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A procuração é o instrumento do mandato, onde constam expressamente os poderes outorgados 
pelo mandante ao mandatário (art. 653 do CC). Deve conter todos os dados completos e legíveis 
(outorgante, outorgado, poderes específicos ou gerais, data e assinatura), evitando que seja 
impugnado. Uma vez de posse da procuração, o mandatário tem poderes de representação, nos 
limites impostos no instrumento de mandato. Poderá ser escrito ou verbal (art. 656 do CC), o que 
ocorre muitas vezes na prática quando alguém na assembléia outorga, de viva voz, mandato a outra 
pessoa presente, e depois se retira. O momento correto para apresentação das procurações é o da 
instalação da Assembléia Geral, seja por exigência do presidente da mesa ou por qualquer condômino, 
sob pena de que as decisões sejam passíveis de anulação. As assinaturas nas procurações somente 
deverão conter firma reconhecida por exigência de terceiro (condomínio) com quem o mandatário 
tratar (artigo § 2º do artigo 654, do CC). Portanto, cabe a convenção ou assembléia regular, e, no caso 
de omissão não será obrigatório o reconhecimento de firma na procuração.

OS DETALHES DA 
PROCURAÇÃO 
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ESPECIAL

E-SOCIAL ENTRA EM VIGOR

Você é síndico de primeira viagem 
e nunca ouviu falar nisso? Saiba que o 
e-Social é um sistema governamental que 
unifica dados da Receita Federal, Ministério 
do Trabalho, Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e da Caixa Econômica 
Federal, tendo como objetivo principal 
conectar, padronizar e unir a transmissão, 
validação, armazenamento e distribuição 
das informações fiscais, trabalhistas 
e previdenciárias dos trabalhadores 
contratados formalmente. Uma das 
mudanças com as quais os condomínios 
precisarão se preocupar é com a atualização 
rigorosa do sistema. Eventos da rotina 
entre contratante e contratado – tais como 
admissões, aviso e pagamento de férias, 
desligamentos – que antes podiam ser 
notificadas retroativamente, agora precisam 
ser registradas em tempo real. Mas a 
transição está sendo gradual. Num primeiro 
momento, só será obrigatório enviar os 
cadastros do empregador e as tabelas. 

Em setembro, os condomínios deverão 
enviar as informações dos trabalhadores 
e seus vínculos (admissões, demissões, 
afastamentos etc.). Já em novembro, 
passa a ser obrigatório o envio das folhas 
de pagamento. O processo avança em 
2019 com a substituição da GFIP (Guia 
de informações à Previdência Social), a 
compensação cruzada e o envio dos dados 
de segurança e saúde do trabalhador, em 
janeiro. EXEMPLOS - Por exemplo, quando 
um funcionário for contratado, todas as 
informações pertinentes devem já estar 
disponibilizadas até no máximo a véspera 
do início das atividades dele, ou seja, o 
serviço só pode começar quando tudo 
estiver formalizado. O mesmo se aplica 
às férias, que só podem ser gozadas, após 
prévio registro no e-Social. Outro exemplo: 
em casos de acidente de trabalho, o prazo 
de envio da CAT (Comunicação de Acidente 
de Trabalho) é de 24 horas após o acidente, 
o qual deve ser obedecido, sob pena de 
multa.

A observância em relação aos prazos 
passa a ser fundamental a partir de agora, 
pois, caso contrário, o condomínio pode 
ser penalizado com multas. Dependendo 

da gravidade da omissão, os valores 
podem ser de cerca de R$ 200 a R$ 180 
mil. Isso requer um diálogo afinado entre 
síndico, contadores e administradoras 
de condomínio, entes que devem buscar 
trabalhar em equilíbrio, comunicação 
constante, sempre estabelecendo prazos 
precisos para envios de informações. Para o 
contador Ricardo Matos, a obrigatoriedade 
do e-social tem vantagens e desvantagens. 
“A principal vantagem é obrigar os 
contratantes a serem mais organizados 
em suas rotinas administrativas. Se você é 
cuidadoso com sua burocracia, isso facilita 
muito a gestão e evita problemas com a 
Justiça. Contudo, o sistema ainda apresenta 
falhas estruturais como acesso instável pela 
internet”, afirma. CERTIFICADO - Matos 
alerta os síndicos para a necessidade de 
possuir certificação digital. Trata-se de 
uma identificação única que garante a 
fidedignidade dos dados oferecidos. Os 
condomínios que ainda não possuem um 
Certificado Digital devem buscar fazer um 
o mais rapidamente possível. Ele pode ser 
disponibilizado em forma de cartão ou 
token, um equipamento que se assemelha a 
um pen drive.

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

Os condomínios, juntamente às suas assessorias jurídica e contábil, devem atentar para a obrigatoriedade 
de adoção doe-Social a partir deste mês como já informamos na edição passada. O uso da plataforma de 
escrituração digital já era regra para o gerenciamento de informações fiscais, trabalhistas e previdenciária 
sem empresas e, a partir de agora, passa a ser exigido também para condomínios.
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SEGURO DE CONDOMÍNIOS

Nossa legislação traz que “é obrigatório o 
seguro de toda a edificação contra o risco de 
incêndio ou destruição, total ou parcial”. No 
entanto, a lei não é específica quanto a outros 
eventos que devam ser segurados. Por isso, 
é preciso ficar atento na hora de escolher a 
cobertura que melhor atende à necessidade 
do seu condomínio, principalmente, no que o 
seguro não cobrirá.

Tanto os condomínios verticais quanto 
horizontais estão obrigados por lei a terem 
seguro contra risco de incêndio, queda de raio 
e explosões de qualquer natureza. Assim, nestes 
casos, a cobertura mínima contratada garantirá 
indenização. No entanto, é possível contratar 
coberturas adicionais, ou seja, aquelas que 
melhor atendem às necessidades particulares 
de cada condomínio. Para entender melhor, 
vejamos: Cobertura básica simples: cobertura 
mínima exigida por lei, ou seja, cobre riscos de 
incêndio, queda de raio dentro do terreno e 
explosão de qualquer natureza. Cobertura básica 
ampla: necessário contratar, além da cobertura 
mínima, coberturas adicionais de acordo com as 
reais necessidades de cada prédio.

CNSP - A maioria das seguradoras tem 
adaptado seus “pacotes” conforme às exigências 
do Conselho Nacional de Seguros Privados - 
CNSP, órgão responsável por fixar as diretrizes e 
normas da política de seguros privados. Mesmo 
com as coberturas adicionais o custo do seguro 
é relativamente baixo, com possibilidade de 
pagamento parcelado. E, apesar de existir 
diversos tipos de seguro para condomínios, 
os mais comuns são: Incêndio: danos por 
incêndio, raios, explosões, colisão de aeronaves 
e destruição ou ruína decorrente do incêndio; 
Danos elétricos: quando houver queima em 
razão do carregamento da rede elétrica; 
Vendaval: ventos fortes que causem danos às 
áreas comuns, às unidades autônomas e aos 
equipamentos do condomínio; Roubo: roubo 
de equipamentos e objetos do condomínio; 
Responsabilidade civil do síndico: Reembolso 
de indenizações pagas a danos involuntários, 
corporais e materiais, causados a pessoas, devido 
à má administração/negligência não intencional 
do síndico.

