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Página 04

Dia do Sindico

RODRIGO KARPAT

Utilizado como recurso em cada vez 
mais condomínios, a contratação de 
síndico profissional tem virado uma 
tendência dentro do mercado 
imobiliário. A busca por esse tipo de 
p ro f i ss iona l  su rg iu  com  as 
demandas dos condomínios clube, 
que necessitam da presença física 
de um síndico durante o horário 
comercial
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LEGISLAÇÃO

É  n a t u r a l  q u e  o c o r r a m 
d e s e n t e n d i m e n t o s  e n t r e 
condôminos por divergências 
relativas a questões do condomínio. 
O que não pode ocorrer é a 
extrapolação dos limites daquilo que 
é socialmente aceitável em um 
embate de ideias: xingamentos 
verbais e até mesmo violência física.

Síndico profissional
por que contratar
e como fazê-lo

“Eu não posso mudar o mundo que vejo ao meu redor, mas posso mudar a maneira pela qual vejo o mundo dentro de mim.”
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Briga entre
condôminos termina
com indenização de
mais de 30 mil reais



Por Cecília Lima

s t e  m ê s  n o s s o Efundador completa 
1 0  a n o s  d e  s u a 

ausência, o Sr. Aroldo de 
Lima Marcelo, no auge de 
sua felicidade se ausentou, 
entretanto nos deixou um 
legado.

A t u a l m e n t e  e s t a m o s 
atendendo 22 grandes 
cidades brasileiras, e que 
e s t e  a n o  p o r  u m a 
coincidência o Jornal do 
Síndico recebeu este ano as 
5 estrelas figurando entre 
as melhores franquias do 
Brasil, esse premio com 
certeza é dedicado ao 
nosso fundador.

Afinal ele começou essa 
história com muita garra, 
dedicação, trabalho, se 
esforçou ao máximo para 
q u e  n o s s o s  l e i t o r e s 
tivessem e como hoje tem a 
melhor informação do setor 
condomin ia l ,  superou 
dificuldades, lutou contra 

injustiças e conquistou seu 
espaço no mercado.

O Sr.  Aro ldo de L ima 
Marce lo  em sua  v ida 
prof iss ional e pessoal 
sempre prezou pelo justo, 
p e l o  c e r t o  e  s e m p r e 
objetivou suas conquistas 
na base do trabalho, da 
dedicação e das boas 
elações com seus parceiros. 
O foco da franquia Jornal do 
Síndico este ano foi na 
superação das barreiras e 
da crise que assola o nosso 
país, mas temos a certeza 
de que estamos no caminho 
certo.

A família Jornal do Síndico 
esse ano não tem motivos 
para lamentar e sim de 
compartilhar com vocês 
leitores e anunciantes a 
nossa vitória, a nossa 
alegria e dedicamos ao seu 
fundador!!

Boa leitura a todos!

Nossa MensagemNossa Mensagem

Distribuição do Jornal
Acompanhe a distribuição do Jornal do Síndico”. Se não 
estiver chegando no seu condomínio, nos informe: 
3086.9884 natal@jornaldosindico.com.br, e-mail: 

Bairros: Praia do Meio, Areia Preta, Artistas, Ribeira/Rocas, Petrópolis, Mãe Luiza, Cidade Alta, Alecrim/Barro 
Vermelho, Tirol, Lagoa Seca, Morro Branco, Nova Descoberta, Lagoa Nova I e II, Dix-Sept Rosado, Candelária, 
Bairro Latino, Cidade da Esperança, Bairro Nazaré, Quintas, Km 6, Bom Pastor, Potilândia, Nova Dimensão, 
Cidade Jardim, Neópolis, Pirangi, Jiqui, Capim Macio, Alagamar, Ponta Negra, Vila de Ponta Negra, Cidade Verde, 
Nova Parnamirim, Cidade Satélite, Pitimbú, Planalto, Passagem de Areia, Joquei Club, Nova Esperança, Conjunto 
Planície de Parnamirim, Conjunto Pirangi de Dentro, Vale Do Sol, Boa Esperança, Paque das Nações, Rosa dos 
Ventos, Centro de Parnamirim, Cajupiranga, Parque das Exposições, Parque Industrial, Santa Tereza, Rosa 
Fernandes, Estrada da Lagoa Seca, Parque das Árvores, Jardim Planalto, Liberdade, Monte Castelo, Jardim das 
Nações, Cohabinal, Joquei Club, Conjunto Planície de Pirangi.
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Com o aumento da construção civil no país 
quando nas cidades o que mais se ver hoje são 
grandes condomínios, não sabemos que neles 
existem pessoas que são em sua maioria comuns 
moradores, mas que na verdade são pessoas espe-
ciais, especiais porque na tiram um pouco do seu 
tempo para se dedicar ao bem comum, se dedicar a 
cuidar de onde mora, no entanto se preocupando 
com o conjunto, se preocupando com seus vizinhos 
e uma melhor qualidade de vida, essa pessoa tão 
especial é o Síndico, vê-se em muitas vezes que a 
função do Síndico não é respeitada, muitos só 
fazem críticas mas no fundo é porque não sabem da 
responsabilidade que existe nessa função.

