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O ciclo se fecha mais uma vez. Com o fim de dezembro é findado também o ano e é hora de fazer 
um balanço de tudo o que plantamos e colhemos neste 2018. Como você se comportou? Conseguiu 
alcançar os objetivos traçados em 2017? Traçou novas metas para 2019? O momento é de reflexão e 
avaliação.

No âmbito do condomínio, é válido fazer uma retrospectiva do ano, destacando os pontos positivos 
e também os negativos. Quais foram as decisões acertadas? O que deixou a desejar? Administrar um 
condomínio não é uma tarefa simples, não possui manual de instruções, nem fórmulas mágicas. 

Cada contexto é um contexto. E cada síndico é diferente. Cada um possui seus defeitos e virtudes, 
como qualquer outro ser humano. O bom síndico é aquele que tem humildade para reconhecer suas 
falhas e coragem para buscar corrigi-las. A busca por conhecimento é, sem dúvidas, um caminho para 
se minimizar os erros. Quanto mais se sabe e se domina o que está fazendo, menor as chances de 
falhar. 

E é nossa missão, como Jornal especializado para o público condominial, auxiliar nessa caminhada, 
servindo como fonte de informação. Em tempos de notícias falsas, as chamadas “fake news”, nosso 
compromisso com a verdade e a credibilidade da notícia e da opinião é reforçado. 

Seguimos com nosso trabalho de comunicadores e formadores de opinião, levando a você – síndico 
ou condômino – informações úteis, atualizadas e de qualidade. Assim, prestamos indiretamente um 
serviço a todas as localidades do Brasil onde chegam nossos exemplares via empresas franqueadas: o 
serviço de melhorar a gestão e funcionamento de condomínios e de condôminos. 

Aos nossos fiéis leitores, expressamos nossa gratidão e desejamos um novo ano de muita 
prosperidade. Tenham uma ótima leitura e um feliz 2019!

 jul/18 ago/18 set/18 out/18 Ano 12 
meses 

Poupança antiga (1) 
Poupança (2) 
TR* 
TJLP 
FGTS (3) 
SELIC - Déb Fed (4) 
UPC *** 
Salário Mínimo 
Salário Mínimo SP 
(5) 
UFIR (6) 

(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(R$) 
(R$) 
(R$) 

0,5000% 
0,5000% 
0,0000 
0,55 
0,2466 
0,57 
23,54 
954,00 
1.108,38 

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

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

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

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

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

 

NOSSA MENSAGEM
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ESPECIAL

CABELOS PODEM 
SER INDICATIVOS DE 

COMO ANDA A SAÚDE

Eles são alvos disputadíssimos da indústria 
farmacêutica e cosmética, protagonistas de 
peças publicitárias e movem cifras consideráveis 
no mercado estético, os cabelos são, sem dúvidas, 
elementos fundamentais no conceito de beleza 
tanto feminina quanto masculina. Porém, mais 
que um atributo de embelezamento, ele pode 
ser um indicativo importante de como anda a 
sua saúde de um modo geral. 

Muitas pessoas olham os cabelos apenas sob 
o viés estético e esquecem que eles são anexos 
do nosso corpo e, por isso, devem ser tratados 
para serem principalmente saudáveis, além de 
bonitos. Qualquer alteração na cor, textura, 
brilho devem ser notada como um sinal de alerta 
para buscar um médico dermatologista. A queda 
dos cabelos em uma frequência maior que a 
usual também deve ser levada em consideração. 

Existem várias causas para a queda acentuada 
de cabelo, porém é importante entender que 
existe uma grande diferença entre queda de 
cabelos e calvície. A queda pode se dar por 

diversos fatores orgânicos ou psicológicos, 
tais como disfunções hormonais a exemplo do 
hipotireoidismo, fatores nutricionais (a dieta 
do indivíduo influencia bastante na saúde das 
madeixas), o estresse do dia a dia que provoca 
alterações fisiológicas e também transtornos 
psíquicos como depressão e ansiedade. 

Já a calvície configura um quadro diferente, 
sendo predominantemente influenciada pela 
história familiar e muito mais frequente em 
homens do que em mulheres. Estima-se que 
cerca de 70% dos homens tenham propensão 
genética a desenvolver a calvície. A morte do 
bulbo capilar tem uma relação íntima com o 
hormônio testosterona, mais abundante no sexo 
masculino. 

Calma! Nem todo cabelo caído significa 
alguma doença ou desarranjo. É importante 
saber que a queda dos fios é um processo natural, 
mas dentro de um limite: o normal são cerca de 
50 até 100 fios que caem diariamente, o que 
não vem a ser nada relevante em comparação 
com o número de fios existentes na cabeça, algo 
em torno de 100 mil. O sinal de alerta deve soar 
quando a quantidade caída for visivelmente 
maior que a de costume, isso geralmente se 
evidencia durante o banho, observe quanto de 

cabelo fica no ralo após a lavagem.