Simone Gonçalves

Advogada, Autora de Blog: simonegoncalves.
com.br/blog

Vida e acidentes pessoais de funcionários: 
Indenização para casos de invalidez ou 
falecimento de funcionário, incluindo auxílio 
funeral.

UNIDADES - Veja que a cobertura contratada 
pelo condomínio cobre as áreas comuns e as 
unidades. Os objetos pessoais, animais e os 
automóveis dos moradores não são segurados. 
Assim, para proteger a parte interna das 
unidades, é necessário contratar um seguro 
residencial com cobertura para a referida área. 
Desse modo, os móveis, utensílios e outros 
objetos particulares das unidades que formam 
o condomínio não são cobertos pelo seguro 
condomínio, somente por um seguro residencial. 
Ainda, em caso de proprietários de lojas, 
escritórios, consultórios e outras empresas de 
serviços que ocupam imóveis em condomínios 
comerciais, mistos, flats, apart-hotéis e shopping 
centers devem fazer um seguro individual 
para o seu negócio. Hoje em dia, a maioria 
das seguradoras já disponibiliza “pacotes” 
de cobertura para o conteúdo das unidades 
autônomas no seguro de condomínios que não 
sejam essencialmente residenciais. Vale lembrar 
que o seguro de condomínio é arcado pelo 
prédio, ou seja, rateado entre seus condôminos. 
Já o seguro de unidade condominial é aquele de 
responsabilidade do proprietário ou do locatário 
da referida unidade autônoma.

CONTRATAÇÃO - Como vimos, o seguro de 
condomínio é de fundamental importância e sua 
contratação é obrigatória por lei. Referente a 
contratação do seguro, a lei traz que “compete 
ao síndico: realizar o seguro da edificação”. 
Portanto, esta é uma das responsabilidades do 
síndico, sendo assim, responderá ativamente 
e passivamente, em juízo ou fora dele, por 
qualquer incoerência/insuficiência do seguro 
contratado. Assim sendo, nem a Assembleia 
Geral, órgão máximo do condomínio, poderá 
deliberar sobre a não contratação de seguro 
mínimo determinado em lei. Já quanto as 
coberturas adicionais como danos elétricos, 
responsabilidade civil do síndico, dentre outros, 
pode ser deliberado em Assembleia Geral. No 
entanto, referente ao quórum para este tipo de 
deliberação, a lei não é específica, assim, caso 
a convenção do condomínio não seja expressa, 
conclui-se que a maioria simples tem o poder de 
decidir o assunto.

RENOVAÇÃO - Quanto à renovação do 

FIQUE ATENTO AO SEGURO 
DE CONDOMÍNIOS!

seguro de condomínio, é recomendável que 
seja realizada sempre de forma contínua, 
caso não esteja expresso modo diverso na 
convenção. Também é uma responsabilidade 
do síndico, sendo essencial a revisão de valores 
e de coberturas a cada nova renovação. 
Em condomínios com unidades autônomas 
financiadas pelo SFH haverá sobreposição de 
contratos de seguro, ou seja, além do seguro 
obrigatório do condomínio, haverá também o 
seguro do mutuário, obrigatório pelo contrato.

Em resumo, vimos que a obrigatoriedade de 
contratar o seguro mínimo para condomínios 
é determinada em lei e que é uma das 
responsabilidades do síndico fazer a contratação 
do seguro obrigatório, sem a necessidade 
de deliberação em Assembleia Geral. Caso o 
síndico fique inerte quanto a contratação do 
seguro obrigatório, poderá sofrer sanções 
administrativas, cíveis e criminais.

Quanto as coberturas do seguro, estas são 
bem específicas e limitadas ao perímetro do 
condomínio.

Por isso, é necessário atenção na leitura do 
contrato a fim de identificar os chamados “riscos 
excluídos” das coberturas, ou seja, aqueles que 
não tem garantia de indenização.

Contratar seguro é obrigatório e 
extremamente importante para seu condomínio, 
por isso, síndico e condôminos devem ficar 
atentos a este assunto!
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Os sete pecados cometidos por porteiros
Vigilante, responsável e discreto. Essas são três 

das principais características que se busca em um 
porteiro. Ele é um profissional de suma importância 

para o condomínio e dentre suas funções estão: 
controlar o acesso ao interior do prédio e receber 
correspondências. Alguns maus hábitos podem 
colocar em xeque o serviço prestado por esse 
funcionário e, como consequência, trazer prejuízos 
ao condomínio. Elencamos nesse texto sete pecados 
cometidos por porteiros que devem ser abolidos.

 
1º – Abandonar o posto de trabalho: Falta 

gravíssima. O porteiro jamais deve se ausentar da 
guarita durante seu turno. Nesse ponto, cabe fazer 
um contraponto: há ocasiões em que os próprios 
condôminos solicitam a ajuda do porteiro para 
alguma tarefa fazendo com que ele se afaste do 
posto de trabalho. Isso deve ser terminantemente 
proibido e os moradores devem ser conscientizados 
acerca dessa conduta errada.

 2º – Desatenção: Nesse pecado estão incluídos 
os hábitos de dormir durante expediente, 
assistir a televisão, ficar usando celular (para 
conversar ou navegar na internet), manter 
conversas prolongadas com condôminos ou outros 

COTIDIANO

OS SETE 
PECADOS 

COMETIDOS 
POR 

PORTEIROS
Por Cecília Lima; a autora é Jornalista e 

colaboradora do Jornal do Síndico.

funcionários. O porteiro deve estar 
sempre alerta e observando o que 
se passa ao seu redor, seja no lado 
externo do prédio ou em seu interior 
através do sistema de câmeras.

 3º – Liberar acesso de 
carros:pedestres indevidos: A cena é 
comum em alguns condomínios: um 
carro vai se aproximando da garagem 
e o portão já se abre sem que o 
motorista se identifique. Essa falha 
abre uma grande lacuna na segurança 
do prédio e pode colocar criminosos 
para dentro dele. O porteiro só 
deve liberar a entrada de veículos 
cadastrados ou quando o condômino 
autorizar expressamente a entrada de 
um visitante, especificando o nome 
dele e as características do carro. O 
mesmo se aplica aos pedestres: eles 
devem dizer o nome, aguardar que o 
porteiro interfone para o morador, e 
só depois da autorização a entrada é 
permitida.

 4º – Deixar garagem aberta: Um 
condômino saiu e se esqueceu de 
fechar o portão. O próprio porteiro 
abriu a entrada da garagem para 
algum veículo sair e se esqueceu de 
fechar. Está havendo retirada de lixo 
pela garagem. Essas são algumas 
situações em que se abre uma porta 
escancarada ao perigo externo. Para 
não deixar o prédio vulnerável, o 
porteiro deve ser extremamente 
cuidados com o portão da garagem.