O Síndico é o administrador, é conciliador, é as 
vezes até o psicólogo do seu condomínio, já que tem 
que ouvir todos e encontrara uma saída que atenda 
pelo menos a maioria, o Sindico é a figura que após 
assumir se torna a pessoa mais visada do 

condomínio, o que ele faz, sendo bom ou ruim 
influenciará e se refletirá nos demais condôminos, 
logo o Síndico deve estra atento e usar o bom senso, 
administrar seu condomínio com participação e 
clareza e objetividade para com isso tornar seu 
condomínio mais agradável e com mais qualidade 
de vida.

Essa pessoa tão especial e que muitas vezes 
não é reconhecido tem o seu dia, o dia 30 de 
novembro, esse dia deve ser marcado com festa, 
com satisfação dos condôminos para entender 
que o Síndico é sinônimo de doação e de cuidado, 
um dia que deveria ser marcado como todos os 
dias, pois é ele que ao chegar cansado do trabalho 
ainda tem que cuidar do bem que é de todos, que 
ao chegar ouve lamentações e reclama-ções, mas 
tem que passar por cima de tudo e tentar 
consertar as coisas. 

Então vamos comemorar!

FELIZ DIA DO SÍNDICO PARA TODOS OS 
SINDICOS DO BRASIL!!

ESSA É A HOMEGEM DO JORNAL DOS 
SINDICO!!!
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Uma data especial para
uma pessoa especial

COTIDIANO

(Redação com Assessoria)

As prerrogativas do cargo de 
síndico estão previstas na legislação 
federal,  especificamente a lei 
4.591/64, conhecida como a Lei dos 
Condomínios. Ali estão descritas todos 
os direitos e deveres dos condôminos, 
bem como as responsabilidades e 
atribuições daquele que for, por 
vontade da maioria, eleito síndico. 

Embora exista um dispositivo legal 
que orienta a conduta do síndico - o 
que é ou não de sua alçada - ainda 
podem ser verificadas muitas falhas 
em gestões em vários condomínios 
pelo Brasil. Pecando por falta ou 
excesso de mando, o perfil do síndico 
deve ser preenchido por uma pessoa 
equilibrada, de bom relacionamento 
com  os  demais  condôminos, 
responsável com as tarefas do cargo e 
comprometido em fazer o melhor pelo 
patrimônio coletivo, com honestidade e 

transparência. 

Aqui listamos algumas caracte-
rísticas que não são desejáveis em 
quem venha a assumir a sindicância 
de um condomínio. Veja os tipos de 
síndico que você não deve ser:

• Síndico gastador - condomí-
nios não são empresas, não possuem 
uma margem de lucro, trabalham com 
orçamento fixo e limitado, geralmente 
advindo exclusivamente do pagamento 
das taxas mensais dos moradores. 
Assim, é preciso muita cautela para 
gerir as finanças para não cair no 
vermelho. A receita deve ser direcio-
nada prioritariamente para as despesas 
ordinárias como energia, manutenção e 
folha de pessoal. Os investimentos em 
equipamentos ou outros itens que não 
são de primeira necessidade devem 
passar por um estudo prévio para ver 
se é viável, caso contrário, pode-se 

afundar as finanças do condomínio.

• Síndico poupador em excesso 
- assim como o gastador, aquele que 
poupa demais também pode ser preju-
dicial. Nem sempre comprar o material 
mais barato é um bom negócio ou evi-
tar fazer um serviço é boa economia. 
Por exemplo, em se tratando de um 
equipamento como bomba de piscina, 
a despesa com uma manutenção 
correta é mais barata que a compra de 
um produto novo, que precisa ser ad-
quirido quando o velho fica inutilizado. 
Além disso, não se deve jamais 
economizar em itens que coloquem em 
risco a segurança de vidas humanas, 
como para raio e elevadores. 

