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2019 começou e com ele o ciclo de um novo ano recomeça. Para muitos, janeiro é um mês de 
férias, diversão, viagens e, enquanto uns estão saindo do condomínio para passear, outros estão 
chegando a ele com o mesmo objetivo. Os meses de verão são os que mais concentram os chamados 
alugueis de temporada, ou seja, aqueles com duração menor de 90 dias. 

Com o avanço da economia compartilhada, os aplicativos de serviços ganham cada vez mais adeptos. 
Um exemplo é o Air Bnb, ferramenta que conecta proprietários de imóveis e indivíduos interessados 
em aluga-los. Por ser uma tendência relativamente recente, muitos síndicos desconhecem, mas 
precisam estar por dentro do que se trata, pois isso pode trazer impactos para a rotina do condomínio. 

Esse é o tema da nossa matéria especial desse mês: os aluguéis por temporada. Como funciona, 
quais os transtornos gerados e o que diz a Lei a respeito. Como o síndico deve proceder junto aos 
condôminos que praticam esse tipo de aluguel? Nosso artigo aborda essa questão em alta para esse 
mês de janeiro. 

Trazendo mais informações valiosas para os síndicos, fizemos uma explicação de duas das principais 
normas da ABNT que os gestores não podem deixar de conhecer, são elas a NBR 16280, que se refere 
à regulamentação das obras em condomínio, e a NBR 9050, que regulamenta os parâmetros de 
acessibilidade que toda edificação deve ter. Você já as conhece? Leia mais em nossa matéria de 
“Administração”. 

O Jornal do Síndico inicia mais um ano com as baterias recarregadas e muita energia para trabalhar 
pela melhor comunicação, com o intuito de informar e instruir nossos leitores com responsabilidade. 
A primeira edição de 2019 vem recheada de matérias para ajudar a administrar o condomínio e 
tornar a convivência nele mais harmoniosa. 

Desejamos a todos um excelente ano novo, de realização de metas, organização e sucesso! Tenha 
uma boa leitura!

 jul/18 ago/18 set/18 out/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% 
0,5000% 
0,0000 
0,55 
0,2466 
0,57 
23,54 
954,00 
1.108,38 

0,5000% 
0,3715% 
0,0000 
0,5309 
0,2466 
0,47 
23,54 
954,00 
1.108,38 

0,5000% 
0,3715% 
0,0000 
0,3944 
2,466 
0,54 
23,54 
954,00 
1.108,38 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,11 
3,85 
0,00 
5,41 
2,49 
5,39 
0,00 
1,81 
--- 
--- 

6,17 
4,74 
0,00 
6,82 
3,00 
6,56 
0,00 
1,81 
--- 
--- 

 

NOSSA MENSAGEM
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ESPECIAL

LOCATÁRIO POR 
TEMPORADA DEVEM 
OBEDECER À CONVENÇÃO 
DO CONDOMÍNIO

Aplicativos de carona como o Bla Bla Car, de 
motorista particular como o Uber e de aluguel de 
imóveis como o Air BNB são exemplo do que se 
chama atualmente de economia compartilhada, 
uma nova tendência que surgiu com a evolução 
da internet e mídias sociais e tem se expandido e 
ganhado adeptos no Brasil e no mundo. 

Desses citados, o que traz impacto na rotina 
de um condomínio – e tem seu pico de utilização 
em meses de férias como janeiro - é sem dúvidas 
o Air Bnb, que consiste em uma ferramenta 
que reúne proprietários que disponibilizam 
seus imóveis para visitantes e outros usuários 
que desejam alugar um imóvel por um tempo 
limitado, geralmente de poucos dias. Funciona 
como um “empréstimo” informal, no qual o 
dono cede o local temporariamente. 

A ideia em um primeiro momento parece 
inofensiva e uma boa alternativa para angariar 
renda em tempos de crise. Contudo, quando o 
imóvel em questão está situado dentro de um 

condomínio, o cenário muda um pouco e outras 
questões passam a ser levantadas, tais como o 
aumento de algumas despesas, a fragilidade na 
segurança e a grande rotatividade de pessoas, 
aspectos esses que podem incomodar não 
apenas o síndico como também os vizinhos. 

No tocante ao aumento de despesas, a queixa 
da maioria dos síndicos diz respeito à agua e 
energia elétrica em espaços de uso comum, visto 
que a maioria dos alugueis por temporada são 
para grupos de pessoas. Caso os hidrômetros 
não sejam individualizados, o custo se eleva.

Já a fragilidade na segurança e a grande 
rotatividade de pessoas são elementos que 
se relacionam, uma vez que quanto mais 
pessoas diferentes tiverem acesso ao prédio, 
maior é a chance de alguma delas não ser bem 
intencionadas e poder praticar algo de errado 
nele. O entra e sai não é bem visto, além do que 
nem sempre esses visitantes estão cientes das 
regras do condomínio ou dispostos a segui-las, 
já que o período de permanência é curto.

Embora essas queixas comuns por parte 
de moradores e administradores tenham sua 
validade, é importante lembrar que o aluguel 

por temporada tem respaldo na Lei e esse serviço 
é de livre pactuação por parte de qualquer 
proprietário de imóvel. Conforme o artigo 48 
da Lei nº 8.245/1991, a locação por temporada 
pode ser de até 90 dias, abrangendo também 
as locações de período mais curto, como fins de 
semana ou feriados. 

Sabendo disso, não é possível impedir ou 
limitar esse tipo de locação, pois se estaria 
intervindo em um direito de propriedade 
garantido pela legislação brasileira. Então como 
proceder? O bom senso sempre deve prevalecer. 
A utilização da unidade condominial não pode 
prejudicar o sossego, a salubridade e a segurança 
dos demais ocupantes do condomínio, conforme 
os termos do artigo 1336 do Código Civil.

