
Neste mês de março, o Jornal do 
Síndico aborda um tema que ganhou 
os noticiários do país inteiro desde o 
início do ano: a Febre amarela. Após 
décadas controlada e restrita apenas a 
algumas áreas na região Norte do 
Brasil, a doença voltou a causar preo-
cupação nas autoridades e população.

 O surto, que já acometeu dezenas 
de vítimas, principalmente nos estados 
de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, 
corre o risco de ganhar maiores 
proporções, caso o principal vilão dessa 
história não seja combatido. O vetor da 
Febre amarela é um velho conhecido de 
todos: o mosquito Aedes aegypti. Ele é o 
responsável por transmitir as viroses 

mais preocupantes da atualidade: 
Dengue, Febre Chikungunya, Zika Vírus 
e a Febre amarela.

 O combate ao mosquito e seus 
focos de reprodução já foi tema do 
nosso Jornal outras vezes, mas o 
momento é oportuno, mediante o surto 
de Febre Amarela, para reforçar a 
responsabilidade dos condomínios em 
limparem seus depósitos, calhas, lajes, 
vasos, e todos os demais locais que 
possam se tornar criadouros de larvas, 
bem como ajudar a conscientizar seus 
condôminos na luta contra o mosquito, 
pelo bem e saúde de todos.

 Outro tópico atual que trazemos 
nessa edição diz respeito à emissão de 

boletos, instrumentos fundamentais 
para as nanças do condomínio, umas 
vez que é através deles que são feitas 
as cobranças. Eles precisarão - 
obrigatoriamente - ser emitidos com o 
número de CPF do condômino 
responsável pela unidade. Esse fato foi 
noticiado pelo Jornal do Síndico em 
outubro de 2016 e agora trazemos o 
calendário de datas em que cada 
boleto com seu respectivo valor passa 
a ser obrigado a constar CPF.

 A exigência, por enquanto, está 
valendo a partir deste mês de março 
para os boletos gerados no valor de 
R$50 mil. Em maio será a vez das 
faturas iguais ou maiores de R$ 2 mil. A 

expectativa é que até dezembro todos 
o s  b o l e t o s  b a n c á r i o s  s e j a m 
obrigatoriamente gerados com a 
identicação do CPF da pessoa 
responsável pelo pagamento da conta, 
no caso o condômino. Quem ainda não 
tem todos os CPFs dos moradores deve 
correr atrás desses dados o quanto 
antes!

 O Jornal do Síndico chega às suas 
mãos mais uma vez recheado de 
informações e dicas para o seu 
condomínio. Aproveite a leitura e 
continue conosco!

Os editores

Nossa Mensagem
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A eciência da gestão condominial – resultado satisfatório

A sociedade, de maneira geral, 
está focada em obter resultados e, 
como  não  bastassem,  esses 
resultados precisam ser satisfatórios - 
ecientes e ecazes.

Já ouvimos muito falar sobre 
eciência e ecácia, mas muita gente 
ainda não conseguiu entender a 
diferença. Então, podemos dizer que a 
eciência é obter o máximo de 
rendimento com a menor quantidade 
possível de recursos, sejam eles 
humanos, nanceiro, ou materiais. Por 
exemplo, para avaliarmos a eciência 
de um condomínio, teríamos de avaliar 
a quantidade de recursos que ele 
consome e se esses recursos são 
c o m p a t í v e i s  o u  n ã o  c o m  a 
necessidade das operações que 
possui. Se um condomínio é mais 
eciente do que outro, (mesmo que 
seja do mesmo porte), ele consegue 
produzir a custos menores, adquirindo 
vantagem estratégica.

Por outro lado, ecácia é o grau em 
que as metas, entendidas como 
atributos mensuráveis de objetivos, 
para um dado período de tempo, foram 
efetivamente atingidas. É o grau no 
qual o condomínio alcança um objetivo 
estipulado, como, por exemplo, 
redução da inadimplência.

Fazendo uma analogia, eciência 
é cavar com perfeição técnica um poço 

artesiano e ecácia é encontrar a 
água. Logo, se o poço for cavado com 
perfeição técnica (eciência), mas não 
encontrar água (ecácia), de nada 
adiantarão os esforços de otimização 
dos meios.