• Síndico ditador - ele só faz o 
que quer, manda e desmanda sem 
consultar a assembleia, impõe sua 
vontade em todas as circunstâncias e 
se acha o “dono” do prédio. Todo 

mundo já conheceu um síndico assim 
e eles não costumam ser muito bem 
quistos. A função de síndico deve ser 
exercida com democracia. O artigo 
1.349 do Código Civil prevê a possibi-
lidade de o síndico ser destituído, 
quando praticar irregularidades, não 
prestar contas, ou não administrar 
convenientemente o condomínio.

• Síndico corrupto - esse tipo de 
síndico é, inclusive, criminoso. Apro-
priar-se de recursos do condomínio é 
imoral e ilegal, não é necessário nem 
dizer. Nos referimos não apenas a 
roubo de dinheiro, mas também às 
pequenas corrupções do dia a dia, 
como usar a impressora do condo-
mínio, fazer ligações pessoais com o 
telefone do prédio, pegar “emprestado” 
material de escritório, dentre outras 
ações às vezes indevidamente 
consideradas inocentes.

O tipo de síndico que você não deve ser
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 Morar em condomínio fechado não é mais status 

SOCIEDADE

 A palavra condomínio tem sua 
origem do latim CONDOMINIUM, 
copropriedade, formado por COM, mais 
DOMINIUM, poder sobre, comando, de 
DOMINUS, senhor, derivado de DOMUS, 
casa. Significa "propriedade comum". 

Morar em um condomínio fechado, 
seja ele horizontal ou vertical, já foi 
motivo de status, mas hoje existem 
outras razões que levaram muitas 
pessoas a optar por este tipo de 
residência. Uma delas, que eu reputo em 
primeiríssimo lugar, é a segurança. 

Tendo em vista a insegurança das 
ruas nas grandes cidades, me parece que 
esse é o fator predominante na decisão 
de se buscar moradia em condomínio 
fechado. Sabemos, entretanto, que a 
segurança oferecida nos condomínios 
não  é  absoluta,  não  é  100%, 
simplesmente porque isto não existe, 
mas, mesmo assim, a estrutura 
administrativa e proximidade dos outros 
moradores aumenta não somente a 
sensação  de  segurança  como 
efetivamente pode, dependendo do caso, 

afastar-nos um pouco dos riscos do caos 
urbano. 

Há, ademais, outros motivos que 
impulsionam este desejo, o de se morar 
em condomínio fechado, como, por 
exemplo, a privacidade e a tranquilidade, 
fatores de suma importância, principal-
mente para quem vive uma vida agitada. 
O condomínio nos favorece evitar visitas 
indesejadas em horários inoportunos, 
vendedores de "esquemas de pirâmide" e 
falsos mendigos. No condomínio, esses 
fatos não acontecem, porque existe o 
controlador de acesso. 

Por outro lado, além desses fatores, o 
condomínio pode ser uma verdadeira 
comunidade. Nele se podem buscar 
experiências positivas no convívio com os 
vizinhos; a partilha do ambiente permite a 
ident i f icação  de  pessoas  com 
semelhança de objetivos. Há os espaços 
para as crianças, o convívio entre elas, as 
brincadeiras e os espaços recreativos. 

Mas morar em condomínio exige, em 
contrapartida, uma atitude diferente 
daquela do morador de uma residência 

isolada, exige um "espirito" coletivo e 
democrático, uma visão do "todo", 
lembrando-se que todos têm os mesmos 
direitos, independente da condição social, 
cultural e espiritual. Aquele que decide 
morar em um condomínio deve levar em 
conta a questão da flexibilidade, ou seja, 
ser flexível para compreender e aceitar a 
cultura que envolve o outro. Em outras 
palavras, a pessoa precisa estar apta a 
aceitar as condições e opiniões alheias e, 
mesmo acreditando que suas opiniões 
são as melhores, normalmente prevalece 
aquilo que é decidido pelos processos 
democráticos, respeitando as normas 
vigentes interna e externamente. 

Se os indivíduos adotassem posições 
radicais, sem querer enxergar o lado do 
outro, ou seja, posições egocêntricas, 
indivíduos fechados em si mesmo, que 
gostariam que os demais pensassem e 
agissem conforme o seu ponto de vista, 
tal atitude geraria a inviabilidade da 
convivência e, no limite, o próprio caos 
que aqui se busca evitar. 