As causas que favorecem a queda de cabelos 
variam entre mulheres e homens. Nelas o uso 
de anticoncepcionais orais e produtos químicos 
com finalidades estéticas podem adoecer o 
couro cabeludo. Neles a principal causa é 
majoritariamente a calvície genética. Porém 
há algumas situações em comum que podem 
ocasionar queda de cabelo em ambos os sexos: 
problemas de tireoide; distúrbios emocionais 
e psicológicos; baixa imunidade; deficiência 
de vitaminas e minerais, como zinco e ferro; 
dermatite Seborreica; presença de fungos e 
bactérias; excesso de oleosidade.

É válido ressaltar que a queda dos cabelos 
também pode estar sendo artificialmente 
provocada como um efeito adverso do uso de 
algum medicamento. Por isso, é importante 
ler as bulas de medicações de uso contínuo ou 
questionar o médico que as prescreveu sobre 
isso. Sabidamente, alguns antidepressivos, 
anticoagulantes e remédios para hipertensão, 
podem ter como efeito colateral a queda de 
cabelo. A continuidade do tratamento deve 
ser conversada junto ao médico, jamais deve-
se interromper o uso da medicação sem a 
anuência dele.

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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LEGISLAÇÃO

Na atualidade, as relações sociais ganharam 
um novo cenário para se desenvolverem: a 
internet e o que se convencionou chamar de 
redes sociais, que consistem em aplicativos 
que aglomeram indivíduos que mantêm algum 
vínculo comum de interesse seja esse o de 
terem os mesmos hobbies, compartilharem os 
mesmos gostos, estudarem ou trabalharem 
juntos ou, ainda, morarem no mesmo 

ambiente. 

Dentre essas variadas redes sociais, a que 
se faz mais presente nos condomínios é, 
sem dúvidas, o Whatsapp, no qual é possível 
manter conversas individuais ou coletivas 
através de grupos, em que várias pessoas 
podem conversar ao mesmo tempo. Em um 
primeiro momento, é fácil perceber que essa 
ferramenta pode facilitar bastante a rotina 
no condomínio, servindo como um canal de 
comunicação informal para a socialização 
entre os moradores ou para dar avisos rápidos 
em tempo real. 

O problema é que, infelizmente, os grupos 
nem sempre são usados com o objetivo 
para o qual foram criados e terminam se 
tornando palco de desentendimentos, brigas 
e acusações. O que precisa ser assimilado é 
que o ambiente “virtual” obedece às mesmas 
regras de convivência no ambiente “real”, ou 
seja, práticas de injúria, calúnia e difamação 
seguem sendo crimes e quem as pratica pode 
ser legalmente responsabilizado.

Em novembro, a 8ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo manteve a decisão que condena 
dois moradores que ofenderam a honra de 
administradores de condomínio ao enviar 
mensagens acusatórias em grupo no aplicativo 
Whatsapp. O valor da indenização por danos 
morais foi definido em R$ 15 mil.

Consta nos autos que os réus 
escreveram mensagens em que acusam de 
superfaturamento em obras os integrantes 
da diretoria da associação que administra o 
loteamento. Segundo o relator da apelação, 
desembargador Pedro de Alcântara da 
Silva Leme Filho, é “incontroversa a ofensa 
difamatória inserida pelos requeridos através 

OFENSAS NA 
INTERNET 

PODEM GERAR 
INDENIZAÇÕES

de comentários em grupo de WhatsApp por 
eles criado, causando repercussão na esfera 
íntima dos apelados, ademais por se tratar de 
veículo de grande visibilidade entre amigos, 
familiares e clientes do autor”.

Entre as expressões enviadas ao grupo 
formado por aproximadamente 100 vizinhos, 
consta “estão levando por fora, e muito”. 
Para o magistrado, “certo que agredir alguém, 
sobretudo em grupo de Whatsapp com 
vizinhos, é tido como conduta reprovável 
pela sociedade, sendo razoável conceder uma 
satisfação de ordem pecuniária ao ofendido”.

O desembargador relator acrescentou: “os 
réus, ao extrapolarem o seu direito à livre 
manifestação, desbordando os limites legais e 
passando à ilicitude, causaram danos à honra 
dos autores que, por conseguinte, devem 
ser reparados”, finalizou. A decisão pela 
indenização foi unânime.

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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O Natal está se aproximando e isso torna o 
mês de dezembro muito mais iluminado e belo. 
De tudo que compõe a decoração tipicamente 
natalina, nada encanta mais do que a iluminação 

especial, são cores e formas que trazem luz e 
brilho a qualquer ambiente e os condomínios não 
costumam ficar fora dessa, a maioria se ornamenta 
para receber o Papai Noel e celebrar as festas de 
fim de ano. 

Porém, a beleza não pode ser colocada acima da 
segurança e é importante que se tenha o máximo 
de cuidado com instalações natalinas que fazem 
uso de energia elétrica. A seleção dos materiais 
deve ser realizada com critério para evitar acidentes 
e curtos-circuitos, além do consumo excessivo de 
energia. Nesses casos, optar por enfeites mais 
baratos, de procedência duvidosa, pode acarretar 
prejuízos financeiros maiores no futuro.