 5º – Permitir a entrada de 
entregadores: Esse também é um 
pecado cometido juntamente a alguns 
condôminos que solicitam a subida do 
entregador, o que deve ser evitado. 
A encomenda deve ser entregue na 
portaria, onde deve permanecer até 
que alguém vá buscá-la.

 6º – Falta de treinamento: 
Essa falha pode ser mais atribuída 
ao síndico que não investe num 
bom profissional. O porteiro deve 
ser orientado sobre o uso dos 
equipamentos que fazem parte das 
atribuições dele, sobre as regras do 
condomínio e também sobre como 
agir em emergências.

7º – Fazer fofoca: Esse pecado não 
prejudica a segurança do prédio, mas 
é algo extremamente deselegante 
e reprovável. O porteiro deve zelar 
sempre pela discrição.
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           Não é só no âmbito da Federação, 
Estados e Municípios que os ânimos se 
exaltam e a expectativa é alta, acerca das 
novas gestões, em condomínios, também. 
A experiência de 18 anos atuando na área 
condominial proporcionou, a este articulista, 
ver situações, as mais diversas, em períodos 
de eleições de síndicos e conselheiros, até 
mesmo de administradoras. Entre alguns 
exemplos: a chegada de oficial de justiça, 
no horário da assembleia, no Bairro de 
Boa Viagem, trazendo uma ordem judicial 
(liminar) desautorizando a assembleia que 
destituiria uma síndica, por erro na redação, 
no ato convocatório. Logo após, seria a 
eleição do novo síndico. Outra situação, deu-
se em enorme condomínio do Grande Recife, 
onde, tamanha a mobilização, o condomínio 
tem mais de duzentas unidades, a turma 
jovem criou camisas com fotos do síndico a ser 
reeleito e do principal concorrente; geraram 
uma espécie de fãs clube. Ainda, sem querer 
aborrecer, nas experiências pessoais do 
firmatário deste artigo, lamentavelmente, 
testemunhei dois pais de família irem 
às vias de fato, em plena assembleia de 
eleição, prédio de classe média bastante 
alta. Muitas vezes, tais episódios, “que vão 
da tragédia a comédia” trazem gravíssimas 
consequências à necessária harmonia dos 
condomínios.  Atitudes impensadas podem 
gerar problemas na Polícia, no Judiciário, 
render indenizações aos ofendidos, penas 

alternativas, e até prisões, podem derivar de 
atos não civilizados. 

Antes de qualquer exaltação de ânimo 
ou exacerbado empenho, faz-se necessária 
a rigorosa observação dos requisitos postos 
nas normas do condomínio e no Código 
Civil. Não seguir o que a convenção e o 
Código Civil dizem, poderá levar à anulação 
da eleição. O ato convocatório deve 
constar, com clareza, que naquela data tal, 
ocorrerá eleição para o cargo de síndico, e 
conselheiros, se for o caso. O que está escrito 
na convenção deve ser criteriosamente 
seguido: a forma de convocar, o número 
de pregões (chamamentos), respeitando-se 
os intervalos determinados na mencionada 
convenção. Os critérios éticos devem nortear 
o sufrágio. Muito atenção com aqueles que 
querem, a qualquer custo, agradar a todo 
mundo; nem sempre isso é algo positivo. 
Outra característica curiosa, são aqueles que, 
de forma alguma, querem largar o cargo. 
Toda atenção a este perfil de permanência! 
Síndicos devem ser os primeiros a cumprir 
as normas internas dos condomínios, bem 
como, as legislações vigentes, como o Código 
Civil e outras. Sempre suspeitem daqueles 
que preferem a burla ou a desconsideração 
das normas. Tal fato, mesmo que em coisas 
singelas, não deve ocorrer e, na maioria das 
vezes, fomenta coisas mais graves no futuro; 
afora dar indícios sobre a personalidade do 
gestor. Síndicos não devem ser perdulários, 
nem tão pouco avarentos; todo cuidado com 
ambos os perfis.   

Nas eleições é possível o uso de cartas, 
e-mails, até panfletos podem ser usados , 
como forma de divulgação das propostas. A 

moderação e a boa educação devem, sempre, 
prevalecer no uso desses instrumentos de 
divulgação. As informações devem ser claras e 
sucintas. Não se deve agredir a parte contrária, 
nem trazer longas opiniões acerca disto ou 
daquilo.  A oportunidade desta comunicação 
deve ser para elucidar os planos para o 
período deste novo mandato. As mensagens 
não devem ser colocadas nas partes comuns 
do condomínio, tais quais: quadro de avisos, 
elevadores, paredes... Deve, como já dito, ser 
enviadas aos proprietários e moradores, sem 
excessos ou invasões de privacidade. Os sites 
do condomínio estão entre os que devem 
ser poupados das mensagens de apoio. Já os 
grupos de whatsapp, Facebook e Twitter do 
condomínio podem ser, com máxima cautela 
e respeito, usados; não, as páginas pessoais 
de moradores e condôminos. 

O uso das procurações ainda é um dos 
maiores problemas em condomínios em 
épocas de eleições. O que vier também 
determinado na convenção será a regra. 
A jurisprudência preponderante entende 
que não deve ultrapassar o número de 
três, por pessoa que venha a representar 
condôminos. Os poderes devem ser claros, 
voltados para aquele ato de representar 
na eleição. Quanto ao reconhecimento de 
firma, caso a convenção seja omissa, este, 
deve ser colocado no ato convocatório, como 
critério de aceitação. Caso não esteja com a 
firma reconhecida, por razão de força maior, 
deve-se por em votação a aceitação ou não. 
Havendo a aceitação, conceder-se-á um 
prazo para fazê-lo e devolver, devidamente 
reconhecida, sob pena de anulação dos 
votos.

CARLOS RANGEL

Por Carlos Rangel

O autor é Advogado, Professor, Colunista da 
Folha de Pernambuco e Colaborador do Jornal 

do Síndico.

SERENIDADE E 
ÉTICA, TAMBÉM, 

NAS ELEIÇÕES 
CONDOMINIAIS
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Sempre em busca de reforçar a proteção 
dos condomínios, haja vista o incontrolável 
avanço da violência, multiplicam-se no 
mercado novos equipamentos voltados 
para a segurança predial. As portas 
blindadas e antiarrombamentos já são 
comuns em ambientes corporativos e agora 
estão ganhando também os condomínios 
residenciais. 

Essas portas especiais possuem chaves 
computadorizadas que garantem a 
inviolabilidade do sistema de segurança e 
fechadura multidirecional com pontos de 
travamento (quatro ou sete pinos móveis) e 
mais quatro pinos fixos em suas dobradiças 
de segurança. Além de passar por testes 
balísticos, outra vantagem desse tipo de 
porta é o isolamentos tanto térmico quanto 
acústico proporcionados. O acabamento 
externo pode ser customizado para combinar 
com a decoração do ambiente em que for 
instalada.

O tradicional cloro já não é mais a única 
alternativa para tratar piscinas. A desinfecção 
da água é um procedimento necessário 
para garantir a salubridade dela e a saúde 
dos usuários, contudo, há hoje no mercado 
uma outra opção para fazer essa limpeza. 
O elemento ozônio é atualmente um dos 
métodos mais eficientes e ecologicamente 
corretos para essa finalidade. 