É válido lembrar ao proprietário do imóvel 
que para exercer o seu direito de alugar o 
local, ele deve também cumprir com outros 
deveres, dentre eles a obediência à Convenção 
condominial, à qual seus locatários também 
ficam sujeitos. Quaisquer infrações como barulho 
excessivo, danos ao patrimônio, negligência com 
a segurança recairão sobre o dono do imóvel 
que responde como condômino.

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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BEM ESTAR DICA

Chega a estação mais quente do ano e 
todo mundo quer ter um “corpo de verão” 
e com isso as academias lotam, surgem as 
fórmulas “milagrosas” de emagrecimento, os 
tratamentos estéticos se valorizam e toda uma 
indústria que vende a saúde, a beleza e o bem-
estar como produtos se move. 

Entretanto, ter um corpo saudável vai 
muito além de se enquadrar nos parâmetros 
de beleza impostos pela atualidade e, ao 
contrário do que muitos acreditam, isso pode 
ser feito de graça. Não é preciso gastar rios de 

dinheiro quando há opções tão simples como 
caminhar ou correr. 

Ambas são alternativas de atividade física 
sem custo algum, que podem ser feitas na rua, 
em um parque, ou dentro das áreas comuns 
do próprio condomínio. Se houver esteira 
ergométrica disponível, melhor ainda, não há 
desculpas para fugir do exercício nem em dias 
de chuva. 

Tanto a caminhada quanto a corrida são 
excelentes exercícios, para melhorar o sistema 
cardiorrespiratório e fortalecer os músculos, 
mas cada um com uma intensidade diferente. É 
importante lembrar que a prática de exercícios 
previne doenças como Diabetes, Hipertensão, 
Dislipidemias, doenças articulares, Depressão, 
dentre outros males, além de ter também a 
função estética. 

Se você leva uma vida sedentária e não 
cultiva o habito de se exercitar, a caminhada 
é uma ótima pedida para começar a praticar 
uma atividade física. Apenas caminhando você 
movimenta várias partes do corpo, ajudando a 
manter o peso e na prevenção de doenças do 
coração e do sistema circulatório.

Em um segundo momento, adquirido o 
hábito da caminhada, é possível subir mais um 
degrau e elevar o nível do exercício praticando 
a corrida. Correr é um ato instintivo, nosso 
corpo foi feito para essa finalidade. O maior 
benefício da corrida é a facilidade que propicia 
na perda de peso já que aumenta o gasto 
calórico consideravelmente, bem como acelera 
o metabolismo; também melhora o sistema 
imunológico, a memória e o sono.

Trata-se de um exercício que exige um 
pouco mais de cuidado, pois necessita de 
maior eficiência pulmonar, muscular e 
cardíaca. É recomendável que antes de iniciar 
qualquer prática um pouco mais rigorosa, 
como a corrida, busque-se fazer um check up 
médico. Isso porque muitas pessoas podem ser 
portadoras de algum problema cardíaco e não 
ter ciência disso. Dessa forma, a sua atividade 
física deve ser orientada por um profissional 
da saúde. 

CORRER OU 
CAMINHAR: 

EXERCÍCIOS 
GRATUITOS E 

EFICAZES

CORTINAS

Elas são capazes de mudar a cara de um 
ambiente em poucos passos, conferindo 
personalidade e conforto. As cortinas são 
elementos-chave na decoração e elas devem 
ser escolhidas levando em consideração 
alguns critérios, tais como: a decoração 
local, a incidência de sol, a dimensão das 
janelas e do cômodo e a finalidade do 
espaço a que se destina. 

Existem várias modalidades que servem 
a diversos interesses. As de varão são 
leves, práticas e econômicas, com uma 
grande variedade de modelos e tecidos; 
as persianas são práticas e fáceis de limpar 
e têm a vantagem de bloquear total ou 
parcialmente a luz; as cortinas de painel, 
que possuem caráter minimalista; há as 
clássicas cortinas romanas que dão um ar 
mais sofisticado. Por fim, as cortinas de 
trilho são as mais comuns e versáteis, uma 
vez que podem ser montadas com tecidos 
e outros materiais de diferentes texturas, 
acabamentos e cores.

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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O mês de janeiro reúne o período de férias no 
calor do verão, dois elementos que combinam 
perfeitamente com diversão e pedem momentos 
de lazer e descontração. Nada mais brasileiro que 
aproveitar tudo isso curtindo um churrasco com 
os amigos e a área de lazer do condomínio pode 

oferecer isso. 

Montar um ambiente para essa finalidade não 
chega a ser complicado, mas especificamente 
a montagem da churrasqueira requer alguns 
cuidados. O modelo de alvenaria é muito comum 
em condomínios pela durabilidade e eficiência, 
além de ter uma capacidade de comportar grandes 
quantidades de alimento de uma só vez, o que é 
interessante quando se vai servir a muitas pessoas. 

De acordo com o engenheiro Luiz Fernando 

LAZER

CHURRASQUEIRA DE 
ALVENARIA DEVE SER 

CONSTRUÍDA SEGUINDO 
CRITÉRIOS

Por Ana Maria Esteves e Luis Felipe Calvão Os 
autores são Mediadores da Câmara Equilibre e 

colaboradores do Jornal do Síndico

Borges – proprietário da construtora 
Santa Rosa com experiência no serviço 
– alguns critérios devem ser observados 
na hora de projetar esse tipo de 
churrasqueira. “O primeiro cuidado 
diz respeito à escolha do tijolo, que 
deve ser o refratário, por causa da 
resistência, alta condutividade térmica 
e condutividade elétrica. A grelha 
também é um ponto de atenção. Deve-
se estar atento às medidas corretas”, 
orienta Borges.