Aproveitando o ensejo da decoração temática, 
dezembro é um bom mês para se fazer uma vistoria 
geral de como andam as instalações elétricas 
do condomínio, checar tomadas, disjuntores, 
interruptores, quadros de luz, lâmpadas, fios e 
cabeamento, dentre outros dispositivos em busca 
de se verificar se há algum ponto de sobrecarga 
que possa favorecer acidentes como choques 
elétricos ou curto-circuitos. 

ESPECIAL

COMO 
ESCOLHER A 
ILUMINAÇÃO 

NATALINA 
ADEQUADA

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

colaboradores do Jornal do Síndico

Em um segundo momento, na hora 
de adquirir um kit decorativo, não se 
deve cair na tentação de se optar pelo 
mais barato, considerando apenas o 
preço. Deve-se levar em consideração 
outros dois requisitos fundamentais: a 
durabilidade do produto e a qualidade 
dele. Se o produto estraga rápido, a 
economia feita no preço barato se 
perde e o prejuízo é maior. 

O ideal é comprar instalações 
luminosas de qualidade que possam 
servir para os próximos anos, assim se 
faz um investimento que servirá para 
outras ocasiões. Na hora da escolha, 
observe se o item vem com o selo 
do Inmetro (Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia), 
órgão federal que testa e certifica a 
qualidade do produto, atestando sua 
funcionalidade e segurança dentro 
dos parâmetros das normas técnicas 
brasileiras.

OUTROS DETALHES TAMBÉM DEVEM 
SER OBSERVADOS: 

• As condições da embalagem 
(está lacrada? O produto já foi 
utilizado?);

• O aspecto do objeto (tem uma 
aparência frágil e de má qualidade?);

• A embalagem deve informar a 
potência e o consumo médio de energia 
elétrica;

• Certifique-se se ele está 
funcionando antes de levar (solicite 
que seja testado na sua frente);

• Procure saber se ele é fabricado 
para uso interno ou externo e se suporta 
ser molhado (expor um objeto à chuva 
pode ser perigoso se ele não for à prova 
d’água);

• A embalagem deve conter 
instruções sobre como utilizar o 
equipamento com segurança e as 
formas de armazenamento para 
reutilização nos próximos anos;

• Por fim, verifique para qual 
tensão ele foi feito, se 110v ou 220v.

Também é fundamental que os 
condutores elétricos dos kits tenham 
dimensões compatíveis com os fios 
e cabos instalados no imóvel, assim 
como com os outros componentes da 
instalação elétrica como as tomadas, os 
disjuntores e o dispositivo DR. 
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Os condomínios sobrevivem, de um modo 
geral, com uma situação financeira autolimitada, 
isso porque quase sempre sua única via de obter 
receita é a arrecadação da taxa coletiva entre 
os condôminos. Esse valor é pouco variável e 
quando muda é para menos, em decorrência da 
inadimplência. As despesas, por outro lado, nem 
sempre são previsíveis e, em alguns meses, pode 
até mesmo superar a entrada e o caixa fecha 
negativo. 

Em um cenário tão engessado e pouco propício 
à “excedentes” de receita, a existência de um 
salário para síndicos às vezes é questionada. 
É justo que se pague para alguém exercer esse 
que é um cargo voluntário? Antes de entrar na 
seara do que é ou não legítimo, a advogada 
Mirela Siqueira faz uma ressalva para o termo 
“salário” que talvez não seja o mais adequado 
a ser utilizado, uma vez que a relação do síndico 

que é morador do prédio e o condomínio não é 
uma relação trabalhista. 

“A remuneração pelos serviços prestados 
como síndico não é uma obrigação para todos 
os condomínios, pois não há essa previsão 
na legislação do nosso Código. Porém, esse 
pagamento passa a ser, sim, obrigatório se isso 
constar na Convenção do condomínio. Então, a 
regra que vale é a de cada Convenção”, esclarece 
a advogada. 

Ela acrescenta que há também outras maneiras 
de se recompensar o síndico, como por exemplo a 
isenção total ou parcial de sua taxa condominial. 
Tudo varia de acordo com as convenções de cada 
condomínio. “É importante ressaltar que essas 
considerações dizem respeito aquele síndico que 
é um morador o qual foi eleito para tal função. A 
situação com um síndico profissional é diferente, 
com esse é feito um contrato de prestação de 
serviço e a relação é outra”, afirma.

Em caso de haver a previsão de uma 
remuneração, quanto deve se pagar ao síndico 
pelo seu trabalho em administrar o condomínio? 
A descrição desse valor também é variável e 

prevalece o que está disposto na regra própria de 
cada prédio e qualquer alteração nesses termos 
deve passar pela aprovação de, no mínimo, 2/3 da 
assembleia de moradores.

“De um modo geral, a média que observamos é 
de dois a três salários mínimos como pagamento. 
Esse valor varia muito de acordo com o porte 
do condomínio, isto é, quantas unidades possui, 
quantidade de blocos, habitantes e, obviamente, 
a receita mensal dele, pois não faria sentido 
remunerar o síndico se o condomínio não 
possuísse recursos para manter suas necessidades 
ordinárias”, pondera Dra. Mirela.