Trata-se de um produto químico (gás 
azulado gerado a partir do gás oxigênio) com 
elevada ação bactericida, algicida, fungicida 
e viricida, ou seja, tudo que é necessário para 
eliminar os micro-organismos presentes na 
água 3.120 vezes mais rápido que o cloro. 
A maior vantagem desse tratamento é que 
ele desempenha todas essas funções sem 
causar irritações na pele, os olhos e mucosas 
dos usuários. O sistema de tratamento de 
água com ozônio é bem simples e pode ser 
adaptado para instalações já existentes.

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

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

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

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

INFORME

Dr. Fogão

DICAS

UMA SIMPLES 
ATITUDE PODERÁ 
EVITAR DANOS 
MAIORES! 

PORTAS 
BLINDADAS

PISCINA TRATADA 
COM OZÔNIO

FAZEMOS VISTORIA E ORÇAMENTO GRÁTIS.
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Vivemos em um país em que boa parte 
de sua população defende o pensamento 
de que a pessoa que tem sucesso é aquela 
que leva vantagem em tudo. É a lei de 
Gerson. E tal idéia já faz parte da vida do 
brasileiro que as noticias de corrupção 
em todos os setores que já não assustam 
e causam conseqüências graves para 
as partes envolvidas mas é um assunto 
um tanto delicado quando abordado, 
principalmente quando os fraudadores 
estão ligados a pequenas e médias 
empresas. Os condomínios fazem parte 
deste universo. Como agir em casos de 
superfaturamento de contas e compras? 
Ou melhor, como evitar que estas situações 
constrangedoras ocorram?

Atualmente, nos condomínios é 
realizada uma assembléia geral ordinária 
para a aprovação das contas do exercício 
anterior. Mas, a maioria dos condôminos 
se quer lêem as pastas para conhecerem 
o teor do texto. Na prática, todos 
aprovam por consenso, sem qualquer 
análise, contas que muitas vezes não 
correspondem à realidade. Infelizmente, 
essa postura é muito comum entre síndicos 
e administradores de idoneidade não 
muito aconselhável – parcela pequena, 
mas existente em todas as categorias, 
não prestando contas dos gastos, 

acompanhados de recibos e notas fiscais 
correspondentes.

Entretanto, apesar da juntada dos 
recibos, muitas vezes, há exagero nos 
valores apresentados para as despesas. 
Nessa hora, mais importante que nunca 
é o papel e o trabalho do conselho 
consultivo, que não deve se ater somente 
aos comprovantes, mas aos valores 
apresentados para cada produto ou 
serviço. 

VALOR DE MERCADO
A análise mensal dos conselheiros é útil 

no sentido de não permitir, ou diminuir o 
risco de um grande roubo em virtude de 
atos sucessivamente cometidos.

ADMINISTRAÇÃO

Por Andréa Mattos

A autora é Jornalista e colaboradora do Jornal do Síndico.

SUPERFATURAMENTO 
COMPROMETE 

ADMINISTRAÇÃO        
CONDOMINIAL

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

 

REABERTURA DE CHASSIS:
VEÍCULOS E MOTORES

www.bezerrareboques.com.br

BR BEZERRA
     REBOQUES

Aluguel de Carroças e Acessórios
Engates Para Todos os Veículos

A atenção deve ser grande com a 
finalidade de verificar o valor atribuído 
ao produto ou serviço, pois há casos em 
que se compra um produto apresentando 
comprovante de despesa muito maior 
que o valor do mercado, como produtos 
de limpeza, sacos de lixo e lâmpadas. 
Entretanto, o superfaturamento ocorre 
com freqüência na prestação de serviços, 
principalmente de mão-de-obra daqueles 
empreiteiros que não possuem empresa, 
como é o caso de jardineiros, pedreiros 
e prestadores de pequenos serviços 
de manutenção, os quais devem ser 
fiscalizados pelo conselho e pelos síndicos.

É preciso verificar se houve realmente 
a execução do serviço referente ao recibo 
apresentado. Há casos em que o conselho e 
o sindico não fiscalizam de forma correta, 
e quando descobrem o superfaturamento 
o desvio de dinheiro do condomínio já 
foi grande. Portanto, como em todas 
as operações e relações que envolvem 
dinheiro principalmente em condomínios, 
pois a soma é de todos e ao mesmo tempo 
de ninguém. Todo cuidado é pouco. 

AUDITORIA
A maioria as pessoas pensa que o 

trabalho de auditoria destina-se apenas 
para a identificação de roubo, desvio e 
coisas de gênero. Entretanto, vale a pena 
destacar o uso da auditoria em caráter 
muito mais preventivo do que punitivo. 
De grande interesse para as para as 
administrações sérias e honestas, o exame 
preventivo das prestações de contas 
permite a identificação imediata de falhas 
ou irregularidades, possibilitando a adoção 
de providências corretivas/ preventivas 
antes que ensejem eventual má utilização 
de recursos, demandas trabalhistas, etc.

É notório que em muitos condomínios o 
sindico e/ ou os conselheiros muitas vezes 
são pessoas honestas, com boa vontade, 
mas que não dispõem do necessário tempo 
para o exame das prestações de contas. 
Aqui começa “stress” e o desgaste, pois 
na hora de assinar o balancete aprovando 
as contas ou assinam “em cruz”, baseados 
apenas na confiança, ou se demoram na 
análise, buscando precaver-se de eventuais 
falhas e, nesse caso, haja demora na 
aprovação das contas.
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TJ-RS – Apelação Cível AC 586053639 RS (TJ-
RS)

Data de publicação: 09/12/1986
Ementa: PRESTACAO DE CONTAS. O SINDICO 

DE CONDOMÍNIO QUE, DESTITUIDO, JA A 
FEZ AO SEU SUCESSOR, QUE POR SUA VEZ AS 
SUBMETEU A APROVACAO DE ASSEMBLEIA DE 
CONDOMINOS, NAO ESTA MAIS OBRIGADO A 
DA-LAS EM JUÍZO. SENTENCA CONFIRMADA. 
(Apelação Cível Nº 586053639, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adroaldo 
Furtado Fabrício, Julgado em 09/12/1986)

Encontrado em: Sexta Câmara Cível Diário 
da Justiça do dia PRESTACAO DECONTAS. 
CONDOMÍNIO. SINDICO. – CONTAS… APROVADAS 
PELA ASSEMBLEIA DE CONDOMINOS. – CONTAS 
JA PRESTADAS ATRAVES DE BALANCO AO 
SUCESSOR. EFEITOS

 
TJ-MG – Apelação Cível AC 10701120450948001 

MG (TJ-MG)
Data de publicação: 21/02/2014
Ementa: AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

– PRIMEIRA FASE – CONDOMÍNIO –SINDÍCO – 
CONTAS REJEITADAS EM ASSEMBLÉIA – DEVER 
LEGAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Ao síndico 
cabe promover a prestação de contasde sua 
gestão, obrigação ex lege, por ser administrador 
de coisa comum. Recurso não provido.