Uma churrasqueira mal projetada 
por trazer transtornos aos convidados 
que estão próximos a ela, expostos à 
fumaça excessiva que não está sendo 
devidamente canalizada. Segundo 
Borges, para que isso não ocorra, 
é importante destinar atenção em 
relação ao ducto condutor de fumaça. 
“A função básica do duto é ‘retirar’ a 
fumaça da churrasqueira, mas isso pode 
se tornar um transtorno caso a execução 
do mesmo não tenha seguido critérios 
básicos. Nesse caso, a fumaça pode 
voltar diretamente nos convidados. Isso 
nenhum churrasqueiro quer”, alerta.

O serviço de construção de uma 
churrasqueira pode parecer simples, 
mas ele requer o trabalho de um 
especialista que garanta o bom 
desempenho do equipamento – cuja 
finalidade é assar carnes e outros 
alimentos – aliado à segurança, pois 
fogo e fumaça são elementos que, 
quando não devidamente controlados, 
podem acarretar prejuízos, inclusive o 
risco de morte ao usuário e a quem está 
por perto.

Um dos principais erros que as 
pessoas cometem ao construir uma 
churrasqueira de alvenaria é acreditar 
que não é preciso uma empresa 
especializada e que é possível fazer 
o serviço por conta própria. “A 
inexperiência de quem está executando 
acarreta em erros básicos que 
comprometem o funcionamento da 
churrasqueira”, destaca o engenheiro e 
proprietário da construtora Santa Rosa.

Deve-se buscar profissionais com 
experiência no ramo para executar 
o serviço. Durante a construção, é 
essencial cobrar do construtor a nota 
fiscal, bem como o certificado dos 
tijolos, além de relatórios fotográficos 
das etapas da obra, atestando que 
todas as premissas foram atendidas.
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Com um cenário econômico pouco favorável, 
todos querem encontrar uma maneira de diminuir 
despesas para poder continuar fazendo com que 
elas caibam no orçamento do mês. Dentre elas 
está o custo com a taxa do condomínio, um valor 
da manutenção do prédio que é compartilhada 
entre os condôminos. Em tempos de crise, fica o 
desafio: como reduzir essa taxa?

A equação, em teoria é simples: devemos 
elevar a receita e diminuir as despesas ordinárias 
(aquelas que vêm todo mês e não podem 
deixar de ser pagas). A prática, entretanto, é 
complicada: como fazer isso acontecer? Algumas 
dicas podem ajudar a encontrar meios que 
ajudem a diminuir os gastos do condomínio e 
aumentar a arrecadação. 

O primeiro passo é enxugar o que for possível. 
Deve-se fazer uma avaliação criteriosa de tudo 
que é pago pelo condomínio. Cada contrato 

de serviço terceirizado, como manutenções, 
deve ser revisado antes de renovar. Não se deve 
ter vergonha de barganhar descontos e ir ao 
mercado em busca de profissionais que façam o 
mesmo serviço cobrando menos, sem esquecer a 
qualidade, é claro. 

Depois, é necessário estabelecer escolhas 
racionais analisando custos que demandam 
água e luz. Procure saber em quais atividades do 
condomínio elas são necessárias e se é possível 
reduzir a frequência dessas atividades sem 
comprometer a sua qualidade. 

or exemplo, reflita: É possível deixar de lavar 
a calçada e passar apenas a varrê-la? É possível 
trocar a iluminação das áreas comuns por uma 
mais econômica com sensor de presença? A 
individualização de hidrômetros trará mais 
benefícios que malefícios? Podemos trocar o 
porteiro presencial por uma portaria remota em 
todos os turnos ou pelo menos um turno?

Outro ponto a ser observado é a questão 
dos inadimplentes. Quando há pessoas que 
usufruem do condomínio sem pagar por ele 

temos um problema, pois esse débito termina 
entrando na conta de alguém. É fundamental 
fazer uma cobrança ativa das dívidas e, caso 
necessário, levar os inadimplentes à Justiça para 
receber o valor devido. Há hoje dispositivos 
legais que aceleram a cobrança.

Por fim, além de buscar diminuir as saídas 
do caixa do condomínio, é importante pensar 
formas diferentes de aumentar as entradas. Sim, 
é possível gerar renda no condomínio” E mesmo 
sendo baixa ela poderá contribuir para reduzir a 
taxa de rateio entre todos os condôminos. 

O aluguel de espaços é uma alternativa para 
rentabilizar. Podem ser desde locações de espaços 
não utilizados no condomínio para algum 
morador, ou locar academia e estacionamentos, 
por exemplo, para empresas terceiras, até 
o aluguel do terraço do condomínio para 
instalação de antenas de telefonia e internet. Há 
também a possibilidade de locar espaços para 
publicidade, como outdoors e painéis digitais. 
Em todos estes casos, é necessária a aprovação 
dos moradores em reunião de assembleia do 
condomínio.

FINANÇAS

Por Cecília Lima

autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

DESAFIO 2019: 
REDUZIR TAXA DE 

CONDOMÍNIO



A Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) é uma instituição com atuação 
bastante vasta, que dita desde as regras para 
confecção de um trabalho acadêmico, como 
uma monografia de graduação, até regras 
para a construção civil. Há algumas normas 
pertinentes aos condomínios que todo síndico 
precisa conhecer. 

Tais normas técnicas existem com o objetivo 
de garantir a qualidade e a segurança das 
reformas e é uma obrigação do síndico 
estar por dentro do que elas determinam e 
principalmente envidar esforços para que 
elas sejam cumpridas, uma vez que as normas 
da ABNT têm força de lei e serão levadas 
em consideração caso haja algum problema 
relativo à construção, manutenção ou 
utilização da estrutura do condomínio. 

Uma das principais normas é a NBR 16280, 

publicada pela ABNT em 2014 e atualizada no 
ano seguinte, 2015, a qual já foi amplamente 
ilustrada e discutida em matérias do Jornal 
do Síndico ao longo desses últimos anos. Ela 
se refere à regulamentação das obras em 
condomínio. 