Se é justa ou não a remuneração do síndico, 
esse é um questionamento para o qual não há 
resposta correta. Cada condomínio possui seu 
contexto próprio o qual deve ser levado em conta. 
Exercer a função de síndico demanda tempo, 
dedicação, atenção e esforço e nem sempre há 
pessoas disponíveis a oferecerem seus nomes 
voluntariamente sem nem uma compensação 
pelo serviço prestado. A decisão sobre esse tema 
deve ser tomada em coletivo, pensando no que 
for melhor para o condomínio.

FINANÇAS

Por Cecília Lima

autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

OS SÍNDICOS 
DEVEM RECEBER 
“SALÁRIO”?



Todo mundo que mora em um edifício 
residencial em algum momento da vida já 
ouviu falar nela. Praticamente todas as edições 
do Jornal do Síndico tem ao menos uma 
menção a ela por mês. Ela é a toda poderosa, 
a guardiã de todas as regras e aquela que 
deve ser respeitada como lei dentro do 
condomínio. De quem estamos falando? Sim, 
dela, a Convenção condominial. 

Sendo tão citada, já é possível supor que 
se trata de algo importante, mas você sabe 
realmente o que ela é? Em que consiste, 
o que contém, qual sua validade, quem a 
escreve? Essas são perguntas as quais nem 
todo condômino e nem mesmo todo síndico 
sabe responder. Por isso, trouxemos uma 
breve explicação para sanar as dúvidas mais 
frequentes. 

Em primeiro lugar, é importante ressaltar 
que a existência de uma Convenção do 
condomínio está prevista pela Lei dos 
Condomínios no Código Civil brasileiro, onde 
está determinado que todo condomínio deve 
possuir uma. Mas, o que vem a ser exatamente 
isso?

A Convenção reúne as principais regras 

para se habitar o condomínio, que – conforme 
o próprio nome sugere – é um domínio 
coletivo. Esse documento funciona como a 
“lei” dentro do espaço comum, ditando o 
que é permitido e proibido, dentre outros 
pormenores. Contudo, embora possua valor 
legal, a Convenção não pode tudo. É vetado, 
por exemplo, que ela traga uma regra que 
vá contra um direito ou lei que rege a nação 
como um todo, ou seja, ela não pode se 
sobrepor à legislação brasileira. 

Exemplificando: mesmo que tenha 
a maioria da votação em assembleia, o 
condomínio não pode estipular um percentual 
de multa por inadimplência superior àquele 
determinado pelo Código Civil, que é de 
2%. Outro exemplo (bastante polêmico): 
o condomínio não pode proibir que os 
moradores possuam animais de estimação, 
pois a legislação nacional permite a posse de 
animais. O que a Convenção pode ditar são as 
regras para convivência desses animais dentro 
do prédio. 

Como ela é elaborada? Geralmente, pega-
se como base um modelo de Convenção de 
outro estabelecimento e são feitas nele as 
alterações e adequações pertinentes ao novo 
contexto. O documento é criado na assembleia 
de instalação de cada novo condomínio. 
Para que essa primeira versão seja válida 
não há necessidade de aprovação por 

quorum mínimo, entretanto, para mudanças 
posteriores é necessário que 2/3 das frações 
ideais sejam a favor das alterações propostas. 
O registro da Convenção em cartório não 
obrigatória, mas é aconselhável que o faça. 

É direito de todo e qualquer condômino ter 
livre acesso ao documento. É recomendado, 
inclusive, que não se espere essa solicitação: 
o próprio síndico pode se antecipar e 
disponibilizar uma cópia do mesmo a cada 
novo morador que chega. É fundamental 
que se conheçam as regras do local em que 
se vai morar e a melhor maneira é lendo a 
Convenção. 

Dentre outros assuntos, ela traz 
informações sobre:  as funções do síndico, 
o modelo de administração do condomínio, 
informa se há uma administradora responsável 
pela gestão, se há o cargo de subsíndico e 
se forma conselho fiscal; traz também as 
sanções condominiais aplicadas em caso de 
infrações; como é feito o orçamento e o rateio 
das despesas; a composição e atribuições 
da Diretoria e conselho do condomínio ; a 
descrição dos prédios e ambientes de uso 
coletivo, bem como equipamentos disponíveis; 
descreve obras estruturais e manutenções e 
esclarece como se formam as assembleias de 
condomínio e o quórum necessário para cada 
votação.
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ADMINISTRAÇÃO

Por Cecília Lima

autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

CONVENÇÃO 
CONDOMINIAL: 

O QUE É E PARA 
QUE SERVE
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Com as melhorias na infraestrutura 
das cidades, incluindo aí a cobertura com 
saneamento básico nas zonas urbanas, as 
fossas sépticas hoje não constituem um 
elemento frequente, porém ainda fazem 
parte de prédios mais antigos. Essas estruturas 
devem receber a manutenção adequada para 
evitar transtornos aos moradores e todos que 
vivem próximos. 

Você sabe o que é uma fossa séptica? 
Atualmente não são mais tão comuns, mas 
já foram. Trata-se de um sistema alternativo 
para regiões que não dispõem de rede de 
esgotamento, ela consiste numa unidade de 
tratamento sanitário dos dejetos provenientes 
de domicílios para que esses sejam descartados 
com um menor impacto ambiental.