Baseado nessas denições, a 
eciência está diretamente ligada ao 
grau de comprometimento que o gestor 
dá ao processo, ou seja, como obter o 
melhor  desempenho possível, 
utilizando a menor quantidade de 
recursos ou fazendo o aproveitamento 
máximo destes. Em um condomínio, 
por exemplo, o gestor/síndico pode e 
deve perseguir essas virtudes, quais 
sejam, ser eciente e ecaz. Ou seja, 
fazer as coisas da melhor maneira 
possível, evitando desperdícios para 
obter maior resultado. E isso pode se 
dar de diversas formas, como, por 
exemplo, controlar o gasto de água e 
de energia; evitar reajustar taxas 
condominiais; evitar a constate 
cobranças de taxas extras, ou seja, 
procurar  ser  eciente  nesses 
processos, de forma a otimizar a 
relação custo/benefício. Outra forma 
de um condomínio obter eciência é 
renegociar os contratos com os 
prestadores de serviços, reduzir os 
gastos e adaptar o condomínio à 
realidade do mercado.  

É evidente que, na maior parte das 

situações, ser ecaz parece bem mais 
importante do que ser eciente, já que 
nos preocupamos, normalmente, mais 
com o resultado do que com o meio. No 
entanto, realizar uma tarefa da 
mane i ra  adequada  aumen ta 
consideravelmente a chance de 
alcançarmos o resultado pretendido, 
de forma que a busca pela qualidade 
tanto na execução como no resultado 
deve ser uma constante. 

Sabemos que, no dia a dia de 
qualquer organização, seja ela com ou 
sem ns lucrativos, se faz necessária 
a visão de todo o sistema, uma vez que 
é a partir dessa visão, de eciência e 
ecácia, que o gestor poderá traçar as 
me tas  e  d i r e t r i z es  a  se rem 
perseguidas. 

Em um condomínio, por exemplo, 
o gestor – síndico – precisa voltar toda 
sua atenção para fazer cumprir as 
metas estabelecidas em assembleias 
e os ajustes necessários, que sempre 
surgem, a m de promover a 
satisfação geral dos moradores.

Esse gestor/síndico necessita 
arrumar a casa, ou seja, procurar 
cuidar das nanças do condomínio de 
forma que não falte dinheiro, porque o 
descontrole afeta diretamente toda 
estrutura  condominial, atingindo os 
serviços essenciais, o que pode causar 
um prejuízo grande a todos. O controle 
nanceiro é a palavra de ordem para 
uma boa gestão, por isso, recomenda-
se que o gestor/síndico registre todos 
os movimentos nanceiros e tenha um 
uxo de caixa bem organizado – ação 
que pode fazer toda a diferença para o 
sua gestão, além de ter controle total. 
Uma má gestão nanceira faz com que 
o condomínio sofra consequências 
d e s a s t r o s a s ,  u m a  d e s s a s 
consequências mais emblemáticas, 
de uma má gestão condominial, é a 
desvalorização do imóvel.
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Após décadas praticamente sem 
fazer vítimas, a Febre amarela volta a 
estampar noticiários. A doença, antes 
restrita a poucas áreas no norte do 
Brasil, começou a ser detectada em 
regiões atípicas em todo o país. Isso faz 
soar novamente o alarme contra um 
inimigo já bastante conhecido dos 
brasileiros: o mosquito Aedes aegypti.

A maioria das pessoas desconhece 
esse fato, mas ele é responsável por 
transmitir, além da Dengue, outras 
doenças,  ta is  como  a  Febre 
Chikungunya, o Zika vírus e também a 
Febre amarela, que volta a preocupar 
as autoridades de saúde pública, 
devido ao surto que está ocorrendo 
desde o início do ano.

Os  estados  onde  mais  se 
registraram casos de doentes com a 
Febre amarela, inclusive dezenas de 
óbitos, foram o Espírito Santo e Minas 
Gerais. No entanto, praticamente todo o 

Brasil, a exceção de uma pequena faixa 
próxima ao litoral, está em alerta contra 
essa doença.

Além da vacinação - a qual é 
oferecida gratuitamente na rede pública 
- a prevenção é fundamental para 
evitar novas vítimas. Os cuidados são 
os mesmos contra a Dengue, por 
exemplo, uma vez que o vetor das duas 
viroses é o mesmo: o mosquito Aedes 
aegypti.