De acordo com mesma, o síndico é 
responsável por monitorar todas as reformas 
dentro do condomínio, independentemente 
se elas estão sendo executadas em espaços de 
uso comum ou em unidades de uso privado. 
Para isso, o morador é obrigado a permitir 
o acesso do síndico ao projeto detalhado 
assinado por um engenheiro ou arquiteto e 
à obra em si. A aprovação ou reprovação da 
obra fica a critério do síndico, pois é dele a 
responsabilidade pelo monitoramento. 

Outra importante norma da ABNT que 
deve ser conhecida pelos síndicos é a que 
diz respeito às regras de acessibilidade 
da edificação. A NBR 9050 regulamenta 
as condições necessárias para permitir 
a cadeirantes e demais pessoas com 
dificuldades de mobilidade a possibilidade 

de exercerem seu direito constitucional de ir 
e vir. É importante observar que as obras de 
mobilidade precisam estar de acordo com as 
leis municipais, estaduais e federal.

A lei federal 5296 de 2004 determina que 
no planejamento e na urbanização das vias, 
praças, dos logradouros, parques e demais 
espaços de uso público, devem ser cumpridas 
as exigências dispostas nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT, tais como a construção 
de calçadas para circulação de pedestres ou 
a adaptação de situações consolidadas; o 
rebaixamento de calçadas com rampa acessível 
ou elevação da via para travessia de pedestre 
em nível; e a instalação de piso tátil direcional 
e de alerta.

Além de se adequar à legislação vigente 
e assim minimizar as chances de ter algum 
problema futuro com a Justiça, o síndico que 
conhece a fundo essas normas está ciente 
de suas obrigações. Quem ganha com isso é 
sempre o condomínio, que terá uma gestão 
eficiente focada na segurança e garantia de 
sucesso dos processos.
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ADMINISTRAÇÃO

Por Cecília Lima

autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

SÍNDICO DEVE 
CONHECER REGRAS 

DA ABNT PARA 
CONDOMÍNIOS
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PVC é a sigla para “Polyvinyl chloride” que 
em português significa Policloreto de vinila e 
consiste em um material que vem ganhando 
força na arquitetura atual devido a algumas 
de suas características. Ele é especialmente 
aplicado na forma de lâminas para construir 
forros, cujo produto final resulta em um 
acabamento padronizado com estrutura 
rígida e impermeável, coloração uniforme boa 
durabilidade.

Os forros de PVC são indicados para 
compor ambientes em condomínios por serem 
adaptáveis às mais diversas necessidades e 
reajustáveis em diversos espaços, mesmo em 
locais com inclinações. O sucesso é garantido 
desde que o projeto seja executado por 
profissionais capacitados que prezem pela 
estética e segurança do serviço.

No condomínio, o PVC pode ser aplicado em 
vários espaços, conforme citaremos a seguir. 
Um deles é a garagem. Uma das razões que 
qualificam esse material para estar lá é que ele 
faz uma proteção contra a poluição, uma vez 
que absorve a fumaça do carro, deixando o ar 
mais limpo para quem usar esse ambiente. 

O material apresenta diversas qualidades, 
dentre elas está o fato de não propagar chama 
(autoextinguível), o que é uma característica 
importante em um condomínio, edificação 
em que vivem muitas pessoas, isso confere 

MANUTENÇÃO

Por Andréa Mattos

A autora é Jornalista e colaboradora do 
Jornal do Síndico.

CONHEÇA AS 
QUALIDADES DOS 

FORROS EM PVC

RUA SÃO MIGUEL 2149 - AFOGADOS
(81) 3428-0980 / 3251-9413 / 99901-3715
bezerrareboques@outlook.com.br
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Engates Para Todos os Veículos

maior segurança  contra incêndios ao prédio. 
A durabilidade também é notável, o que se 
traduz em economia, pois após a instalação 
demorará muito tempo até que seja necessário 
alguma troca. 

Uma outra característica positiva é o PVC 
ser um eficiente revestimento isolante, tanto 
acústico quanto térmico. A qualidade de 
barrar sons é muito desejável quando se sabe 

que um dos principais motivos de conflitos 
em edifícios residenciais é justamente o 
barulho. Por outro lado, o conforto térmico 
é igualmente interessante: o PVC é capaz de 
manter a temperatura estável, evitando assim 
com que os ambientes quentes ou gelados 
demais.

Ainda no quesito “isolamento”, podemos 
dizer que o forro em PVC apresenta uma 
boa resistência à umidade, pois tem em sua 
composição materiais derivados do plástico. 
Esse tipo de revestimento pode ser inclusive 
usado banheiros e em áreas externas, expostas 
à agua da chuva e umidade do ar livre. 

A versatilidade desse material se traduz 
também na praticidade de sua montagem e 
da manutenção. A instalação é rápida, pois a 
estrutura tem mecanismos simples de serem 
acessados. Para higienizar basta passar um 
pano umedecido apenas com água ou com 
uma solução de água e detergente neutro (a 
depender do grau de sujidades) a cada 15 dias 
para manter essa estrutura limpa da poeira que 
se acumula naturalmente. A cor não desbota e 
não é necessário gastar com pinturas.
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Administrar um condomínio não é tarefa fácil, 
pois além de várias áreas a serem geridas ainda 
existem infinitas fontes que geram conflitos.

O trabalho do síndico, seja ele morador ou 
profissional, é fundamental para a vida condominial.

Atualmente, não é mais exigido que o síndico seja 
condômino, assim hoje em dia já contamos com a 
figura do síndico profissional.

Este novo profissional é uma ótima opção quando 
não há candidatos ou quando o condomínio decide 
profissionalizar sua administração, pois é contratado 
sem vínculo empregatício, uma vez que é um 
prestador de serviços.

Vejamos então 5 Vantagens de um Síndico 
Profissional para seu Condomínio 

GESTÃO PROFISSIONAL

Embora o seu condomínio conte com serviços de 
uma administradora, é o síndico o responsável por 
uma boa gestão condominial.