Nesses locais, o direito de cada um 

termina onde começa o do outro. O direito 
de uso da área comum e a obrigação de 
conservar o que é de todos são condições 
básicas para vida em condomínio. Cada 
área privativa corresponde a uma fração 
ideal da área comum. Todos os 
condôminos devem contribuir para suas 
despesas, além de acatar a convenção, 
regulamento interno e decisões da 
assembleia, que por analogia é como se 
fosse a "Constituição do condomínio". 
Mesmo nas áreas privativas, a liberdade 
do morador, embora muito maior, não é 
total, visto que não pode afetar a 
liberdade e os direitos de outro. 

Por fim, quem mora ou deseja morar 
em um condomínio fechado quer 
segurança, tranquilidade e conforto. 
Baseado nesta premissa, é preciso 
entender que tudo pertence a todos, 
ninguém é mais importante que ninguém; 
e todos estão ali por razões semelhantes. 
Então é importante respeitar as regras da 
boa conivência em comunidade e ter 
consciência de seus direitos e obrigações 
como condômino. 

É natural que ocorram desentendi-
mentos entre condôminos por divergên-
cias relativas a questões do condomínio. 
O que não pode ocorrer é a extrapolação 
dos limites daquilo que é socialmente 
aceitável em um embate de ideias: 
xingamentos verbais e até mesmo 
violência física. Ações que partem para a 
agressão devem ser prontamente 
evitadas e combatidas pelo síndico, em 
nome do bom convívio coletivo.

 No entanto, é certo que muitas 
vezes a situação foge ao controle e não 
há mediação por parte do síndico que dê 
jeito. Assim, muitos casos são resolvidos 
na Justiça, a qual recebe grande deman-
da proveniente de brigas em condo-
mínios. Um caso recente em Porto Alegre 

foi concluído com uma indenização de R$ 
30 mil a um morador agredido fisicamen-
te por outro durante uma assembleia 
condominial.

O incidente aconteceu após reunião 
de condomínio no bairro Moinho de Vento, 
na capital gaúcha, no ano de 2013. Um 
morador desferiu socos e pontapés que 
causaram escoriações e lesão no ombro 
do vizinho idoso, 20 anos mais velho, 
obrigando-o a realizar tratamento cirúr-
gico e fisioterapia. Depoimentos no pro-
cesso revelaram que o agressor contes-
tava o desempenho da esposa da vítima 
como síndica do prédio, algo que chegou 
a manifestar em e-mails do condomínio.

Na reunião feita no dia da ocorrência, 
o vizinho mais velho teria dito que não 

admitiria “molecagens” e “coisas de 
moleque” contra a mulher. Testemunhas 
disseram que as palavras não foram 
endereçadas diretamente ao agressor, 
mas que ele pode ter interpretado assim. 
Quando as agressões começaram, a 
vítima aguardava pelo elevador.

O idoso “foi pego de surpresa, de 
forma traiçoeira e de logo agredido, de 
modo que não teve condições de esboçar 
mínima reação”, descreveu o Desembar-
gador Miguel Ângelo da Silva, da 9ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, com base nas ima-
gens da câmera de monitoramento do 
prédio, afastando a hipótese do agressor 
de que teria agido em revide.

Sobre a aplicação do dano moral, o 

relator do recurso no Tribunal de Justiça 
argumentou: “É intuitivo o sofrimento 
íntimo e significativo abalo psicológico em 
virtude do fato. A repercussão do episódio 
no ambiente condominial certamente 
ensejou grave constrangimento moral ao 
autor, homem idoso e de relevante 
posição social”.

A ação violenta contra homem de 72 
anos foi tida como “traiçoeira e despro-
porcional”, segundo entendimento do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 
No julgamento de recurso, os Desembar-
gadores atenderam pedido da vítima, 
elevando de R$ 20 mil para R$ 30 mil o 
valor da indenização por danos morais a 
ser paga pelo agressor e determinando 
ainda o ressarcimento das despesas 
médicas, em torno de 7 mil reais.