Combate aos focos de mosquito

Higiene é fundamental para não 
criar as condições necessárias para a 
reprodução dos insetos. No entanto, 
não adianta apenas o condomínio estar 
limpo e atento aos criadouros, é 
necessário que os condôminos também 
abracem essa campanha e busquem 
combater os focos do mosquito em 
suas próprias unidades, uma vez que 
apenas uma delas pode ser suciente 

para criar mosquitos que contaminarão 
todo o prédio.

• Atenção para evitar acúmulo de 
água em calhas, lajes, pneus, vasos 
de plantas e objetos desprotegidos 
em sacadas, áreas de circulação, 
jardins ou quintais.

• O fosso do elevador também deve 
ser inspecionado, pois pode possuir 
inltrações que favoreçam o 
acúmulo de água.

• Para ralos externos e canaletas de 
drenagens ou ralos de esgoto, deve-

se utilizar tela de nylon para proteção 
(trama de 1 milímetro) ou tampa 
abre-fecha.

• Caixas d´água devem passar por 
l impezas  per iodicamente  e 
permanecer vedadas (sem frestas), 
para que não entrem mosquitos.

• Piscinas em período de uso devem 
passar pelo tratamento adequado 
com cloro. As piscinas inativas 
devem car com a menor quantida-
de de água possível, tratada com 
cloro e, de preferência, fechadas 
com lona.

Febre amarela: a ameaça está de volta

Boleto bancário agora exige CPF do pagador

Síndicos de todo o Brasil devem car 
atentos: a determinação da Federação 
Brasileira dos Bancos (Febraban) - que 
atendeu a uma solicitação do Banco 
Central - a qual exige o número do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 
pagador para a geração de boletos 
bancários já entra em vigência neste mês 
e os condomínios devem correr para 
atualizar os dados dos moradores e evitar 
a inadimplência nas taxas condominiais 
pagas por esse meio.

No caso de pessoa jurídica, o CNPJ é 
igualmente necessário. O boleto bancário 
é atualmente o meio de cobrança mais 
utilizado nos condomínios brasileiros, 

devido a sua segurança e praticidade. 
Assim, é preciso agilizar com urgência o 
recolhimento dos dados para essa 
nalidade. Caso contrário, sem os dados 
dos condôminos, o condomínio ca 
impossibilitado de emitir boletos, o que 
pode aumentar a inadimplência, 
consequência indesejável para todos os 
síndicos.

Mas, calma, ainda há tempo para se 
organizar! A exigência, por enquanto, está 
valendo a partir deste mês de março para 
os boletos gerados no valor de R$50 mil. 
Em maio será a vez das faturas iguais ou 
maiores de R$ 2 mil (conra o calendário 
ao nal dessa matéria). A expectativa é 

que até dezembro todos os boletos 
bancários sejam obrigatoriamente 
gerados com a identicação do CPF da 
pessoa responsável pelo pagamento da 
conta, no caso o condômino.

Outra novidade para este ano é que a 
nova plataforma de cobrança da 
Febraban permitirá que boletos de 
condomínios vencidos possam ser pagos 
em qualquer banco, uma facilidade a 
mais para o morador que eventualmente 
perder o prazo de pagamento. Essa era 
uma  an t i ga  r e i v i nd i cação  de 
consumidores de todos os clientes que 
encontravam diculdades para quitas 
suas dívidas após a data do vencimento, 

aumentando seus encargos com 
acréscimos de juros cumulativos.
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A força da solidariedade na vida em condomínios

Durante o mês de fevereiro todo o 
Brasil assistiu estarrecido a uma 
sequência de atos violentos no estado 
do Espírito Santo, em decorrência de 
uma prolongada greve dos policiais 
militares. Assassinatos, assaltos, 
arrastões, saques a lojas e vários 
outros crimes assustaram a população 
capixaba, que se viu presa em suas 
próprias casas, impedida de sair.

Porém, se por um lado a greve dos 
PMs mostrou o pior lado do ser 
humano em seu instinto violento e 
desejo de praticar o mal, o episódio 
também serviu para fazer aparecer 
demonstrações de solidariedade. Em 
vários condomínios, moradores se 
organizaram  para  proteger  o 
patrimônio e ajudar uns aos outros, no 
momento da necessidade.

Com o clima de insegurança na 
cidade, muitas pessoas caram com 
medo de sair de casa para qualquer 

atividade, incluindo comprar comida e 
i tens  bás icos.  A inda  que  se 
aventurassem a sair às ruas, a chance 
de encontrar um estabelecimento 
comercial aberto era mínima e, assim, 
muita gente cou sem mantimentos. A 
situação foi contornada com o auxílio 
entre vizinhos.