O síndico profissional além de trabalhar visando 
eficiência na gestão do condomínio, também planeja 
a redução de custos e melhor aproveitamento do 
orçamento, aumentando o controle do fluxo de 
caixa, por exemplo. 

Hoje em dia existem diversos softwares de gestão 
para auxiliar nas tarefas dos síndicos e comunicação 
com os moradores, o que facilita para a eficiência e 
transparência da administração condominial.

 IMPESSOALIDADE

Dentre as várias vantagens em contratar um 
síndico profissional a impessoalidade é uma das 
principais.

Isto porque, em casos de conflitos internos, não 
há ligação emocional com nenhuma das partes.

Logo, o síndico profissional é capaz de 
encontrar soluções e/ou alternativas que atendam 
primeiramente aos interesses do condomínio como 
um todo.

Também, ao optar pela contratação 
profissionalizada, os condôminos têm ciência de que a 
função deste profissional é garantir que o patrimônio 
seja conservado e que as regras estabelecidas sejam 
cumpridas. 

PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL

A atuação do síndico é equivalente a do gestor 
de negócios, já que dentre suas funções está a 
preservação e valorização patrimonial do condomínio 
contratante. 

Por exemplo, a escolha de um síndico profissional 
qualificado facilita a elaboração de cálculos para 
as previsões orçamentárias, evitando surpresas 
desagradáveis.

Além disso, é sua função manter o condomínio 
em conformidade com a legislação, convenção, 
regulamento interno e as deliberações feitas em 

assembleias, o que certamente, evitará problemas e 
prejuízos financeiros. 

Ainda mais que, os condomínios têm diversas 
legislações esparsas que implicam em recolhimento 
de impostos sob pena de condenação pesada quando 
estes não forem corretamente recolhidos.

PROFISSIONALISMO

Cada vez mais, síndicos profissionais possuem 
habilidades qualificadas permitindo-lhe buscar 
orçamentos viáveis, renegociar contratos, além 
de possuir uma relação maior com profissionais de 
diversas áreas.

Desta forma, é possível prestar uma administração 
profissional, ética e de qualidade, proporcionando 
ao condomínio uma gestão empresarial adaptada à 
vida residencial.

Um bom síndico profissional tem conhecimento 
de mercado, ou seja, sabe encontrar os melhores 
fornecedores, identifica os serviços necessários para 
o tamanho do condomínio, realiza a administração 
correta dos recursos, tem conhecimento profundo 
em legislação e deveres de síndico, dentre outros.

Assim, profissionalismo com respaldo 
administrativo/financeiro e jurídico está entre as 
principais vantagens em optar pela contratação de 
um síndico profissional.

REMUNERAÇÃO FIXA

A faixa salarial do síndico profissional depende da 
complexidade de cada condomínio.

Ao negociar a remuneração com o síndico 
profissional, deve-se levar em conta alguns pontos 
importantes, tais como: número de unidades, número 
de visitas necessária no condomínio, quantidade 
das áreas de lazer, se há funcionários próprios ou 
terceirizados, se há administradora de condomínio e/
ou é um serviço de autogestão e dentre outros.

Se for analisar a fundo, o custo-benefício é 
altamente compensatório quando comparado ao 
pagamento das despesas e/ou multas de uma gestão 
ineficiente.

Quando a função exercida pelo síndico morador 
não é planejada, os problemas serão inúmeros, mesmo 
que muitas vezes não haja má fé, a inexperiência 
acaba saindo caro ao condomínio. 

Atualmente no mercado há grande oferta de 
síndicos profissionais, por isso vale a pena pesquisar e 
contratar um profissional qualificado.

Como podemos identificar, o síndico profissional é 
um gestor externo com função de gerir o condomínio 
através de boas práticas e ações preventivas, 
garantindo a segurança de todos.

Assim, tendo em vista a falta de interesse e/ou 
disponibilidade dos moradores para exercer a função 
de síndico nos últimos anos, a procura por síndicos 
profissionais aumentou consideravelmente.

Se seu condomínio optou por contratar um síndico 
profissional, faça uma busca minuciosa, pois há no 
mercado profissionais éticos e qualificados. Pesquise!

Conheça nosso Blog e cadastre-se para receber 
gratuitamente conteúdos e atualizações. http://
simonegoncalves.com.br/blog/

DRª. SIMONE GONÇALVES

ESTRELA
DALVA

• CONDOMÍNIO
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• CONSTRUTORA
• VIGILÂNCIA 

Av. José Rufino, 1276 - Areias

3251.2993 / 9.9717-1402
estreladalvafardamentos@hotmail.com

• MILITARES
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Segundo o senso comum, acredita-se que 
a propriedade privada começa da porta para 
dentro. Contudo, em se tratando de um imóvel, 
não é bem assim. Muitos esquecem, mas a 
calçada é parte dele e isso acarreta junto a 
responsabilidade pela manutenção da mesma, 
assegurando ao passeio perfeitas condições de 
trânsito. A legislação acerca desse tema é variável, 
mas o que prevalece na maioria dos municípios é 
esse entendimento.  

De acordo com o artigo 5º, inciso XV, da 
Constituição Federal, a caminhada é um meio 
de locomoção muito comum e importante para 
a população, o qual se caracteriza por estímulo 
ao meio ambiente sustentável, à saúde e à 
autonomia de mobilidade, alicerçada no direito 
fundamental de ir e vir. A integridade das vias 
de passeio deve ser preservada para que o livre 
caminhar seja viabilizado. 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz 

a definição de calçada como “parte da via, 
normalmente segregada e em nível diferente, 
não destinada à circulação de veículos, reservada 
ao trânsito de pedestres e, quando possível, à 
implantação de mobiliário urbano, sinalização, 
vegetação e outros fins”. E passeio como 
“parte da calçada ou da pista de rolamento, 
neste último caso, separada por pintura ou 
elemento físico separador, livre de interferências, 
destinada à circulação exclusiva de pedestres e, 
excepcionalmente, de ciclistas”. 