 
TJ-RS – Apelação Cível AC 583050075 RS (TJ-

RS)
Data de publicação: 27/03/1984
Ementa: PRESTACAO DE CONTAS. O SINDICO 

DE CONDOMÍNIO EM EDIFICACOES DEVE 
CONTAS AOS CONDOMINOS E A ASSEMBLEIA DE 

CONDOMINOS, AO TERMINO DE SUA GESTAO. 
AS CONTAS DEVEM SER PRESTADAS EM FORMA 
MERCANTIL. (Apelação Cível Nº 583050075, 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Athos Gusmão Carneiro, Julgado em 
27/03/1984)

Encontrado em: Primeira Câmara Cível Diário 
da Justiça do dia PRESTACAO DECONTAS. – 
OBRIGATORIEDADE. – FORMA… MERCANTIL. 
– CONDOMÍNIO.SINDICO. Apelação Cível AC 
583050075 RS (TJ-RS) Athos Gusmão Carneiro

 
TJ-SP – Inteiro Teor. Apelação: APL 

92246543620088260000 SP 9224654-
36.2008.8.26.0000

Data de publicação: 01/08/2013
Decisão: “Prestação de contas – Primeira fase 

-Procedência – Direito docondomínio de exigir as 
contas da ex…/04/2012) “A obrigação à prestação 
decontas pelo síndico ao condomínio encontrava-
se prevista no art. 22… n. 5.084Condomínio 
edilício. Responsabilidade ressarcitória do síndico. 
Irregularidades nascontas…

 
TJ-SP – Inteiro Teor. Apelação: APL 

1064996720078260000 SP 0106499-
67.2007.8.26.0000

Data de publicação: 24/04/2013
Decisão: JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULOPRESTAÇÃO DE CONTAS 
Pretensão do condomínio…/11/2012) Condomínio. 
Ação de prestação de contas promovida por 
condomínio contra o síndico (1ª fase).Contas 
que não…. 04/11/2009) ADMINISTRAÇÃO DE 
CONDOMÍNIO PRESTAÇÃODE CONTAS – LIVROS 
E DOCUMENTOS EM POSSE…

 
TJ-SP – Apelação APL 

02240326720098260100 
SP 0224032-
67.2009.8.26.0100 (TJ-SP)

Data de publicação: 
23/04/2013

Ementa: Prestação 
de contas – Contrato de 
prestação de serviços 
de administração de 
condomínio – Contas 
já prestadas pela ré, 
administradora, por 
ocasião da resilição 
do contrato, após a 
eleição de novo sindico 
em março de 2006, 
seguida da entrega de 
todos os documentos ao 
condomínio e das pastas 
de prestação decontas 
– Falta de prova de que 
as contas não foram 

prestadas pelo sindico, aprovadas ou reprovadas 
no periodo em questão – Pretensão do autor 
que cogita de possível supressão ou subtração 
de documentos – Inadequação – Pretensão 
inexequivel, sem documentos em poder da ré 
– Pretensão, em tese, de ressarcimento ou de 
reparação civil – Dever do sindico de prestar 
contas, e não de preposto ou mandatário por 
ele escolhido – Relação direta entre o sindico 
e o condomínio – Relação entre o condomínio 
e a administradora apenas indireta – Falta de 
interesse processual, na modalidade adequação – 
Processo extinto, sem resolução de mérito, com a 
inversão dos encargos de sucumbência – Recurso 
provido – Voto vencido.

TJ-ES – Apelação Civel AC 35980243089 ES 
035980243089 (TJ-ES)

Data de publicação: 13/02/2001
Ementa: APELACAO CIVEL AÇÃO DE 

PRESTACAO DE CONTAS – CONDOMÍNIO– SINDICA 
– COMPROVACAO – DOCUMENTAL -INEXIS 
TENCIA – OBRIGACAO – RECURSO IMPROVIDO. 1) 
VE-SE DOS AUTOS QUE A APELANTE SE EXIME DE 
INSTRUIR OS BALANCE- TES, ACOMPANHADOS 
DOS DOCUMENTOS JUSTIFICADORES DOS 
VA- LORES APONTADOS, RELATIVOS AO 
PERIODO EM FUNCIONOU COMO SINDICA DO 
CONDOMÍNIO/APELADO, SOB A ALEGACAO DE 
QUE NAO FOI EXIGIDO EM ASSEMBLEIA, O QUE 
E INJUSTIFICAVEL.O APELADO, POR SUA VEZ, SE 
NEGA A ACEITAR OS VALORES CAL- CULADOS 
PELA APELANTE, EIS QUE DESACOMPANHADOS 
DE QUAL- QUER COMPROVACAO DOCUMENTAL. 
2) LOGO, AGIU COM ACERTO O MM. JUIZ “A QUO” 
AO CONDENAR A APELANTE A PRESTACAO DAS 
REFERIDAS CONTASCONDOMINIAIS. 3) RECURSO 
IMPROVIDO.

 
TJ-ES – Apelacao Civel AC 35980243089 ES 

35980243089 (TJ-ES)
Data de publicação: 13/02/2001
Ementa: APELACAO CIVEL AÇÃO DE 

PRESTACAO DE CONTAS – CONDOMÍNIO– SINDICA 
– COMPROVACAO – DOCUMENTAL -INEXIS 
TENCIA – OBRIGACAO – RECURSO IMPROVIDO. 1) 
VE-SE DOS AUTOS QUE A APELANTE SE EXIME DE 
INSTRUIR OS BALANCE- TES, ACOMPANHADOS 
DOS DOCUMENTOS JUSTIFICADORES DOS 
VA- LORES APONTADOS, RELATIVOS AO 
PERIODO EM FUNCIONOU COMO SINDICA DO 
CONDOMÍNIO⁄APELADO, SOB A ALEGACAO DE 
QUE NAO FOI EXIGIDO EM ASSEMBLEIA, O QUE 
E INJUSTIFICAVEL.O APELADO, POR SUA VEZ, SE 
NEGA A ACEITAR OS VALORES CAL- CULADOS 
PELA APELANTE, EIS QUE DESACOMPANHADOS 
DE QUAL- QUER COMPROVACAO DOCUMENTAL. 
2) LOGO, AGIU COM ACERTO O MM. JUIZ “A QUO” 
AO CONDENAR A APELANTE A PRESTACAO DAS 
REFERIDAS CONTASCONDOMINIAIS. 3) RECURSO 
IMPROVIDO.

PRESTAÇÂO DE CONTAS

Temos tudo para o seu condomínio, comércio, residênciais!
Serviço rápido e eficiente, com entrega agendada!

MCAP DISTRIBUIÇÃO

CESTA BÁSICA - MATERIAL P/ESCRITÓRIO - MATERIAL DE LIMPEZA

VASSOURAS - PRODUTOS PARA PISCINA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

DESCARTÁVEIS - PLAYGROUND - DISPENSADORES 

(81) 3423-6114 / 3231-0598 / 9.8875-6215 whatsapp
mcapdistribuicao@outlook.com
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Pintar a fachada e a parte interna do 
edifício é mais barato. Se bem cuidada, a 
pintura também mostra bom gosto com a 
decoração.