Em um condomínio no bairro 
Jardim da Penha, na capital Vitória, a 
estudante Maria Clara Messias contou 
com a solidariedade de vizinhos. “Por 
morar sozinha, nunca costumo 

guardar muita comida em casa, pois 
geralmente me alimento fora, mas 
com a crise da segurança me vi em 
uma situação delicada e a sorte foi 
contar com a ajuda de outros 
condôminos, o que retribui com 
produtos de limpeza”, conta. Vários 
moradores do prédio se mobilizaram 
para trocar produtos entre si.

Além da falta de mantimentos, a 
preocupação com a segurança do 
prédio também mobilizou moradores 
da capital capixaba e cidades da região 

metropolitana. Moradores de residen-
ciais na cidade de Serra organizaram 
grupos de homens para fazer vigília 
nas entradas e muros do condomínio, 
com a intenção de evitar invasões. Às 
mulheres coube a função de servir 
lanche e dar o apoio na comunicação 
entre os voluntários.

A síndica Maria Rita Simões vê 
com bons olhos a integração promo-
vida, embora tenha sido feita em um 
momento de grande tensão. “Passa-
mos por um período assustador, mas 
que serviu para mostra que a união faz 
a força. Antes, havia vizinhos que 
nunca tinham trocado um 'bom dia' e 
hoje se tornaram amigos. Tiramos uma 
grande lição de solidarie-dade com 
tudo isso e compreendemos que viver 
em condomínio é mais que apenas 
algumas despesas juntos, é dar as 
mãos no momento de necessidade”, 
avalia a síndica.

Onda de violência no estado do Espírito Santo serviu para despertar a união e espírito de equipe entre condôminos
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Acompanhamento de obras e reformas
também pode ser feito por arquitetos

Desde que foi lançada em 2014 a 
NBR 16.280 pela Associação Brasileira 
de  Normas  Técn icas  (ABNT) 
estabelecendo diretrizes para a 
realização de obras em condomínios, 
uma dúvida pairou sobre os síndicos: 
quem  procurar  para  fazer  o 
acompanhamento  no  caso  de 
reformas? Engenheiros ou arquitetos? A 
resposta é ambos, desde que seja um 
prossional devidamente habilitado e 

registrado junto ao seu respectivo 
Conselho de classe.

 Embora seja pouco divulgado, 
empresas de arquitetura também 
podem ser contratadas para realização 
de manutenções ou obras em 
condomínios, conforme atribuições 
previstas pela Lei N.º 12.378 de 31 de 
dezembro de 2010, que regulamenta o 
exercício da Arquitetura e Urbanismo no 
país. Qualquer intervenção deve ser 

obrigatoriamente acompanhada por 
empresas e prossionais que irão emitir 
a ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica), no caso dos Engenheiros e o 
RRT (Registro de Responsabilidade 
Técnica) no caso dos Arquitetos e 
Urbanistas.

 O documento deve ser feito 
antes do início do serviço e nele 
constarão detalhes como endereço da 
obra, dados do contratante e do 

prossional, o serviço executado e 
quem são os responsáveis pelas 
atividades de Arquitetura e Urbanismo 
ou engenharia a serem realizadas. A 
NBR 16.280 da ABNT exige  a 
elaboração prévia de laudo técnico e 
plano de reforma antes do início das 
obras, orientando as etapas de obras 
de reformas e lista os requisitos para 
antes, durante e depois de uma reforma 
em um prédio ou em uma unidade.

SEU CONDOMÍNIO
Redação com STJ



Impermeabilização é necessária para preservar estrutura predial

A aparição de goteiras, inltrações e 
mofo nas paredes ou teto é sempre sinal 
de dor de cabeça no condomínio, seja 
para o morador, o qual se preocupa com 
os danos ao seu patrimônio e os prejuízos 
nanceiros, ou mesmo para o síndico 
que, por sua vez, preocupa-se com a 
estrutura do prédio e, de quebra, 
frequentemente é chamado a resolver 
conitos entre condôminos que não 
sabem de quem é a culpa para as 
avarias.