Segundo definição da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), existem três tipos 
de fossas. São elas a de câmara única, a de 
câmaras sobrepostas e a de câmaras em série. 
A sua instalação deve ser feita de acordo com 
a norma NBR-7229. Essas câmaras são tanques 
construídos com concreto ou alvenaria, cujo 
volume varia de acordo com a demanda do 
imóvel.

Nesses tanques haverá diversos processos 
que visam a separação dos materiais líquidos e 
sólidos. A fossa atua química e fisicamente nos 
dejetos, com a finalidade de funcionar como 
se fosse uma primeira etapa no tratamento 
dos dejetos.

A manutenção preventiva é fundamental 
para evitar possíveis entupimentos e o 
consequente mau funcionamento desse 
sistema, o que pode acarretar consequências 
desagradáveis, tais como: mau cheiro, 
proliferação de insetos (incluindo mosquitos 
transmissores de doenças), atrair ratos e 

MANUTENÇÃO

Por Andréa Mattos

A autora é Jornalista e colaboradora do 
Jornal do Síndico.

FOSSAS SÉPTICAS 
NECESSITAM DE 
MANUTENÇÕES 

PREVENTIVAS

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

outras pragas urbanas, contaminação de 
mananciais de água e do solo, causar danos 
maiores às tubulações de distribuição de água, 
requerendo obras e despesas maiores. 

Se essa manutenção é negligenciada, 
apenas adia-se a necessidade de se lidar com 
o problema e a situação pode ir se agravando. 
A fossa séptica dá sinais quando está 
sobrecarregada, ou seja, quando já se passou 
pelo menos um ano desde o último serviço de 
manutenção: é possível sentir odor de esgoto, 
se houver jardim, nota-se a grama molhada 
mesmo com ausência de período chuvoso.

A periodicidade das manutenções 
preventivas varia de acordo com o fluxo de 
cada prédio: quanto maior for o volume de 
dejetos, maior a chance de entupir a fossa e 
mais curtos devem ser os intervalos entre as 
manutenções. A ABNT indica um período 
máximo de 12 meses sem realizá-las. 

É importante ressaltar que tal serviço deve 
ser realizado por profissionais especializados. 
A ação de um leigo pode prejudicar o 
funcionamento da fossa e trazer mais prejuízos 
que benefícios. Busque contratar o serviço de 
desentupidoras com credibilidade reconhecida, 
equipe técnica e maquinário especializados. 
O preço dos contratos podem ser negociados 
quando se fecha um pacote com mais de uma 
manutenção.
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Quando decidimos comprar um imóvel é 
preciso ter diversos cuidados, pois que trata-se 
de um negócio jurídico bem complexo.

Não basta apenas pesquisar imóveis na 
internet e ir visitá-los, pois após escolher o 
imóvel dos sonhos ainda é necessário obter, 
no mínimo, oito certidões negativas antes de 
iniciar a concretização do negócio.

Trata-se um trabalho investigativo e sim 
demanda tempo, porém você terá mais 
segurança na sua compra e melhores condições 
para buscar financiamento nos bancos. 

 E tratando-se de condomínio, um dos 
problemas mais recorrentes é entender em face 
de quem este irá cobrar as cotas condominiais 
em atraso, quando há um novo proprietário.

É fundamental que o novo proprietário 
tenha absoluto conhecimento das dívidas do 
imóvel antes de sua aquisição. 

Ao adquirir um imóvel, lembre-se que todo 
cuidado é pouco!

Como fica a situação do Novo Proprietário 
quanto aos Débitos Condominiais?

Sabe-se que ao escolher um imóvel 
localizado em condomínio, além das despesas 
básicas também haverá despesa com a cota 
condominial da unidade.

Como regra geral temos que, cada condômino 
arcará com as despesas do condomínio na 
proporção de sua fração ideal, salvo disposição 
em contrário na convenção.

Assim, nenhum condômino poderá negar-
se ao pagamento das despesas condominiais, 
uma vez que tal atitude resultará no seu 
enriquecimento ilícito.

Desse modo, havendo inadimplência quanto 
às cotas condominiais e não sendo possível 
resolver amigavelmente, é dever do condomínio 
buscar os meios legais.

No entanto, quando há no meio uma 
“compre e venda do imóvel’, a questão da 
legitimidade irá depender das circunstâncias de 
cada caso. 

Por padrão temos que, a demanda deve 
ser proposta contra o proprietário da unidade 
condominial, ou seja, aquele constante na 
matrícula do imóvel.

Porém, em muitos casos a posse do imóvel 
foi transmitida a terceiro por intermédio de 
“contrato de promessa de compra e venda” o 
qual não foi levado a registro, mas, na maioria 
das vezes o condomínio tem conhecimento da 
existência do negócio realizado.

Quando tratamos de inadimplência, é 

preciso ficar atento ao momento em que se 
efetivou a dívida condominial.