Em uma cidade em que grande parte 
dos construtores optaram pela cerâmica ou 
pastilhas como revestimento de fachadas de 
prédios, a pintura vem ganhando força entre 
condomínios novos e os que passam por 
reforma. A grande diferença: o custo.

De acordo com o proprietário da JC 
Pinturas, José Antônio Ribeiro, a diferença 
entre a pintura e a cerâmica é grande. “Hoje 
a pintura do prédio sai bem mais barato que 
a cerâmica, que além do material, tem os 
gastos com rejunte, argamassa, mão de obra. 
Eu já nem trabalho com cerâmica mais”, diz 
ele.

José Antônio explica que outro problema 
da cerâmica é a falta de preparo no manejo 
quando o material começou a ser usado em 
fachadas. “Quando a cerâmica começou a 
ser usada, não havia gente preparada para 
trabalhar com argamassa, o resultado são 
essas fachadas descolando, caindo. Hoje é 
diferente, mas ainda assim, continua caro”. 
E conclui. “Com tinta, isso não acontece”.

Segundo o empresário, para escolher a 
tinta certa, o melhor é procurar as marcas 
mais consolidadas no mercado. “Os materiais 
de primeira linha tem mais abertura, 
usam alguns aditivos, como acrílico, que 
dá um emborrachamento na tinta e mais 
durabilidade”, afirma. Segundo José 
Antônio, além de escolher uma boa tinta, é 
essencial preparar bem a parede para recebê-
la. Isso porque uma tinta de boa qualidade 
aplicada sobre uma ruim pode não ter um 
bom efeito sobre o acabamento. Ele explica 
que com o passar do tempo a tinta ruim que 
ficou por baixo começa a descascar porque 
a parede não “respira”. Por isso, é preciso 
fazer a preparação da parede, removendo a 
tinta antiga e a umidade.

A manutenção da pintura também é 
requisito básico para que a fachada esteja 
sempre com cara de nova. O tempo máximo 
entre uma pintura e outra é de cinco anos. 
Também é preciso ficar atento à limpeza do 
prédio. O excesso de água pode estragar a 
tinta. “O pessoal do prédio tem mania de 
lavar o mesmo lugar todos os dias. A água 
vai infiltrando e estourando tudo”, alerta 
José Antônio.

A utilização de uma tinta impermeabilizante 
também ajuda na preservação da pintura da 
fachada e dos muros, de acordo com a gerente 
de marketing da Casa & Tinta, Maria Eduarda 
Ferreira. “Algumas tintas imobiliárias 
funcionam como impermeabilizante e 
pintura refletora de calor. São produtos com 
altíssimo poder de impermeabilização para a 
pintura de fachadas. Possuem uma película 
mais espessa, flexível e impermeável”, diz 
ela.

Mesmo sendo um material mais barato 
e de acabamento mais simples, as tintas 

também podem ser bem utilizadas na 
composição das fachadas. Segundo Maria 
Eduarda, um bom efeito pode ser conseguido 
com as tintas texturizadas. “Muitas texturas 
recebem em sua formulação grãos de quartzo 
moídos, o que confere ao produto uma 
maior durabilidade, resistência à abrasão 
e repetência à água. Por isso, as texturas 
também são opção para quem deseja um 
acabamento decorativo associado à altíssima 
resistência e durabilidade.

O produto tem um alto poder de 
enchimento   disfarçando as imperfeições

da superfície e dispensando o uso de 
massas”, explica. 

Para que o síndico saiba como escolher 
a melhor tinta, José Antônio e Maria 
Eduarda aconselham que ele procure as 
lojas especializadas e pesquise com os 
vendedores as características do material 
que quer utilizar, levando em consideração a 
qualidade de cada marca.

TINTAS GANHAM ESPAÇO COMO 
REVESTIMENTO DE FACHADA

DECORAÇÃO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico



Os dias quentes estão chegando e começam 
os problemas inerentes aos aparelhos de ar 
condicionado. Seja pelo pinga-pinga, pelo 
barulho ou pelo dano estético que em alguns 
casos só é percebido quando chega o verão. 

Nos tempos atuais o ar condicionado passa 
a ser equipamento essencial, de primeira 
necessidade, especialmente em locais onde o 
calor ou o frio são intensos. 

Independentemente do que será dito, é 
necessário que o condômino não instale um 
aparelho antes de verificar se é permitido na 
convenção ou qual o procedimento no prédio. 
O fato de já existirem aparelhos não quer dizer 
que possa ser feito. Podem ser que os casos 
estejam sendo litigados na justiça. 

Ao condomínio caberá sempre tentar ajustar 
a utilização a arquitetura do local e regras do 
empreendimento com base na convenção e 
anseio da coletividade.

Atualmente os Tribunais entendem na 
maioria dos casos, desde que não exista 
disposição em sentido contrário na convenção, 
que o aparelho de ar condicionado não altera 
a fachada. São equipamentos passiveis de 
padronização por meio de uma assembleia com 
o quórum de maioria simples, ou seja 50% mais 
um dos presentes. 

Como aduz o nobre doutrinador J. 
Nascimento e Franco “ in memoriam”.“ Em 
síntese, na fachada, podem ser instalados todos 
os equipamentos que a técnica moderna criou 
para propiciar maior conforto aos habitantes do 
edifício.” J. Nascimento e franco, Editora Revista 
dos Tribunais, página 295, 5ª Edição, 2005

 Caso a convenção proíba a instalação do 
ar condicionado, para que o mesmo possa 
ser instalado será necessário a alteração da 
convenção, o que somente pode ocorrer com o 
voto de 2/3 dos condôminos ( Art. 1.351  Do CC) 

Com a proibição na convenção, colocar o 
aparelho será considerado alteração de fachada 
passível de multa e de ação judicial para retirada 
do aparelho.

NESSE SENTIDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
DF: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. CONDOMÍNIO JARDINS DAS 
ACÁCIAS. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE 
AR-CONDICIONADO. LATERAL DE UNIDADE. 
FACHADA. ALTERAÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA 
EM CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. NULIDADE 
DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. 
SENTEÇA MANTIDA. 1. A instalação de aparelho 
de ar-condicionado na lateral do imóvel 
caracteriza alteração da fachada. 2. Diante do 

descumprimento de regra prevista na convenção 
do condomínio, impõe-se a obrigação de retirar 
o aparelho instalado em local indevido. 3. A 
discussão acerca de nulidade de multa imposta 
extrapola a natureza da ação de obrigação de 
fazer ajuizada. 4. Recurso desprovido.

(TJ-DF - APC: 20120111985202, Relator: 
J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 
15/04/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 
Publicado no DJE : 24/04/2015 . Pág.: 223)

Não sendo caso de proibição na convenção, 
antes do condomínio padronizar a instalação do 
ar condicionado é recomendado a contratação 
de um engenheiro elétrico para saber se o 
condomínio suporta o acréscimo de carga, sem 
comprometer o centro de medição de acordo 
com a entrada de energia aprovada pela 
concessionária. 