Essa “culpa”, muitas vezes, precede 
até mesmo a ocupação do prédio pelos 
moradores. Ela está na gênese do projeto 
e execução da construção, uma vez que - 
por negligência ou economia - as 
c o n s t r u t o r a s  n ã o  r e a l i z a m  a 
impermeabilização adequada de lajes, 
paredes e pisos. Isso acarreta problemas 

que chegam com o tempo e podem até 
mesmo comprometer a segurança do 
prédio, pois a água oxida estruturas de 
ferro fundamentais para manter o prédio 
de pé.

Rachaduras, vazamentos, goteiras e 
inltrações se tornam mais perceptíveis 
no período das chuvas e devem servir de 
alerta para mostrar que algo está errado! 
A impermeabilização de lajes e 
coberturas é extremamente importante 
para proteger a alvenaria contra a 
umidade, é um erro pensar que azulejos 
ou cerâmicas protegem o piso conta a 
inltração, pois a água continua a passar 
e a causar diversos problemas.

S o m e n t e  o  p r o c e s s o  d e 
impermeabilização é capaz de selar e 
vedar superfícies fabricadas com 

materiais porosos e suas falhas, 
geradas por movimentos na estrutura 
ou por erros na execução da obra. 
Infelizmente, algumas construtoras não 
realizam esse processo corretamente e 
os ocupantes do prédio só vão perceber 
os prejuízos tempos depois. E as 
despesas não são baratas: recuperar os 
d a n o s  c a u s a d o s  p o r  f a l t a  d e 
impermeabilização pode sair muito 
mais caro do que fazê-la no tempo 
correto. De acordo com especialistas, o 
custo do processo durante a constru-
ção pode ser de 1% a 3% do valor da 
obra, mas a execução depois da obra 
concluída pode corresponder a 25%.

Existem dois sistemas de imper-
meabilização: rígidos e exíveis. No 
primeiro, aditivos químicos são adicio-
nados aos materiais de construção, 
reduzindo a porosidade dos mesmos. 
Este tipo é indicado para locais que não 
exista possibilidade de trincas ou 
ssuras como subsolos, piscinas 
internas e galerias de barragens. A outra 
opção é aplicável em áreas sujeitas a 
ssuras e possui duas subcategorias: 
moldados no local (membranas) e os 
pré-fabricados (mantas). Estas são 
ideais  para  telhados,  terraços, 
reservatórios de água, entre outros.
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Você sabe o que é mobbing?
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Por Cecília Lima

Saiba o que signica essa prática e as consequências dela dentro do condomínio

Você já assistiu a um patrão 
obrigar seu funcionário a realizar 
tarefas vexatórias, que vão contra sua 
própria ética ou simplesmente que seja 
contra a sua vontade? Ou, pior, você já 
esteve na posição de empregador e 
submeteu seu subordinado a uma 
situação  que  o  fez  se  sentir 
desconfortável, ou o agrediu com 
palavras? Se a resposta foi “sim” para 
pelo menos uma das duas perguntas, 
você já sabe o que é mobbing na 
prática.

O termo vem do inglês “to mob”, 
que designa o verbo “assediar” em 
alguns contextos. O mobbing é um dos 
gêneros de uma espécie de agressão 
denominada no meio jurídico de 
assédio moral: “um conjunto de 
atitudes perniciosas e imperceptíveis, 
praticadas no dia-a-dia do trabalho, 
com a nalidade de humilhar o outro 
de forma perversa”,  conforme 
denição da vitimóloga francesa 
Marie-France Hirigoyen.

Num condomínio isso pode 
acontecer tanto da parte do síndico 
para com os funcionários, quanto 
dentro da própria hierarquia entre os 
empregados, como - por exemplo - por 
parte do zelador ou gerente para com 
seus subordinados. No âmbito 
prossional, o assédio moral está 
e x p r e s s o  e m  p e r s e g u i ç õ e s , 
humilhações, coações para que o 
funcionário aja de maneira que o 
desagrada, causando prejuízos 

psicológicos ou até mesmo físicos 
nesse.

Casos relacionados à prática de 
mobbing têm chegado à Justiça com 
frequência. Recentemente, o Tribunal 
Superior do Trabalho condenou um 
condomínio residencial de Teresina(PI) 
e sua síndica ao pagamento de R$ 10 
mil, como indenização por dano moral 
coletivo, em razão de ofensas 
generalizadas aos empregados do 
conjunto de residências.

