANTIDA APELO DO 
RÉU IMPROVIDO. . Legitimado para figurar 
no polo passivo da ação de cobrança de 
despesas condominiais é tanto aquele em 
nome de quem está registrada a unidade 
condominial no álbum imobiliário, como 
o compromissário-comprador do imóvel, 
se desta circunstância houver ciência 
inequívoca do Condomínio, cabendo 
unicamente a este escolher em face de 
quem quer demandar. - Os encargos da 
mora são devidos a partir do vencimento 
de cada parcela, por força do princípio ‘dies 
interpellat pro homine’, consagrado no art. 
397 do atual Código Civil .

TJ-DF - Apelação Cível do Juizado 
Especial ACJ 20150310012455 (TJ-DF)

Data de publicação: 28/08/2015
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA 
E VENDA DE IMÓVEL. ILEGALIDADE NA 
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS 
ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. 
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/
VENDENDORA. O PROMITENTE 
COMPRADOR SOMENTE RESPONDE PELAS 
TAXAS DE CONDOMÍNIO A PARTIR DA 
ENTREGA DAS CHAVES, QUANDO PASSA 
A TER DISPONIBILIDADE DA POSSE, GOZO 
E USO DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. 1. A jurisprudência pátria 
firmou-se no sentido de que somente a 
partir da entrega das chaves, momento em 
que é transferida ao promitente comprador 
a efetiva posse direta do bem, e não a 
partir da data de emissão da Carta de 
Habite-se, é que surge para o condômino 
a obrigação de efetuar o pagamento 
das taxas condominiais. 2. Ademais, no 
caso, as rés não se desincumbiram de 
seu ônus de comprovar que o imóvel se 
encontrava à disposição do consumidor 
desde a expedição da Carta de Habite-
se e/ou que eventual impedimento na 
entrega do imóvel decorreu de culpa 
exclusiva dos autores (art. 333 , inciso II , 
do CPC ). 3. Nesse sentido, demonstra-se 
nula a cláusula contratual que atribuiu 
aos adquirentes a obrigação de contribuir 
para as despesas do condomínio antes da 
entrega das chaves. Escorreita, portanto, 
a sentença que determinou a devolução 
simples dos valores pagos indevidamente 
pelos consumidores a tal título. 4. Recurso 
conhecido e improvido. Sentença mantida 
pelos seus próprios fundamentos. A Súmula 
de julgamento servirá de acórdão, na forma 
do artigo 46 da Lei nº 9.099 /95. Condenados 
os recorrentes vencidos ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios 
que fixo em 10% (dez por cento) do valor 
da condenação.
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A administradora de condomínios deve 
ser o braço direito do síndico no exercício 
da gestão, sem que isso represente qualquer 
influência política ou encubra qualquer 
irregularidade na gestão, uma vez que a 
administradora também responde pelos 
atos para os quais foi contratada. Ademais, 
a administradora é escolhida pelo síndico 
para auxiliar nas questões administrativas 
do condomínio. A escolha da administradora 
deve ocorrer mediante aprovação em 
assembleia conforme parágrafo 2º, do 
artigo 1.348 do Código Civil, que aduz 
“§ 2o O síndico pode transferir a outrem, 
total ou parcialmente, os poderes de 
representação ou as funções administrativas, 
mediante aprovação da assembleia, salvo 
disposição em contrário da convenção.” 
A administração de condomínios ocorre, 
via de regra, através de um contrato de 
administração firmado com o condomínio, 
no qual o síndico delega a terceiros o 
exercício de algumas atividades que seriam 
legalmente de sua responsabilidade. Assim, 
imperam as normas de mandato, pois é clara 
a delegação de poderes para que um terceiro 
(administradora) em nome do mandatário 
(condomínio representando pelo síndico) 
realize alguns atos de gestão conforme 
ajustado (contrato), Art. 653 e seguintes do 
Código Civil) Pelo fato do síndico, por força 
de lei, ser o responsável direto pela gestão, 
Art. 1.348 do Código Civil, discute-se inclusive 
se o síndico poderia trocar a administradora 
e depois ratificar a escolha em assembleia. 
Situação que particularmente entendemos 
viável, uma vez que quem responde civil e 
criminalmente pela edificação é o síndico. 
E assim, como ele responde nada mais 
justo que ele escolha para quem delegar 