Conforme o que dispõe a Lei Federal 
nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), as 
especificidades do passeio são definidas, via 
de regra, pelas leis municipais, pois concerne 
à matéria do Plano Diretor. É fundamental, 
portanto, que se conheça o Código de Obras 
e Código de Posturas, bem como as normas de 
uso e ocupação do solo da cidade em que está 
localizado o condomínio, caso contrário, qualquer 
infração pode ser cometida inadvertidamente, 
trazendo penalidades. 

A boa estruturação e conservação das 
calçadas beneficia não apenas os moradores do 
imóvel, como também os transeuntes, sendo 
indispensável, sobretudo, àqueles que possuem 

alguma dificuldade de locomoção, como idosos 
e cadeirantes, por exemplo. Calçadas danificadas 
podem oferecer riscos sérios à integridade 
daqueles que nela transitam e o condomínio 
pode pagar pela responsabilidade disso. 

É o que nos ilustra um fato ocorrido no estado 
do Mato Grosso do Sul (MS): sentença proferida 
na 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros 
Públicos da Capital condenou o Município de 
Campo Grande e um condomínio a indenizarem 
pedestre que sofreu fratura em razão de queda 
em buraco existente na calçada defronte ao 
condomínio. 

A vítima relatou que, ao caminhar pela calçada 
defronte ao condomínio réu, caiu em um buraco 
existente no passeio e precisou de atendimento 
do SAMU para ser resgatada. Ela acrescentou que 
a iluminação pública no local era precária e que, 
em razão da queda, sofreu fraturas no tornozelo 
e pé esquerdos, tendo que passar por cirurgias. 
Os réus foram condenados solidariamente ao 
pagamento de R$ 314,00 ao mês a título de 
lucros cessantes, referente ao período em que 
autora ficou sem trabalhar (março a dezembro 
de 2011), além do pagamento de R$ 490,00 de 
danos materiais e R$ 8.000,00 de danos morais.

SEGURANÇA

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

A CALÇADA TAMBÉM 
É RESPONSABILIDADE 
DO CONDOMÍNIO



A atualização do Regimento Interno e 
Convenção Condominial é sempre um árduo 
trabalho. A necessidade de modificação 
destes instrumentos vem da necessidade de 
modernização das cláusulas em função do 
tempo, ou pela má elaboração, por parte de 
construtoras/incorporadoras, de regras que não 
atendam aos anseios da coletividade. 

A convenção é ato essencial para a instituição 
do condomínio edilício (art. 1.333 do CC). Nos 
casos em que tenha havido prévio registro da 
incorporação imobiliária, ela será apresentada 
como minuta, integrando o rol de documentos 
exigidos para que o incorporador possa realizar 
as vendas e obras no local (art. 32, alínea “j”, da 
Lei nº 4.591/64), sendo elemento indispensável 
para o registro no cartório competente.  

Com a emissão do ‘habite-se’ e cumprimento 
das demais exigências legais, o incorporador, 
via cartório, apresenta os documentos para a 
instituição do condomínio, ratifica (confirma) 
os termos da minuta da convenção já arquivada 
naquele primeiro momento e requer a abertura 
das matrículas individualizadas de cada 
unidade.  

Também pode ocorrer do proprietário/
construtor optar por não negociar as unidades 
na planta e entregar as obras já concluídas para 
proceder às vendas. Nesse caso, ele irá solicitar 
ao cartório a instituição de condomínio direta, 
apresentando obrigatoriamente, também, a 
Convenção de Condomínio. 

Em ambos os casos (havendo instituição 
e especificação das unidades com prévia 
incorporação ou não), a partir deste momento 
o condomínio está apto para ser instalado e 
passar a ser representado por um síndico. Ou 
seja, com a instituição do condomínio há o 
registro da Convenção de Condomínio no Livro 
3 do Registro de Imóveis, não sendo a ratificação 
(confirmação) da convenção em assembleia ato 
necessário. 

 Legalmente, o quórum para se alterar a 
Convenção é de 2/3 dos condôminos com base 
no Art. 1.351 do Código Civil, já o Regimento 
Interno pode ser alterado com maioria simples 
seguindo a regra geral do Art. 1.352 do CC, salvo 
quando se tratar de questões que envolvam 

quórum específico, e desde que a convenção 
não defina quórum maior. 

 Artifícios como deixar a assembleia em 
aberto, ou em sessão permanente, não devem 
ser realizados para a obtenção de quórum, e 
quando feito são rechaçadas pelo judiciário. 
O fato de muitas vezes o Registro de Imóveis 
não se ater ao desmembramento da assembleia 
e se fixar apenas ao quórum, não torna o ato 
legal, e se contestado, fatalmente ensejará na 
anulação da assembleia.  

Nesse sentido a manifestação do STJ: 

 RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO 
DE OBRA NOVA - JULGAMENTO ANTECIPADO 
DA LIDE - POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO 
DO DIREITO DE DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA, 
NA ESPÉCIE - ASSEMBLÉIA - INSUFICIÊNCIA 
DE QUORUM - RATIFICAÇÃO POSTERIOR - 
IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA COLHEITA 
DE VOTOS NAS REUNIÕES CONGREGASSIONAIS 
- RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não há 
falar em cerceamento do direito de defesa em 
hipóteses tais em que o julgador, destinatário 
final das provas, dispensa a produção daquelas 
que julga impertinentes, formando sua 
convicção com aqueloutras já constantes nos 
autos e, nesta medida, julga antecipadamente 
a lide, como sucede in casu. 2. Conquanto o 
condomínio não possua personalidade jurídica, 
é inviável deixar de reconhecer que deve 
exprimir sua vontade para deliberar sobre o seu 
direcionamento. 3. A assembleia, na qualidade 
de órgão deliberativo, é o palco onde, sob 

os influxos dos argumentos e dos contra-
argumentos, pode-se chegar ao voto que melhor 
reflita a vontade dos condôminos e, portanto, 
não é de admitir-se a ratificação posterior 
para completar quorum eventualmente não 
verificado na sua realização. 4. Recurso especial 
improvido.