Briga entre condôminos termina com indenização de mais de 30 mil reais

LEGISLAÇÃO
(Redação com TJRS)

 Maria Cláudia de Brito Alves Feld 
 Administradora de empresa, especialista em planejamento
tributário e auditoria e perícia contábil e síndica profissional  

AGORA EM NATAL
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Por Cecília Lima

Novembro azul - prevenção é a melhor conduta

Assim como o Outubro Rosa, o 
Novembro Azul é mais um na série de 
“meses temáticos” que relembram a 
importância de se dar atenção à 
saúde em um determinado aspecto e 
vem, sim,  consol idando- se e 
demonstrando bons resultados no 
que diz respeito a uma maior 
conscientização acerca de um tema 
relativamente pouco debatido: a 
saúde masculina.

Ao contrário da maioria das 
mulheres, que estatisticamente vão 
mais vezes ao consultório médico ao 
longo da vida, os homens costumam 
ser um pouco mais arredios quando o 
assunto é cuidar da própria saúde. 
Isso vem a ser um problema na 
prevenção de diversas doenças, uma 
vez que elas poderiam ser mais 
facilmente tratadas e até mesmo 
curadas se tivessem sido detectadas 
precocemente.

Sabendo que a prevenção é a 

melhor conduta, anualmente o mês de 
novembro é reservado para fazer 
alusão no Brasil e no mundo à 
importância da prevenção do câncer 
de próstata o qual - todos os anos - 
atinge cerca de 10% do total dos 
cânceres registrados. A detecção 
precoce pode aumentar em 90% as 
chances de cura. No entanto, 87% dos 
homens afirmam que o preconceito 
atrapalha na prevenção. Essa é a 
bandeira da campanha do Novembro 
Azul.

A ação tem o objetivo de diminuir 
as resistências dos homens que ainda 
relutam em procurar um especialista 
para fazer os exames preventivos. 
Com a missão de levar informações 
como forma de desmitificar o assunto 
e quebrar tabus, o Novembro Azul foi 
abraçado por diversas instituições pú-
b l i c a s  e  p r i v a d a s  a  f i m  d e 
conscientizar os homens sobre sua 
própria saúde. 

BEM ESTAR

“O tempo que temos para nós mesmos não é tempo perdido, mas tempo de nos abastecermos para melhor trabalhar para os irmãos e irmãs ao nosso redor.”

FIQUE ATENTO!

O Câncer de Próstata é uma 
doença silenciosa, que não costuma 
apresentar sintomas. Esses sinais só 
aparecem em estágio avançado do 
câncer em 95% dos casos. Então o 
objetivo deve ser detectar a anorma-
lidade antes mesmo que ela progrida. 
Para isso, exames preventivos 
frequentes são fundamentais: 
homens a partir dos 50 anos de idade 
(ou 45, se houver casos de câncer de 
próstata na família), devem procurar 
um urologista anualmente para 
realizar os exames preventivos.

O preconceito continua sendo o 

pior inimigo nessa luta, uma vez que 
ainda há muitos tabus e resistência 
para se realizar um dos exames 
essenciais para a prevenção do 
câncer de próstata: o toque retal. O 
exame é rápido e indica se a próstata 
apresenta algum tipo de alteração.

Caso seja identificada alguma 
anormalidade, o médico pode solicitar 
outros exames para confirmar o 
diagnóstico, como o PSA (Antígeno 
Prostático Específico), o ultrassom 
transretal e a biópsia da glândula, que 
consiste na retirada de fragmentos da 
próstata para análise.

São Bernardo de Claraval - Ocist 1090 - 1153



SÍNDICOS(AS),
Nos mantenha informado se

o jornal do síndico não estiver
chegando no seu condomínio.
Contamos com o seu apoio.

3086.9884
9.8826.3970

ENVIE SUGESTÕES DE MATÉRIAS, PERGUNTAS,
CONTE SUA TRAJETÓRIA COMO SÍNDICO .

natal@jornaldosindico.com.br
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REPETECO

Despesas com taxa condominial são
responsabilidade de inquilino e proprietário

O pagamento regular da taxa 
mensal de rateio de despesas é 
condição fundamental para o equilíbrio 
financeiro do condomínio, uma vez que 
é dessa fonte que se obtém a parte 
mais significativa das receitas. Ela 
deve ser paga por quem usufrui do 
condomínio, seja essa pessoa o 
proprietário ou inquilino.

A relação entre o locador (dono do 
imóvel) e o locatário (aquele que o 
aluga) é disciplinada pela Lei do 
Inquilinato. Além destas duas partes, é 
importante que também o síndico 
esteja inteirado do que dispõe essa lei 
para compreender os direitos e deveres 
de cada parte e, claro, lutar pelos 

interesses do condomínio, sabendo a 
quem cobrar.