responsabilidades que são dele. E como 
sabemos das inúmeras funções/ obrigações 
do dia a dia de um edifício, o síndico precisa 
ter auxílio administrativo, pois legalmente 
os erros cometidos pela gestão, mesmo que 
pela administradora, podem atingir o síndico 
diretamente. Mesmo que posteriormente a 
administradora possa ser responsabilizada 
pelos seus erros. (direito de regresso) Em um 
primeiro momento o síndico ou o condomínio 
respondem pelos erros praticados inclusive 
pela Administradora, mesmo que exista 

a possibilidade legal de responsabilizar e 
repassar o prejuízo a administradora em um 
segundo momento. Por exemplo: No caso de 
uma ação trabalhista com a condenação do 
prédio em função de um problema criado 
pela falta de pagamento de horas extras, 
a administradora não responde perante a 
justiça do trabalho e sim o prédio, mas se 
provado a culpa da administradora, poderá 
de forma regressiva ter que arcar com 
sua falha. Um outro exemplo: A falta de 
recolhimento de INSS aos cofres públicos, 
mas que foi retido do funcionário, no caso, o 
síndico responde pessoalmente na qualidade 
de gestor pelo crime de apropriação 
indébita (168 do CP) e sonegação fiscal na 
esfera criminal, mesmo que tenha direito 
de regresso perante a administradora 
na esfera civil. Porém, se ficar clara a 
responsabilidade direta da administradora, 
como por exemplo: No caso de emissão e 
controle de boletos e esta falhar na sua 
função, poderá ser acionada diretamente 
conforme entendimento do TJ-SP em 
Acordão nesse sentido: CIVIL – PROCESSO 
CIVIL – ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO 
– DANOS MATERIAIS E MORAIS – DÉBITO 
QUITADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA 
ADMINISTRADORA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL 
– Administradora de condomínio responsável 
pela emissão das cobranças e pelos seus 
recebimentos – Legitimidade passiva 
configurada – Ré que não se desincumbiu 
de seu ônus probatório, comprovando a 
regularidade da cobrança efetuada, diante 
do pagamento efetuado pela autora – 
Inteligência do art. 333, II, do CPC/73 – 
Cobrança indevida – Autora considerada 
inadimplente perante o Condomínio, o que 
a impediu de exercer o seu direito de voto 
em Assembleia – Danos morais – Indenização 
mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais), 
observados os princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade – Recurso desprovido. 
(TJ-SP - APL: 10257799820148260114 
SP 1025779-98.2014.8.26.0114, Relator: 
Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 
17/05/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, 
Data de Publicação: 23/05/2017).

 Por estes motivos nada mais justo de que 
o síndico possa escolher a administradora 
do condomínio de sua confiança. Escolha 
esta que pode e deve ser dividida com o 
conselho e posteriormente referendada em 
assembleia.

RODRIGO KARPAT

A RESPONSABILIDADE 
DA ESCOLHA DA 

ADMINISTRADORA DE 
CONDOMÍNIOS

Por Rodrigo Karpat

 Autor e colaborador do Jornal do Síndico.
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O bom gestor é aquele que se antecipa 
aos problemas e cria um planejamento para 
agir em momentos de crise. Ter uma reserva 
financeira no condomínio é uma medida 
inteligente a ser tomada, uma vez que 
imprevistos ocorrem e geralmente exigem 
uma resolução rápida afim de evitar maiores 
prejuízos. 