Isto porque se em momento anterior ao da 
alienação, a obrigação recairá ao promitente 
vendedor, já que ele é quem mantinha relação 
com o condomínio.

Este é o atual entendimento do nosso 
Superior Tribunal de Justiça ao tratar  a 
correlação existente entre a natureza propter 
rem da obrigação e a responsabilidade pelo 
pagamento das cotas condominiais.

Assim, temos que o caráter definidor 
da responsabilidade pelo pagamento das 
cotas condominiais não é, por si, o registro 
do compromisso de venda e compra, mas, 
sobretudo, a efetiva existência de relação com 
o imóvel, representada pelo exercício da posse 
direta sobre o bem.

Por isso, a importância da declaração de 
quitação condominial do imóvel!

Trata-se da declaração do síndico ou da 
administradora, afirmando que o imóvel 
encontra-se com o pagamento em dia das 
obrigações do condomínio. 

Importante: Se for assinada pelo síndico, é 
necessária também a cópia da ata da assembleia 
que o elegeu.

Como se vê, quando o negócio envolver 
“contrato de promessa de compra e venda”, 
para ser responsável pela dívida condominial 
não basta a natureza propter rem, havendo, 
ainda, a necessidade da conjugação de outros 
fatores.

Neste caso, mais precisamente o efetivo 
exercício da posse e a sua ciência pelo 
condomínio credor.

Na prática: o que definirá a responsabilidade 
pelo pagamento das obrigações condominiais 
não é o registro do compromisso de compra 
e venda, mas a relação com o imóvel, 
representada pela imissão na posse e pela 
ciência do condomínio acerca da transação.

É importante ficar atento, pois a cobrança de 
cota condominial em atraso prescreve em cinco 
anos, a partir do vencimento de cada parcela.

E, ainda, o imóvel pode ser penhorado para 
pagar o débito, mesmo que este imóvel seja a 
“bem de família”.

Tomando os cuidados certos é provável que 
a transação envolvendo seu imóvel não traga 
dores de cabeça no futuro.

Portanto, ao identificar situações em que 
a compra/venda se mostrar problemática, é 
melhor procurar um novo imóvel.

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

simonegoncalves.com.br/blog/

DRª. SIMONE GONÇALVES

ESTRELA
DALVA

• CONDOMÍNIO
• HOSPITAL
• CONSTRUTORA
• VIGILÂNCIA 

Av. José Rufino, 1276 - Areias

3251.2993 / 9.9717-1402
estreladalvafardamentos@hotmail.com

• MILITARES
• CAPAS DE COLETES,
• COLDRES MILITARES
• TORÇAL E BONÉ

O NOVO PROPRIETÁRIO E OS 
DÉBITOS CONDOMINIAIS
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Dezembro marca a chegada do verão e das 
férias escolares e essa é a combinação perfeita 
para a criançada se divertir muito e ocupar os 
espaços de lazer do condomínio. A brincadeira é 
saudável e deve ser estimulada, porém, algumas 
precauções são necessárias para se evitar 
transtornos e possíveis acidentes. Dentre os 
ambientes de uso comum do prédio, a piscina é o 
que merece mais cautela. 

Um bom banho de piscina pode ser uma forma 
relaxante e divertida de aplacar o calor e ocupar 
o tempo livre das crianças. Contudo, é preciso ter 
consciência de que a piscina pode oferecer alguns 
riscos: afogamentos e quedas, principalmente. 

Além disso, a salubridade da água deve ser 
constantemente monitorada, a fim de evitar 
a proliferação de microrganismos que possam 

causar doenças, tais como algas, fungos, vírus 
e bactérias. A dosagem de produtos químicos 
também deve ser adequadamente balanceada 
para que não provoque irritação na pele e 
mucosas.

O risco de afogamento é o principal temor 
na combinação dos pequenos com as piscinas. 
Muitos são os relatos de crianças tendo roupas, 
os cabelos ou a pele sugadas por bombas de 
sucção mal calibradas. Nesses casos, sendo 
comprovada a negligência nas manutenções, o 
síndico pode ser responsabilizado criminalmente 
pelo incidente. Como medida de precaução, é 
importante que haja uma sinalização indicando 
onde ficam os interruptores de desligamento da 
bomba de sucção, para serem usados em casos de 
emergência.

Outro fator que colabora para os afogamentos 
é a profundidade da piscina. Lugar de criança é 
na piscina infantil ou – caso essa não exista – no 
lado raso da piscina.  Em relação à profundidade, 
o recomendado é que a criança consiga tocar o 

pé no chão e não fique com a água acima do 
peito. As crianças devem ser avisadas para evitar 
as proximidades do ralo da piscina. 

Outro motivo de preocupação é a queda nas 
proximidades da piscina. Sendo naturalmente 
uma área molhada, as bordas servir de armadilhas 
para os mais desatentos, causando quedas 
que podem ter consequências graves: dentes 
quebrados, ossos fraturados, cortes ou outros 
machucados. Por isso, muito importante orientar 
as crianças sobre os riscos de se correr ao redor da 
piscina. A opção por pisos de revestimento anti-
derrapante no entorno da piscina pode ajudar a 
evitar acidentes. 