Muitas pessoas pensam que 
após acertar o aluguel de uma 
unidade condominial, seja ela aparta-
mento ou outra modalidade, todas as 
responsabilidades legais e, princi-
palmente, as financeiras ficam todas 
a cargo do inquilino. Porém, não é 
bem assim que as coisas funcionam. 
Ainda que não esteja efetivamente 
ocupando pessoalmente o aparta-
mento, o proprietário possui muitas 
responsabilidades a responder por 
ele.

Para isso, deve-se compreender a 
diferença entre despesas ordinárias e 

extraordinárias. As primeiras dizem 
respeito a todos os gastos rotineiros do 
condomínio os quais já são esperados 
todos os meses, como salário dos 
empregados; consumo de água, lixo, 
esgoto, gás, energia das áreas 
comuns; limpeza, manutenção e 
r e p a r o s  d a s  i n s t a l a ç õ e s  e 
equipamentos de uso comum a 
exemplo do elevador, piscina, salão de 
festas.

As despesas extraordinárias, como 
o próprio nome sugere, são aquelas 
incomuns, que fogem da trivialidade. 
Reformas que interessem à estrutura 
integral do imóvel, pintura das 
fachadas, equipamento de segurança 

e de incêndio, de intercomunicação, de 
esporte e lazer, decoração das áreas 
comuns.

As despesas ordinárias são de 
responsabilidade do inquilino, 
enquanto as extraordinárias são 
encargo do proprietário do imóvel. Com 
a crise financeira que atinge o Brasil 
nos últimos anos, o fim de contrato de 
locação, bem como a inadimplência 
em imóveis ainda ocupados subiu e 
muito, prejudicando o orçamento dos 
condomínios. É importante saber a 
quem cabe cada compromisso para 
poder cobrar das pessoas certas o 
pagamento da taxa condominial.

ADMINISTRAÇÃO

Bom senso e democracia devem ser prioridade em regulamentos internos

A palavra democracia tem sido 
uma das mais usadas no Brasil nos 
últimos anos, já que, nunca em toda a 
sua historia a liberdade e as garantias 
dos direitos civis da sua população 
estiveram na ordem do dia. Nas escolas, 
processo de aprendizagem passa, 
inevitavelmente, pela construção do 
aluno-cidadão, conscientizando-o dos 
seus direitos no meio social em que vive e 
ensinando-o a lutar por eles e, acima de 
tudo, a respeitar a liberdade alheia. Os 
adultos, mais amadurecidos, buscam a 
respeitar as leis, feitas por eles próprios, 
para que a convivência social se 
desenvolva num nível aceitável, mas 
muitas vezes, infelizmente, há abusos e 
exageros que vão alem do senso comum, 
principalmente quando os direitos alheios 
são menosprezados. Exemplo disso são 
os regulamentos internos de condomínios 
que parecem mais uma lista interminável 
de proibições, cerceando a liberdade dos 
moradores e o uso das áreas comuns, 
como se já não bastasse a violência 
urbana, que exige o uso de grades, dando 
a sensação de prisão. A maioria dos 

regulamentos que extrapolam o bom 
senso muitas das vezes é elaborada de 
maneira arbitraria e passam ate por cima 
da Constituição Brasileira, sem nenhum 
pudor. É o caso de barrar um visitante por 
motivos, de discriminação social ou 
racial, quando o morador não pode 
receber, em hipótese alguma, nenhum 
visitante na piscina.  Ao buscar 
justificativas para tal decisão, muitos 
síndicos alegam que preferem pecar por 
excesso que por abrandamento, pois, ao 
seu ver, somente assim será possível 
preservar o patrimônio e garantir a 
segurança dos condôminos.

Está mais que provado que o 
excesso de proibições em condomínios 
podem fazer o efeito contrario, pois vai 
chegar o momento em que os condô-
minos não suportarão as restrições, e o 
sindico perderá o apoio necessário para 
administrar o condomínio. E quem mais 
sofre com as restrições são as crianças: 
elas não podem brincar em lugar 
nenhum, não podem gritar, não podem 
estar próximas ao seu animal de 
estimação, não podem isso, não podem 

aquilo. Há condomínios que ate proíbem 
que mães levem suas crianças de colo 
para tomar banho de sol porque o 
regulamento não permitia a presença de 
crianças no local. Outros não permitem, 
em hipótese alguma, a entrada de entre-
gadores ou profissionais para atendimen-
to a pessoas idosas. Revoltados com es-
tas leis, muitos condôminos optam pela 
mudança de moradia, e procuram um 
outro condomínio que seja regido por um 
regulamento mais brando e mais justo e 
ao querem que eles nem seus filhos 
sejam privados de lazer e comodidade.