Para grandes sinistros há a cobertura 
do seguro predial, porém há outros 
pequenos incidentes que podem causar 
grande dor de cabeça. Imagine um evento 
totalmente atípico ocorrer e pegar a todos 
desprevenidos? Exemplo: uma pane elétrica 
danificou o sistema de distribuição de 
energia e o problema precisa ser resolvido 
com urgência. 

Como agir nessa situação? Se o caixa do 
condomínio estiver zerado, o jeito é recorrer 
à cobrança de uma taxa extra emergencial. 
Porém, daqui que todos os condôminos 
sejam comunicados disso e paguem suas 
respectivas contribuições leva-se muito 
tempo e os prejuízos se acumulam. 

Por outro lado, se o condomínio já possuir 
um dinheiro guardado, o problema inicial 
pode ser sanado de imediato e depois se 
veem maneiras de ratear a despesa. É para 
situações imprevisíveis como essa que serve o 
fundo de reserva. Trata-se de uma poupança 
alimentada com recursos recolhidos entre os 
condôminos afora a taxa condominial que 
banca as despesas ordinárias como água, 
energia, funcionários, manutenções. 

A maioria dos condomínios já possuem, 
desde sua constituição, a previsão dessa 
arrecadação extra destinada ao fundo de 
reserva, bem como o percentual estabelecido 
para essa finalidade. Em geral, essa alíquota 
varia de 5% a 10% e é a única forma de 
arrecadação extra a figurar nas convenções, 
as demais taxas extraordinárias (visando um 
reparo ou uma benfeitoria) devem passar 
pelo crivo da assembleia de moradores. 

O fundo de reserva guarda uma quantia 
que deve passar a maior parte do tempo 
parada, não deve ser acionada por qualquer 
coisa. Por esse motivo, é interessante que o 
dinheiro seja aplicado em alguma alternativa 

que o faça render, mas ao mesmo tempo que 
possa ser resgatado a qualquer momento. 

Por chegar a acumular grandes montantes, 
o fundo de reserva também pode servir como 
uma poupança forçada para posteriormente 
ser investido por exemplo em uma grande 
obra, cujo rateio pesaria muito no bolso 
dos moradores se fosse completamente 
parcelada durante a sua realização. 

Seja qual for - ao final - o objetivo para 
o qual vem a ser utilizado o dinheiro do 
fundo de reserva, é importante ressaltar a 
importância de que ele exista. O condomínio 
e o síndico precisam saber poupar para ter 
aonde recorrer na hora do aperto!

PLANEJANDO-SE PARA A 
HORA DO APERTO

FINANÇAS

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

Criação de fundo de reserva 
assegura recursos para o 

condomínio em situações 
emergenciais
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Os limites do que é coletivo e o que é 
privado muitas vezes se confundem quando 
a moradia em questão é um condomínio. Por 
vezes, um morador tenta impor seu gosto 
pessoal e esbarra no contragosto de seus 
vizinhos (bem como as regras da convenção 
condominial) e é preciso que o síndico 
intervenha na questão. 

O domínio privado se restringe ao que 
há da porta do apartamento para dentro, 
e mesmo assim, nem toda obra ou reforma 
é admitida, uma vez que pode danificar a 
estrutura de vigas e paredes fundamentais 
do prédio. A varanda, embora faça parte 
do apartamento, tem sua face voltada para 
a fachada externa e quase sempre é parte 
da fachada do condomínio, logo não é 
propriedade do condômino. 

Instalação de vidraças, telas de segurança 
e varais são exemplos de interferências que 
muitos moradores optam por fazer, ainda 
que seja inapropriado. Antes de multar ou 
tomar alguma atitude mais agressiva para 
evitar a alteração, é válida uma conversa 

educada entre o síndico e o morador, na 
tentativa de conscientizá-lo de que aquela 
porção do apartamento é, na verdade, parte 
do condomínio. 