(STJ - REsp: 1120140 MG 2009/0016163-4, 
Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de 
Julgamento: 06/10/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, 
Data de Publicação: De 23/10/2009)

Algumas Convenções trazem em seu corpo o 
Regimento Interno, nesse caso a alteração do RI 
dentro da convenção requer o quórum de 2/3. 

Qual seria a saída então para alterar a 
convenção? 

Não existe segredo, o quórum deve ser 
obtido com um trabalho prévio, obtenção de 
procurações e se necessária a criação de uma 
comissão para auxiliar nos trabalhos. 

Porém, para algumas questões que não 
estejam reguladas na Convenção ou no 
Regulamento Interno, podem ser implantadas 
como complementação das regras do RI, desde 
que: a)  não contrarie o RI, b) não exista a 
previsão na convenção de quórum especial para 
alteração do RI e ainda, c) não trate de assuntos 
que a lei estabeleça quórum especial, assim 
poderão ser modicados através de assembleias 
com quóruns de maioria simples. 

Por fim, antes de alterar uma convenção 
sugiro a visita formal ao cartório de Registro de 
Imóveis para a verificação dos procedimentos 
administrativos que serão necessários para 
a alteração. Não obstante, mesmo que a 
convenção aprovada e sem registro tenha valor 
(Súmula 260 do STJ), o melhor caminho é a 
averbação no Livro 3 do Registro de Imóveis, 
para que surta efeitos contra terceiros e tenha 
sua representação e força garantida perante 
instituições financeiras e outros órgãos que se 
façam necessários apresentar o instrumento.

*Dr. Rodrigo Karpat, advogado militante na 
área cível há mais de 10 anos, é sócio fundador 

do 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 é colunista da 
ELEMIDIA, do site Síndico Net, do Jornal Folha 

do Síndico, do Condomínio em Ordem e de 
outros 50 veículos condominiais, é consultor da 

Rádio Justiça de Brasília, do programa É de Casa 
da Rede Globo e apresenta os programas Vida 
em Condomínio da TV CRECI e Por Dentro dos 
Tribunais do Portal Universo Condomínio, além 
de ser membro efetivo da comissão de Direito 

Condominial da OAB/SP. 

JANEIRO | 2019 11

DR. RODRIGO KARPAT
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ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

AR-CONDICIONADO

BOMBAS E MOTORES BOMBAS E MOTORES

12

ESCOLAS

EVENTOS/FESTAS ORGANIZAÇÃO

ELEVADORES

EXTINTORES DE INCÊNDIO

PRÉFOGO EXTINTORES ................................. 81 3241.0073
Ver anúncio na página 05
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CONSTRUÇÕES E REFORMAS CONSTRUÇÕES E REFORMASCONSTRUÇÕES E REFORMAS

81 3053.9894 | 9 9295.9172
recife@jornaldosindico.com.br

Para anunciar ligue:

MÁRMORE E GRANITOMANUTENÇÃO PREDIAL

MOTOCICLETAS

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

SECRETARIA DE SAÚDE

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

SINDICATOS

SEGURANÇA ELETRÔNICA

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

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

TAPETES

VIDROS

SANVIDRO ................................................................ 81 3493-7839
Ver anúncio na página 16



COTIDIANO

Civilidade, respeito, responsabilidade e 
empatia são premissas básicas para que se 
possa desfrutar de uma convivência pacífica 
dentro do condomínio. A mistura de tantas 
pessoas com culturas, costumes, ideias e 
opiniões distintas às vezes pode ser uma 
fórmula explosiva quando se reúne tudo isso 
em um espaço comum a ser compartilhado. 
Por isso, algumas regrinhas devem ser sempre 
lembradas em nome do convívio equilibrado. 

Pensando nisso, elencamos alguns itens 
que merecem ser observados, como um 
manual da boa convivência a ser seguido. 
É válido divulgar essas regras em espaços 
visíveis para que todos os moradores sejam 
sempre lembrados de que têm sua parcela de 
responsabilidade na harmonia do coletivo. 

Barulho – conversas em tom elevado, 
música mecânica ou ao vivo, televisão em 
volume alto, sapatos ruidosos no piso, 
arrastar móveis são exemplos de algumas 
atividades que produzem barulho. Essas e 
outras devem ser evitadas fora do horário 
permitido. Respeite as horas de silêncio do 
condomínio. 

Lixo – cada condômino é responsável 
pelos resíduos que produz e deve lhes dar 
a destinação correta. Não jogue papéis, 
bitucas de cigarros ou quaisquer outros tipos 
de lixo pela janela. Todo material deve ser 
devidamente ensacado e descartado no local 
adequado. 

Fundionários – Todos os colaboradores 

do condomínio devem ser tratados com 
cordialidade e respeito. Lembre-se que 
nenhum deles está la ao seu serviço 
exclusivamente, portanto não devem ser 
solicitados para desempenhar tarefas 
particulares em horário de expediente. 

Animais – Os Pets são permitidos desde que 
estejam em condições de saúde adequadas 
que não ofereçam riscos aos demais 
condôminos. Eles devem ser conduzidos com 
guia em todas as ocasiões, de preferência 
utilizando elevadores de serviço (se esses 
existem no prédio). Todos os excrementos 
ou demais sujeiras produzidas pelo animal 
devem ser limpas pelo dono.

Garagem – se a garagem tem vagas fixas 
para cada unidade, isso deve ser respeitado. É 
extremamente mal educado que um morador 
ocupe a vaga de outro, ainda que essa não 
esteja sendo usada. Caso a garagem do prédio 
seja em regime rotativo, a periodicidade das 
trocas deve ser obedecida. Ninguém pode 
ocupar permanentemente uma vaga que é 
coletiva. Estacionar respeitando os limites 
da vaga é outra dica importante para evitar 
conflitos. 