Afora todos os cuidados e orientações 
necessários, é fundamental que o lazer das 
crianças nas áreas comuns do condomínio sejam 
supervisionados por um adulto. Não deve ser 
permitida o uso da piscina por crianças menores 
de 12 anos sem a presença de um responsável. 
O monitoramento e a cautela são as melhores 
formas de minimizar o risco de acidentes.

LAZER DE CRIANÇAS NA PISCINA 
DEVE SER MONITORADO

SEGURANÇA

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico



A portaria virtual, remota ou digital, consiste 
em um sistema onde o prédio opera com uma 
portaria 24 horas a distância, porém com as 
mesmas funcionalidades de uma portaria 
local, logicamente que sem o porteiro estando 
fisicamente no prédio. Ou seja, quando um 
visitante ou morador acessa o interfone entre 
andares ou na portaria principal, a ligação é 
atendida por uma central que prontamente 
recebe a ligação a distância.  

No início parece algo assustador a portaria 
não estar lá quando precisarmos, e que o 
prédio ficaria inseguro durante todo o dia. 
Confesso que já tive a mesma impressão, 
no entanto, quando me deparei envolvido 
em questões práticas sobre o tema percebi 
que infelizmente a deficiência nas portarias 
físicas, seja com porteiros mal treinados que 
abrem indiscriminadamente o portão, ou com 
porteiros que cochilam muitas vezes a noite 
inteira, é uma constante. Então a falsa sensação 
de segurança não pode impedir a evolução do 
condomínio. E a evolução nesse caso se chama 
portaria digital. 

Logicamente que não devemos nos ater 
apenas as questões acima. Temos demais 
variantes que precisam ser analisadas, tais 
como questões físicas do prédio, portões, 

câmeras e principalmente o perfil e cultura dos 
moradores. 

A maior barreira para implantação da 
portaria virtual é a cultura dos condôminos. 
Grande parte dos condomínios têm o hábito do 
porteiro abrir a porta para pegar as compras, 
guardar as chaves, bater papo, passear com os 
cachorros após o serviço ou efetuar pequenos 
reparos em unidades; e isso parece fundamental 
no dia a dia de alguns condomínios. Porém, isso 
custa muito caro, uma vez que a mão de obra 
chega a custar em condomínios pequenos 80% 
do custo do condomínio. Ou seja, o que parece 
um benefício e conforto, representa um custo. 
Por exemplo um condomínio de R$ 1.000,00 ao 
invés de um de R$ 300,00 em prédios pequenos. 

Mas cuidado, a implantação da portaria 
virtual requer aprovação em assembleia com 
convocação específica. Importante engajar 
todas a massa condominial com orientações 
através de pesquisas e reuniões previas. 
Entendo que não havendo impedimento na 
convenção o quórum para implantação é o de 
maioria simples. 

Na escolha da empresa é fundamental, link 
dedicado, gerador, contrato sem fidelização, 
pesquisa em condomínios que a empresa 
atende, três orçamentos, que são algumas das 

questões que devem ser verificadas antes da 
contratação.

A implantação requer muitas vezes 
aquisições de equipamentos (quórum de 
maioria simples), pequenas adequações, como 
subir o gradil, colocar insulfilme na portaria 
(quórum de maioria simples) e algumas vezes 
obras físicas (quórum 50% mais um do todo 
quando se tratar de obras úteis 1.341 do Código 
Civil. Fique atento!

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

do escritório Karpat Sociedade de Advogados 
e considerado um dos maiores especialistas em 
direito imobiliário e em questões condominiais 

do país. Além de ministrar palestras e cursos em 
todo o Brasil, Dr. Rodrigo Karpat é colunista da 
ELEMIDIA, do site Síndico Net, do Jornal Folha 

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

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

Condominial da OAB/SP. 
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ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

AR-CONDICIONADO

BOMBAS E MOTORES BOMBAS E MOTORES

12

ESCOLAS

EVENTOS/FESTAS ORGANIZAÇÃO

ELEVADORES

EXTINTORES DE INCÊNDIO

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

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

Para anunciar ligue:

MÁRMORE E 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



COTIDIANO

Viver em um condomínio tem suas 
vantagens e desvantagens. Um dos pontos 
negativos é o envolvimento, ainda que 
involuntário, em aspectos da intimidade 
dos vizinhos. Por ser um espaço restrito em 
que os domicílios se situam muito próximos 
um dos outros, às vezes é impossível não ser 
testemunha de discussões e brigas. 

Segundo dados do site Extra, entre os 
anos de 2014 e 2017, um total de 4.914 
pessoas foram vítimas de ameaças dentro 
de condomínios e fizeram registros na 
Polícia Civil no Rio de Janeiro. Muitos desses 
conflitos são relacionados a assuntos da 
própria rotina do condomínio: excesso de 
barulho, desentendimentos por uso de 
espaços e equipamentos comuns, vagas 
de garagem, insatisfação com animais de 
estimação, dentre outros motivos. 