O Ministério Público do Trabalho 
(MPT) apurou que a síndica praticava 
assédio moral contra os empregados. 
Em depoimentos, eles disseram que 
recebiam faltas por atrasos inferiores a 
dez minutos e, como retaliação a 
acordos assinados em juízo, havia 
ameaças de justa causa e mudança de 
turnos com o objetivo de retirar o 
adicional noturno. Com base nos 
relatos, o MPT apresentou ação civil 
pública para pedir a indenização por 
dano moral coletivo.

Práticas de mobbing devem ser 
continuamente combatidas dentro do 
condomínio ,  não  apenas  por 
representar um risco jurídico e 
consequentemente nanceiro para o 
condomínio,  mas também - e 
principalmente - por consistir em um 
expediente que fere a dignidade 
humana, a boa educação e a empatia 
para com o próximo, indo contra tudo o 
que é razoável dentro de um ambiente 
de trabalho.

AGORA EM NATAL
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Evite dor de cabeça.
Conheça os diferenciais da Servicon.
Uma das maiores administradoras de
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Solicite sua proposta agora mesmo.
(84) 3342-9442 | www.serviconnatal.com.br

Uso privativo de corredores é irregular

COTIDIANO
Por Cecília Lima

Saiba o que signica essa prática e as consequências dela dentro do condomínio

Um  condomínio  se  d iv ide 
basicamente em dois territórios: um 
privado e outro de uso comum. O 
primeiro consiste nas unidades 
pertencentes a cada proprietário ou 
inquilino que usufrui delas, já o 
segundo diz respeito a todas as áreas 
comuns do prédio e, portanto, de 
domínio coletivo daqueles indivíduos 
que compõem o condomínio. Nesse 
contexto, há limites rígidos que 
diferenciam e separam esses espaços 
e transgressões podem vir a ser 
punidas.

Partindo desse entendimento, 

percebemos que alguns hábitos 
comuns, sobretudo em condomínios 
residenciais são irregulares: pintar o 
hall do elevador em frente à porta do 
apartamento com cores que destoam 
do restante do prédio, por exemplo. Em 
primeiro lugar, a pintura desses 
espaços comuns é de responsabilidade 
do condomínio e não do proprietário da 
unidade. Ele não pode pintar, texturizar, 
nem axar quadros ou colocar móveis, 
vasos com plantas ou outro enfeite, 
uma vez que o espaço que há da porta 
para fora do apartamento não lhe 
pertence, é de uso coletivo.

O síndico Manoel Lins, de João 
Pessoa, precisou acionar a Justiça 
para resolver um problema desse 
gênero. “Nosso prédio é bem pequeno 
e uma moradora que vivia no 
apartamento do térreo resolver fechar 
um corredor lateral da garagem para 
colocar seus dois cachorros, mandou 
colocar um portão isolando a área”. O 
condomínio advertiu solicitando a 
retirada do portão, alegando que - 
embora a área estivesse ao lado do 
apartamento, era de uso comum do 
prédio. Contudo, a questão não foi 
solucionada amigavelmente. “Ela se 
recusou a desfazer o canil e houve todo 
um desgaste com advogados para 
liberar o espaço”, arma Lins. 

Além da ocupação permanente 
dessas  á reas  a  e xemp lo  do 
cercamento para colocar animais de 
estimação ou decorar ao gosto de um 
morador um hall ou corredor, o uso 
temporário também é irregular. Um 
exemplo é o uso de hall e corredores 
por crianças. A brincadeira é permitida 
nos condomínios, desde que seja 
realizada nos locais apropriados, como 
playground,  área  de  lazer  ou 
b r i n q u e d o t e c a .  O s  p a i s  o u 
responsáveis devem orientar suas 
crianças a não espalharem brinquedos 
por corredores, nem no hall do prédio, 
dicultando a passagem de outros 
moradores. 

A convivência em condomínio 
exige bom senso, tanto por parte dos 
condôminos que devem procurar 
seguir as regras e não causar 
transtornos nem ao próprio prédio nem 
aos vizinhos, quanto por parte dos 
síndicos na hora de chamar a atenção 
quando há pequenas infrações. Na 
maioria das vezes uma conversa 
educada resolve o problema. Se não 
for suciente, pode-se enviar uma 
advertência formal solicitando que a 
falta não se repita. Em último caso, a 
aplicação de multas é uma penalidade 
prev is ta  nas  convenções  de 
condomínio  para  os  que  não 
obedecem as normas do Regimento 
Interno.