Elevadores – trata-se de um equipamento 
de uso coletivo, portanto nenhum morador 
pode monopolizar, ficar segurando o 
elevador para uso exclusivo. As finalidades 
de cada elevador – se social ou de serviço 
– devem ser respeitadas. Além disso, gestos 
de cordialidade são sempre bem-vindos: 
cumprimentar, segurar a porta para o outro, 
priorizar idosos e pais com crianças de colo.
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AS BOAS 
E SEMPRE 
VÁLIDAS 

REGRAS DE 
CONVIVÊNCIA

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico



GORDO NO ÔNIBUS

Na cidade de Pindamonhantuba, Dona Clotilde 
entra com seus 17 filhos em um ônibus. 12 filhos 
conseguem sentar e 5 ficam em pé. E o ônibus 
vai enchendo mais. Então dona Clotilde olha 
pra um gordo que está todo folgado em um dos 
bancos.

— Se o senhor fechasse as pernas, tinha lugar 
pra um dos meus filhos sentar, sabia?

— Ah é? E se a senhora fechasse as pernas, teria 
lugar para todo mundo sentar neste ônibus!

SOLTEIRO E MAGRO

Um sujeito gordo e outro magro conversavam.

Diz o gordo:

— Como é que você consegue se manter assim, 
magrinho?

— É que eu sou solteiro. Quando chego em casa 
vou para a geladeira e como nunca tem nada 
que presta, vou para cama.

— E você, por que é tão gordo?

— É que eu sou casado. Quando chego em casa 
vou para a cama e como não tem nada que 
presta, vou para a geladeira.

CAMA FORTE

No hospício, o louco pede para o enfermeiro:

— Eu quero uma cama bem forte!

— Mas por quê? Você não é gordo nem nada!

— É que meu sono é pesado!

CRIME SEM PISTAS

Durante a investigação de um crime, o detetive 

pergunta:

— Alguma pista?

— Não!

— Nem mesmo um fio de cabelo?

— Não!

— Ótimo! Então prendam o careca!

QUANTO TEMPO DE VIDA

Uma mulher pessimista vai ao posto de saúde, é 
atendida e pergunta para o médico:

- Doutor, quanto tempo eu tenho?

O médico responde:

- Você tem pouco tempo.

- Então quer dizer que eu vou morrer logo?

- Não, é que tem outras pessoas pra eu atender.

TENDÊNCIAS SUICIDAS

O sujeito no médico:

- Doutor, tenho tendências suicidas. O que faço?

- Em primeiro lugar, pague a consulta.

NOVO APARELHO AUDITIVO

Após testar por uma semana o novo aparelho 
auditivo, o velho senhor retorna ao médico.

- O senhor está gostando do aparelho? - 
pergunta o médico.

- Está funcionando que é uma maravilha - 
responde o velho.

O médico pergunta:

- E o que a sua família achou de o senhor voltar 
a escutar?

E o velho responde:

- Bem, eu ainda não contei para eles, mas já 
mudei meu testamento três vezes.

CURA DO JEGUE

No hospício, o médico tenta curar o louco que 
pensa que é um jegue:

- Olhe pro fundo dos meus olhos - diz o médico - 
repita depois de mim: “Eu não sou jegue.”

- Se não é jegue é uma égua!

- Não. Eu não sou jegue e nada mais!

- Eu não sou jegue e nada mais! - repete o louco.

- Nada mais não, burro!

- Eu não sou burro, sou jegue!

CACHORRO VELHO

Uma senhora de 62 anos leva seu cachorro velho 
em um safari. O cachorro se distraiu caçando 
borboletas e acabou perdido no meio da 
floresta!

Um leopardo muito esperto já estava pronto 
para atacar, quando o cachorro pula numa pilha 
de ossos que vê em sua frente e fala alto:

- Nossa, que delícia que estava esse leopardo! 
Será que tem outro por aí?

O leopardo ouvindo aquilo corre para trás de 
uma árvore.

Um macaco sacana, vendo a cena, vai falar com 
o leopardo:

- Ei, aquele cachorro te fez de idiota! Vai lá e 
pega ele!

- Tá legal! Sobe aí nas minhas costas! - diz o 
leopardo.
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BOX

pele de vidro acm
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Criar bichinhos de estimação em condomínio é um direito do morador 
assegurado pela Constituição. Essa posse, contudo, deve ser responsável. 
Além de cuidar da saúde do animal para que não ofereça riscos às demais 
pessoas, o tutor também deve zelar para que seu pet não cause prejuízos 
ao condomínio nem aos vizinhos. Perdas materiais deverão ser ressarcidas. 

O artigo 936 do Código Civil nos indica que o dono ou detentor do 
animal que cause danos a um terceiro está obrigado a indenizá-lo pelos 
prejuízos patrimoniais e morais sofridos, contudo, para que haja a obrigação 
de reparar ou indenizar é necessário que os danos causados pelo animal 
tenham sido consequência da conduta de seu dono. Ou seja, o prejuízo 
deverá ser ressarcido desde que não se prove a culpa da vítima ou um 
motivo de força maior.

A legislação trabalhista passa atualmente por diversas revisões e a 
maioria delas flexibiliza regras pré-existentes. Uma dessas mudanças 
diz respeito à possibilidade de o empregado e o patrão fecharem 
um acordo para demissão, o que diminui a burocracia e pode trazer 
benefícios a ambos. 

Em caso de se realizar um acordo para finalização de relação de 
trabalho, o empregado terá direito a: a) sacar 80% do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); b) receber indenização de 20% 
sobre o saldo do FGTS; 3) 50% do aviso prévio, se indenizado; 4) 
receber demais verbas trabalhistas (saldo de férias, 13º proporcional, 
etc). O empregado demitido por acordo, entretanto, não terá direito 
a seguro-desemprego.

PETs DEMISSÃO POR 
ACORDO