Cuidados

É preciso todo cuidado na hora de 
elaborar um regulamento interno, 
justamente para que não aconteçam 
excessos de proibições. Ele deve passar 
por um processo de discussão, para que 
todos tomem conhecimento das regras, 
dêem opiniões e sugestões, e antes de 
ser votado, deve ser analisado por um 
advogado, que dará respaldo legal ao 
documento ora apresentado, evitando 
que condôminos insatisfeitos levem a 
questão à justiça. Recentemente, por 

exemplo, alguns condomínios já não 
fazem restrições ao uso do elevador 
social, permitindo que os domésticos 
também o utilizem por conta de leis 
municipais considerarem a proibição de 
caráter discriminatório. As crianças 
devem também participar desse 
processo de elaboração do regulamento 
para que o sindico possa também cobrar 
delas, posteriormente, o cumprimento 
das regras. E se há condôminos que 
simplesmente se acomodaram com as 
leis vigentes, achando-as naturais, 
muitas vezes se calam para não gerar 
inimizades e problemas, mas que em 
dado momento farão reclamações. Então, 
antes que isto aconteça, vale a pena 
propor as mudanças.

Se  o  regulamento  do  seu 
condomínio transcende o bom senso, 
nunca é tarde para mudá-lo. Convoque 
uma reunião e, com os votos da maioria, 
é possível fazer os ajustes necessários 
para que os moradores, ou melhor, 
sócios, pois têm o condomínio das 
mesmas áreas, sintam que estão sendo 
tratados iguais e justamente.

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal do Sindico

Na tentativa de manter a ordem e a tranqüilidade no condomínio, síndicos exageram nas proibições, cerceando o uso legal das áreas comuns.
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Utilizado como recurso em 
cada vez mais condomínios, a 
c o n t r a t a ç ã o  d e  s í n d i c o 
profissional tem virado uma 
tendência dentro do mercado 
imobiliário. A busca por esse tipo 
de profissional surgiu com as 
demandas dos condomínios 
clube, que necessitam da 
presença física de um síndico 
durante o horário comercial, algo 
que a maioria dos moradores, 
remunerados ou não, não 
podiam  ou  não  estavam 
dispostos a fazer na função.

A mesma indisposição ou 
i n d i s p o n i b i l i d a d e  d o s 
condôminos em assumir esse 
i m p o r t a n t e  c a r g o , 
i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e 
remuneração, se expandiu 
inclusive para condomínios 
menores que, diante da situação, 
optaram pela contratação de 
síndico profissional.

Várias são as vantagens para 
quem faz essa escolha. Por 
necessariamente ser remune-
rado, dele pode-se exigir muito 
mais do que se exige de um 
síndico morador. Por ser pessoa 
estranha ao edifício, esse tipo de 
profissional também executa o 
trabalho de forma imparcial, 
além de fazê-lo de forma 
otimizada, já que tem cursos e é 
qualificado para o serviço.

Aos condôminos,  outro 

benefício da contratação de um 
s índ ico  pro f iss iona l  é  a 
segurança  na  relação  do 
trabalho, uma vez que sua 
efetivação é vinculada a um 
contrato, o que representa uma 
garantia a todos.

Preparado para a função, o 
síndico profissional consegue 
resolver com mais facilidades 
problemas que um síndico 
c o n d ô m i n o  t a l v e z  n ã o 
conseguisse, como brigas de 
vizinhos, notificações e aplicação 
de multas, ingresso de ações na 
Justiça, entre outros distúrbios 
comuns que acontecem nesse 
tipo de coletividade. Qualificado, 
o profissional também costuma 
ter mais habilidade no controle 
financeiro, na fiscalização da 
administradora, entre outras 
tarefas de gestão.

Entretanto, para que as 
v a n t a g e n s  s e  m o s t r e m 
efetivamente reais, é preciso 
ressaltar alguns cuidados. A 
c o n t r a t a ç ã o  d o  s í n d i c o 
profissional segue o mesmo 
trâmite da contratação de um 
síndico morador. O primeiro 
passo  é  a  convocação  e 
realização de uma assembleia de 
c o n d ô m i n o s  c o m  e s s a 
finalidade.