O mesmo serve para intervenções nos 
corredores e hall do prédio, que muitas 
pessoas insistem em pintar de uma cor de 
sua escolha ou decorar ao seu gosto um 
ambiente que não lhe pertence e irá destoar 
do padrão restante do prédio.

Porém, há casos extremos em que a 
insistência do condômino em alterar uma 
parte do condomínio sem autorização ou 
legitimidade para isso só é resolvida entrando 
com uma ação formal na Justiça. Esse é o 
caso, por exemplo, de uma moradora de 
condomínio residencial em Campo Grande 
que chegou a instalar um portão eletrônico 
no muro dos fundos do condomínio para 
facilitar o seu próprio acesso.

Trata-se de um condomínio horizontal 
composto por 29 casas e que a condômina 
em questão é proprietária da unidade n° 
29 e reclamava por ter de atravessar todo 
o condomínio para chegar à sua casa. Por 
esse motivo, ela decidiu quebrar uma parte 
do muro externo do condomínio e instalar 
um portão eletrônico para seu uso exclusivo, 
sem qualquer aprovação por parte do 
condomínio. 

A decisão causou indignação nos 
demais moradores e, mesmo notificada 
extrajudicialmente para demolir a obra e 
restaurar o muro, a moradora não o fez. O 
juiz responsável pelo caso na 11º vara cível 
de Campo declarou que a lei estabelece que 
é dever do condômino não alterar a fachada 
e as partes externas.

Além disso, a Convenção de Condomínio 
prevê que o morador “deve abster-se de 
modificar a área comum do condomínio, 
inclusive a fachada, podendo fazê-lo apenas 
com anuência dos demais condôminos 
em assembleia geral”, o que não existiu. 
Desse modo, a moradora desobediente foi 
condenada a demolir o portão eletrônico e 
restaurar o muro que foi danificado.

SEU CONDOMÍNIO

MORADOR NÃO PODE 
DESCARACTERIZAR 

ESTRUTURAS DO CONDOMÍNIO

O SÍNDICO 
TAMBÉM RI

SEMPRE TRABALHANDO

Um político está tranquilamente tomando sol na praia, 
quando uma bela senhora se aproxima:

– Olá, o que o senhor faz por aqui?

O homem, querendo mostrar que políticos também 
podem ter veia poética, responde com ar conquistador:

– Roubando raios de sol…

A mulher, sorrindo e balançando a cabeça, diz:

– Ah… vocês, políticos, sempre trabalhando…

BÊBADO CAMBALEANDO

Um bêbado está cambaleando pela rua e dá de cara 
com uma freira. Tentando conscientizá-lo, ela diz:

— O senhor sabia que o Brasil é o segundo país do 
mundo em consumo de álcool?

— Isso é culpa desses crente!

— Como dos crentes? – pergunta a freira, indignada – 
Se crentes não bebem álcool!

— Pois é… (hic) Se eles bebesse um pouco nóis tava era 
em primeiro! 

NÃO TEM PERIGO!

 Fêssora, um menino como eu pode ter filhos?

— Claro que não Joãozinho, você só tem 10 anos!

— E uma menina como a Mariazinha pode ter filhos?

— Também não meu amor, ela só tem 9 aninhos!

Joãozinho se vira para Mariazinha e diz:

— Eu num disse que num tinha perigo!

O PASTOR E O BÊBADO!

O pastor evangélico discute com um bêbado:

– Você sabia que cerveja é um veneno?

– Bobagem! Hic… A água já matou muito mais gente!

– O quê! Você ficou maluco!

– Não. Você sabe quantas pessoas morreram no dilúvio?

DIVERSÃO É DIVERSÃO!

Um empregado chega para o patrão e fala:

– Patrão o senhor podia me liberar mais cedo hoje?

– Minha sogra morreu, e eu tenho que ir ao enterro.

- Eis que o patrão responde:

Diversão é diversão!

Trabalho é trabalho.