Após a verificação da carga, será necessário 
um engenheiro civil/ calculista, para saber com 
base no projeto da empresa de ar condicionado, 
se não haverá sobrepeso com a instalação das 
máquinas no espaço destinado, que pode ser 
na varanda ou fachada, ou se forem aparelhos 
de parede, dependerão da abertura da parede 
e mesmo que nem todas unidades façam, o 
engenheiro precisará verificar se abertura 
do vão irá comprometer de alguma forma a 
estrutura do prédio. 

Isto posto, o prédio convoca uma assembleia 
com o fim de padronizar a instalação de ar 
condicionado e com o quórum de maioria 
simples, aprova a padronização com base no 
projeto apresentado.

Caso não exista proibição na convenção, 
e o condomínio perca a oportunidade de 
padronizar, deverá aceitar que o condômino 
faça a instalação, após laudo de engenheiro, no 
local que melhor lhe provier. 

  AUTOR. 1- A obra objeto da lide não 
pode ser considerada irregular, eis que estava 
sob a orientação de engenheiro responsável, 
possuindo ART (anotação de responsabilidade 
técnica) em nome de Engenheiro Civil que 
assegurou ¿que não houve nenhuma retirada nas 
peças estruturais da edificação¿, não havendo 
que se falar, portanto, em risco para estrutura 
do edifício. 2- Verifica-se que a instalação do ar 
condicionado não alterou a fachada do edifício, 
tendo em vista que as provas produzidas nos 
autos, em especial as fotos e o laudo pericial, 
demonstram que não há padrão do edifício para 
instalação para instalação do ar condicionado, 
bem como que o projeto arquitetônico do 
edifício não previu local para aparelhos de ar 

condicionado. 4- Na Convenção do Condomínio 
não há nenhuma disposição específica sobre 
a posição e colocação dos aparelhos de ar 
condicionado, sendo certo que para a pretendida 
padronização deveria o Condomínio Apelante 
convocar Assembleia Geral Extraordinária 
para alteração da mencionada Convenção. 
Inteligência dos artigos 1.351 a 1.353 do Código 
Civil. 5- Por outro lado, a instalação de janela 
causou prejuízo às características arquitetônicas 
da fachada do condomínio, tendo em vista que 
das provas produzidas nos autos verifica-se a 
efetiva modificação da fachada vedada pelo 
artigo 1336 do Código Civil. 6- O fato existir 
modificações realizadas anteriormente em 
outras unidades não desobriga o réu de manter 
a padronização do padrão construtivo, sendo 
certo, ainda, que a convenção de condomínio 
(parágrafo 4º letra J) e o regimento interno do 
condomínio (item 5.2.01) vedam modificação 
da parte externa do edifício. 8- Sucumbência 
recíproca. Sentença parcialmente reformada. 
Recurso parcialmente provido.

(TJ-RJ - APL: 00362969620128190001 RIO 
DE JANEIRO CAPITAL 34 VARA CIVEL, Relator: 
MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data 
de Julgamento: 31/01/2017, DÉCIMA SEXTA 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2017)

Desta forma, a instalação do ar condicionado 
deve ser verificada com cautela, levando-se 
em conta a convenção e regramento de cada 
condomínio. Instalar de forma inadvertida 
poderá acarretar em ação judicial. 

A Karpat Sociedade de Advogados é o maior 
escritório de direito imobiliário e condominial 
do país. Cobrindo também as diversas áreas do 
direito desde 2007, o escritório é responsável 
por gerenciar mais de 9.000 processos.

Dr. Rodrigo Karpat, advogado militante na 
área cível há mais de 10 anos, é sócio no escri-
tório Karpat Sociedade de Advogados e consi-
derado um dos maiores especialistas em direito 
imobiliário e em questões condominiais do país.

Além de ministrar palestras e cursos em todo 
o Brasil, Dr. Rodrigo Karpat escreve como co-
lunista do site Síndico Net e do Jornal Folha do 
Síndico, é consultor da Rádio Justiça de Brasília 
e da OK FM e apresenta os programas Vida 
em Condomínio da TV CRECI e Por Dentro dos 
Tribunais do Portal Universo Condomínio.

AGOSTO | 2018 11
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ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CLÍNICA DE PSICOLOGIA

BOMBAS E MOTORES

12

DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO

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

MÁRMORE E GRANITO

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



PAPO DE GARAGEM

O envelhecimento natural dos edifícios 
provoca a necessidade de sua modernização  
de tempos em tempos. Na hora de reformar, 
é importante não esquecer a questão da 
acessibilidade de pessoas com deficiências, 
exigência legal devidamente regulamentada 
desde o ano 2000, quando entrou em vigor a Lei 
10.098. Eliminando-se os excessos e redundâncias 
da lei, inevitáveis para sua maior clareza, pode-se 
concluir que, ao ampliar ou reformar o edifício, 
síndico e condôminos (devidamente assessorados 
por arquiteto competente) deverão observar as 
seguintes exigências (simplificamos): 1. Se tiver 
estacionamento para visitantes, reservar vaga 
sinalizada para deficientes; 2. Criar acesso livre de 
escadas e outros obstáculos (rampa); 3. Possibilitar 
que o deficiente circule pelas áreas comuns, 
corredores e elevadores; 4. Adaptar banheiro de 
uso comum (salão de festas, por exemplo) para as 
necessidades do deficiente. A lei ainda menciona 
outras prescrições a serem seguidas na construção 
de novas edificações (art. 13), as quais deverão 
ser incorporadas em qualquer nova obra.

Em condomínios paulistas, o proprietário 
do imóvel deve estacionar apenas um veículo 
por vaga na garagem. O Tribunal de Justiça de 
São Paulo decidiu que a vaga dá a seu titular o 
direito de guardar apenas um veículo por vaga, 
mesmo que o espaço permita estacionar mais. 
Porém, a convenção do condomínio pode liberar 
o condômino a estacionar mais de um veículo por 
vaga. A decisão judicial só vale se a convenção do 
condomínio for omissa. Se a Assembléia Geral de 
Condôminos decidir e permitir a possibilidade de 
estacionar mais de um veículo por vaga, mesmo 
se a convenção for omissa, essa decisão fica 
valendo. No entanto, se a Assembléia for contra 
a utilização da vaga por mais de um veículo, cria-
se o problema. Nesses casos, o proprietário deve 
buscar solucioná-lo primeiro com a convenção.
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FALTAM 
RAMPAS PARA 

DEFICIENTES 
FÍSICOS

UM CARRO POR 
GARAGEM 

A  TSI CALIXTO INSTALAÇÕES 
ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO é o resultado 
da conjunção de esforços de empresários e 
técnicos da área de segurança, engenharia 
civil, engenharia elétrica com experiência 
acumulada em sistemas de alta tecnologia, 
construção civil e desenvolvimento de 
projetos no sentido de trazer para o 
mercado serviços de nível internacional.