Normalmente, o condomínio 
acena  para  esse  tipo  de 
contratação. Algumas vezes, os 

candidatos são apresentados 
entre os moradores e levados 
pela administradora ou por 
algum condômino. Em edifícios 
maiores, quando se decide a 
contratação, o conselho fica na 
incumbência de selecionar os 
melhores  prof issionais  e 
submeter a escolha, então, a 
assembleia.

Como a profissão ainda não é 
regulamentada, não há uma 
formação específica definida em 
lei. Mas, há diversos cursos 
disponíveis no mercado que 
deixam o interessado apto para 
e x e r c e r  a  p r o f i s s ã o . 
Evidentemente, como acontece 
em qualquer outra área de 
atuação, a experiência também 
faz total diferença aliada à 
formação.

Por essa razão, além de bom 
currículo e boa apresentação, os 
gestores condominiais que estão 
em busca de  um síndico 
profissional devem exigir do 
candidato cursos de formação, 
experiência comprovada na 
função, bem como boas refe-
rências de outros condomínios 
onde atuou o profissional. Todos 
esses cuidados facilitam o 
processo de avaliação de um 
síndico que se enquadre no perfil 
buscado pelo condomínio, dando 
ampla segurança na tomada de 
decisão.

Síndico profissional por que
contratar e como fazê-lo
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Sistema de forro drywall é
alternativa ao uso de alvenaria
As inovações na construção civil acontecem 
rapidamente e o mercado se renova a cada ano 
trazendo mais opções de materiais e técnicas para os 
consumidores. No que se refere aos forros, o sistema 
drywall tem se apresentado como uma alternativa à 
tradicional alvenaria.
 Embora tenha muitas qualidades, a alvenaria tem 
sido substituída por outras opções mais práticas e que 
permitem mais fácil acesso pro caso de ser necessário 
fazer reparos elétricos e hidráulicos, os quais exigem 
muito mais esforço. Imagine a trabalheira que é quebrar 
um forro de alvenaria, realizar o reparo necessário e 
depois refazer a cobertura? Despesas com tijolo, reboco, 
massa e pintura mais sujeira, gasto de tempo e dinheiro 
são o resultado dessa empreitada.
O forro drywall - leve e de menor espessura - atende a 
essas expectativas, sendo colocado de forma rápida e 
fácil, coisa que a alvenaria não é. Ele é vendido no 
formato de chapas resistentes revestidas por gesso 
acartonado, o qual é simples é demora pouco tempo 
para montar, sem desperdício de material, resultando 
em economia de tempo, matéria prima e mão de obra.
 Além da praticidade, uma outra qualidade bem 
vinda em condomínios proporcionada por esse tipo de 
forro é o isolamento acústico. Para quem tem problemas 
constantes com barulhos, seja dos vizinhos, seja da 
própria região onde mora, o sistema de forro drywall 
ajuda a abafar o som vindo do exterior e também isolar 
os ruídos produzidos no interior do cômodo. Esse motivo 
é o que faz a chapa de gesso acartonado ser muito 
utilizada em bares e casa noturnas.
 No quesito durabilidade, também contam pontos a 
favor do drywall. Ele não possui data de validade e pode 
ser usado por muito tempo, desde que tenha uma 
instalação correta e seja manejado adequadamente: 
deve-se manter longe dele focos de umidade, como 
vazamentos. A limpeza também não pode receber muita 
água, basta r limpo com um pano úmido e nunca com 
produtos fortes que danifiquem o gesso acartonado.
 Mas nem tudo é perfeito! Como desvantagem em 
relação a alvenaria, podemos citar a resistência à tração 
e peso. Deve-se ter muito cuidado ao fixar objetos, como 
lustres, em tetos cujo forro é em drywall. Ao contrário da 
alvenaria, que sustenta bem o peso deles, o forro em 
gesso acartonado requer reforço para suportar esse tipo 
de adereço.

Por Cecília Lima

MANUTENÇÃO

Evite dor de cabeça.
Conheça os diferenciais da Servicon.
Uma das maiores administradoras de
condomínios do Norte e Nordeste.

Solicite sua proposta agora mesmo.
(84) 3342-9442 | www.serviconnatal.com.br