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico



ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CLÍNICA DE PSICOLOGIA

BOMBAS E MOTORES

BOMBAS E MOTORES

CÂMERAS

ADVOGADOS
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CONSTRUÇÕES E REFORMAS CONSTRUÇÕES E REFORMASCONSTRUÇÕES E REFORMAS

Av. Governador Carlos de Lima Cavalcante, 2821. Lj 09 - Casa Caiada - Olinda/PE
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PINTURA

LAVAGEM DE FACHADA

MANUTENÇÃO PREDIAL

REVESTIMENTO CERÂMICO

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

contato@mjmengenharia.com.br

(81) 99117-1008 / 99838-6403
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EXTINTORES DE INCÊNDIO

MÁRMORE E GRANITO

MOTOCICLETAS

MATERIAIL DE LIMPEZA

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

MCAP DISTRIBUIÇÃO .......................................... 81 3423.6114
Ver anúncio na página 01

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

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

ESCOLAS

EVENTOS/FESTAS ORGANIZAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE

REPAROS HIDRÁULICOS

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

DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO

DEDETIZAÇÃO



VAZAMENTOSTAPETES

TERCEIRIZAÇÃO

VIDROS

SANVIDRO ................................................................ 81 3493-7839
Ver anúncio na página 16
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Zelador
Porteiro Diurno/Noturno

Aux. Serviços Gerais
Jardineiro, etc...

Por Nossa Conta: 
Vínculo - Salário - Fardamentos

Alimentação - Passagem - Férias - 13º Salário
Faltas - Férias - Rescisão, etc...

(81) 3461-2012 / 3461-2620
eupater@ig.com.br / www.eupater.com.br

22 Anosde Confiança

e Responsabilidade
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DICAS

vidro TEMPERADO
vidro LAMINADO

espelhos
BOX

pele de vidro acm

AÇO INOX
FERRAGENS

esquadria de alumínio
FERRAMENTAS

WWW.SANVIDRO.COM.BR | COMERCIAL@SANVIDRO.COM.BR

sem compromisso!

faça seu orçamento

(81) 3493-7839
(81) 99960-5686

av. pan nordestina, 
233 vila popular, olinda-pe.

ADICIONAL 
NOTURNO

O crescimento da violência urbana atingiu 
em cheio os condomínios, sendo cada vez mais 
frequentes assaltos e arrastões nos prédios. Isso 
fez com que muitos endurecessem as regras de 
convivência com o intuito de evitar a presença 
de estranhos dentro do condomínio. Uma dessas 
medidas é proibir o acesso de entregadores no 
interior do prédio.

Toda atividade laboral desempenhada no 
período de 22h às 5h do dia seguinte é classificada 
como trabalho noturno. Porteiros, concierges, 
recepcionistas, vigilantes, manobristas, 
seguranças e demais funcionários do condomínio 
contratados pelo regime CLT que exerçam suas 
atividades nesse horário devem receber o bônus 
do adicional noturno. Esta é a orientação da 

ENTREGA DE 
ENCOMENDAS

A medida é polêmica e desagrada muitos 
moradores, mas é uma prevenção necessária. 
O mais adequado é que condômino avise ao 
porteiro se estiver esperando alguma entrega, 
evitando que ele receba encomendas não 
solicitadas. Fica sendo de responsabilidade do 
morador ir até a portaria retirar sua encomenda. 
Em casos em que realmente é necessária a 
entrada de um prestador de serviço, por exemplo 
instalador de TV a cabo, eletricista, pedreiro, 
é aconselhável fazer um cadastramento prévio 
com RG e CPF e se possível foto do visitante. 

Súmula 60, II, do TST, ao interpretar o disposto 
no artigo 73, § 5º, da CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho).

O valor corresponde a 20% sobre a hora 
trabalhada. Assim, para fazer o cálculo de 
adicional noturno é preciso descobrir qual o valor 
da hora de trabalho e aplicar o adicional sobre 
ela. O auxílio de um contador é indicado para 
não haver erros.