A nossa Empresa a mais de 20 anos é 
especializada em projetos e na implantação 
de sistemas de detecção e alarme contra 
incêndio, sistema de detecção por aspiração, 
extinção com FM200, CO2, controle de 
acesso, extintores, CF TV, sonorização, 
supervisão e controle predial, construções 
civil como construções de casa, reforços 
estruturais, serviços de alvenaria, pintura, 
arquitetura, construções modulares, 
climatização, montagens elétricas, 
montagens hidráulicas e estrutura metálica, 
elétrica em geral, projetos de SPDA( 
Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas),aterramento, iluminação 
de emergência, telefonia interna, rede de 
infraestrutura e entre outros.

A TSI CALIXTO INSTALAÇÕES 
ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO ESTARÁ 
NA FICONS 2018 QUE FICA LOCALIZADA 
NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE 
PERNAMBUCO, RECIFE - OLINDA, DO 
DIA 11 AO DIA 15 DE SETEMBRO NO 
STAND 140B ENTRE AS RUAS 20 E 21.

INFORME



O QUE EU TENHO?
Uma mulher vai em uma consulta e 
diz para o médico:
- Doutor, eu estou me sentindo feia 
e gorda... O que eu tenho?
O médico observa a mulher e 
responde:
- Razão!

MINHAS NAMORADAS
- Minha mãe nunca gostou de 
nenhuma das minhas namoradas. 
Nenhuma era suficientemente boa 
para mim. Uma era alta demais, 
outra era baixa demais, outra 
era muito gorda, outra era muito 
magra, outra era burra demais, 
enfim sempre achava um defeito 
em todas elas. Finalmente achei 
a mulher ideal! A minha atual 
namorada se parece com a minha 
mãe, fala como a minha mãe, anda 
como a minha mãe, enfim é a cópia 
exata de minha mãe!
- Mas você não parece estar muito 
feliz. Qual é o problema?
- Agora quem não gosta dela é meu 
pai!

ROTINA NA ACADEMIA
Dois amigos conversando e o 
primeiro conta:
- Eu frequento a academia tem mais 
de um ano!
O outro assustado pergunta:

- E por que você continua tão 
gordo?
- Ora, porque eu não faço os 
exercícios, só frequento mesmo.

Deixando Louca
Um casal de namorados estavam 
namorando bem à vontade. De 
repente, a menina pediu para o 
namorado:
- Diga no meu ouvido algo que me 
deixe louquinha.
Então, ele disse:
- Você está gorda!

CONVERSA DE AMIGAS
Uma amiga pergunta pra outra a 
amiga:
- Amiga, eu acho que estou 
engordando. Você acha que eu 
estou gorda?
A outra amiga responde:
- Não, amiga, você está 
redondamente enganada.

AJUDA DO PORTUGUÊS
O homem queria conquistar uma 
menina, filha de um fazendeiro 
dono de várias terras. Para ajudar, 
ele chamou o seu amigo português.
Chegando na casa do fazendeiro, 
o homem pediu ao português 
que aumentasse tudo o que ele 
falasse. Quando entrou na casa do 
fazendeiro, o homem já recebe 

uma pergunta:
— Então, você mora aonde?
— Eu moro em uma chacrinha bem 
pequena.
E o português falou:
— Chacrinha? Aquilo é terra que 
não se acaba mais!
— E você cria bois lá?
— Crio alguns, bem magrinhos.
— Alguns? Bem magrinhos? Aquilo 
é um monte de boi gordo, raio! — 
exclamou o português.
O homem tem uma crise de tosse 
bem na hora da conversa, e o 
fazendeiro pergunta:
— Você está gripado?
— É.. é só um resfriado.
— Resfriado? Isso aí é uma 
tuberculose...

MULHER INSEGURA
— Querido, achas que me amavas 
se fosse feia?
— Claro que amaria!
— E se eu fosse gorda!
— Sim, amaria!
— E amavas-me se fosse cega?
— Sim.
— Se fosse surda?
— Sim, amaria! Agora com certeza 
te amaria muito mais se fosse 
muda!

FISCAL DO IBAMA
Um velho que a muitos anos 
cuidada do zoológico recebe a 
visita de um fiscal.
— Olá! meu nome é Gil, sou fiscal 
do Ibama, quero falar com o Senhor 
João.
— Sim meu filho, sou eu mesmo.
— João, me disseram que aqui 
tinha muitos macacos. Ondes eles 
estão?
— Tinha sim, lindos pulando pra la 
e pra cá...
— E cadê eles João?
— Ah, matei!
— Me disseram que aqui tinha 
muitos leões. Onde eles estão?
— Tinha sim, todos muito 
corajosos...
— E cadê eles João?
— Ah, matei!
— Me disseram que também tinha 
muitos elefantes. Onde eles estão?
— Tinha sim, enormes e gordos...
— E cadê eles João?
— Ah, matei!
— Ué, como assim você matou 
todos os animais? E não veio 
nenhum fiscal ver isso João?
— Veio sim. Muitos!
— E cadê eles, porque não fizeram 
nada?
— Ah, MATEI!
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DICAS

vidro TEMPERADO
vidro LAMINADO

espelhos
BOX

pele de vidro acm

AÇO INOX
FERRAGENS

esquadria de alumínio
FERRAMENTAS

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

sem compromisso!

faça seu orçamento

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

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

AS CAUSAS DOS 
VAZAMENTOS

Símbolos de elegância e beleza, as orquídeas 
são flores muito usadas na ornamentação 
de ambientes e podem ser uma opção para 
embelezar, por exemplo, o hall/recepção do 
prédio. Você sabia que das 50 mil espécies no 
mundo, 3.500 delas existem somente no Brasil? 

Não basta simplesmente realizar os reparos 
ou mesmo trocar a tubulação obsoleta, 
danificada ou corroída por outra de material 
idêntico ou diferente, tido como mais durável. 
É fundamental o conhecimento das causas 
da degradação e principalmente saber se o 

ORQUÍDEAS
Confira dicas para fazer uma boa escolha.

Dentre as opções ornamentais, destacamos 
a perfumada Oncidium, que possui pétalas 
delicadas e indicada para jardins e ambientes 
internos, disponível em várias cores: rosa, 
marrom, amarela ou branca. As orquídeas 
Phalaenopsis possuem período de floração 
de três meses (bem maior que o comum) e se 
adaptam bem a climas quentes. Por fim, a última 
indicação são as orquídeas do tipo Cattleya, 
também bastante popular entre os brasileiros 
pela facilidade no cultivo e manutenção, sua 
floração dura em média 30 dias e espalha pelo 
ambiente um delicioso aroma.

novo material da tubulação substituta terá 
durabilidade adequada nas condições locais. 
Também é preciso respeitar as características 
técnicas da instalação e as peculiares a cada 
tipo de material de tubulação, como a pressão 
hidráulica máxima a que ficará submetida e a 
resistência hidráulica de cada material ao fluxo 
líquido. Por exemplo, ao substituir uma tubulação 
antiga de aço galvanizado por outra nova de 
cobre, PVC ou PPR, é possível que muitos trechos 
possam ser executados com diâmetros menores 
que os da tubulação original, com desempenho 
equivalente, e com sensível economia. 

Isto ocorre porque os tubos plásticos e tubos de 
cobre oferecem menor resistência ao escoamento 
do que os tubos de aço.