Nesse contexto, quando a motivação 
da briga é algo relacionado ao próprio 
condomínio, é possível que se encontre um 
meio termo tendo como base a convenção 
do condomínio e seu regimento interno, 
conjunto de normas que regem a conduta 
dentro do espaço coletivo. O síndico é a 
figura indicada para fazer essa mediação e 
agir como agente conciliador desses conflitos. 

Porém, sabidamente há situações que 
extrapolam essa regra. Há brigas quem 
superam o entendimento e capacidade de 
apaziguamento dentro da convivência social 
e é necessário recorrer a outras instâncias. 
Também é valido ressaltar que, por vezes, 

as brigas dentro do prédio têm outras 
motivações que não envolvem os assuntos 
do condomínio, são temas de ordem privada. 
E, então, nesses casos, é possível intervir?

Até que ponto um assunto doméstico 
e íntimo deve ser respeitado como algo 
“intocável”? Até que ponto uma briga entre 
um casal, ou entre pais e filhos crianças ou 
entre filhos e pais idosos não deve sofrer 
intervenção?

Em julho deste ano, a morte da paranaense 
Tatiane Spitzner, 29 anos, chocou o Brasil 
inteiro. A advogada sofreu uma queda do 
4º andar do edifício residencial que morava 
com o esposo Luís Manvalier no centro de 
Guarapuava (PR). As câmeras de segurança do 
circuito fechado do condomínio mostraram 
sucessivas cenas de agressão na mulher 
praticadas pelo marido, o que se somou a 

sons de discussão e luta física. Ninguém no 
prédio se manifestou. 

A morte da advogada levantou o 
debate sobre se devemos ou não intervir 
em brigas domésticas ocorridas dentro 
dos condomínios. A discussão é complexa 
e requer várias reflexões, contudo o que 
prevalece é o bom senso e a consciência de 
cada um. 

É importante que os moradores do prédio 
saibam a quem recorrer, caso desejem 
reportar alguma situação de violência a qual 
presenciou. Uma dica útil é que os seguintes 
números de telefone possam estar visíveis no 
quadro de avisos, por exemplo:

190 – Polícia Militar: é destinado ao 
atendimento da população nas situações de 
urgências policiais

180 – Central de atendimento à Mulher: 
Serviço telefônico para denúncias de 
violência contra a mulher

100 – Disque 100: Serviço telefônico para 
denúncias de diversos tipos de violência 
sejam contra crianças e adolescentes, pessoas 
idosas, pessoas com deficiência, pessoas em 
restrição de liberdade, violações ligadas a 
racismo, gênero, entre outros.

181 – Disque Denúncia: Serviço telefônico 
para denúncias diversas: homicídio, tráfico, 
porte ilegal de arma, roubo/furto, violência 
contra pessoas, foragidos, corrupção, etc.
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BRIGAS NO 
CONDOMÍNIO: 

A QUEM 
RECORRER?

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico



• Um padre, um pastor 
e um rabino reuniram-se para 
saber como que cada um dividia o 
dinheiro e o que ficava com Deus, 
isto é, com a Igreja ou Sinagoga 
conforme o caso, e cada um deles. 
Disse o Padre: na minha Igreja 
Católica, eu pego toda a coleta do 
período, faço um circulo no chão e 
atiro todo o dinheiro para o alto, 
aquilo que cair dentro do circulo 
pertence a Deus, o que cair fora é 
meu. Disse o Pastor: eu também 
faço a mesma coisa na minha Igreja 
Protestante, só que o que cair 
dentro é meu e o que cair fora é 
Dele. O Rabino falou: pois eu jogo 
tudo para cima o que Ele pegar é 
Dele, o que cair no chão é meu!!!

• Uma mulher foi levada às 
pressas para o CTI de um Hospital. 
Lá chegando, teve aquela quase 
morte, que é uma situação pré-
coma. E, neste estado, encontrou-
se com Deus: - Que é isso? - 
perguntou ao Criador - eu morri? 
- Não, pelos meus cálculos, você 
morrerá daqui a 43 anos, 8 meses, 
9 dias e 16 horas - respondeu o 
Eterno. Ao voltar a si, sabendo 
quanto tempo ainda tinha de 
vida, resolveu, ali mesmo, naquela 
clínica, fazer uma lipoaspiração, 
uma plástica de restauração dos 
seios, plástica no rosto, no nariz, 
na barriga, tirou todos os excessos, 
ficando linda, jovial, e teve alta 
uma semana depois. No dia 

seguinte, ao atravessar uma rua, 
veio um veículo em alta velocidade 
e a atropelou, matando-a na hora. 
Ao encontrar-se de novo com Deus, 
ela perguntou: - Puxa, Senhor 
Deus, eu achei que tinha mais 43 
anos de vida. Por que morri logo 
depois de toda aquela despesa 
com cirurgias plásticas? E Deus, 
aproximando-se dela e olhando-a 
diretamente nos olhos, respondeu: 
- JURO QUE NÃO TE RECONHECI.

• Um homem passa pela 
sua colega de escritório e diz que 
o cabelo dela cheira muito bem. 
A mulher vai, imediatamente, 
ao gabinete do chefe e diz que 
quer fazer uma queixa de assédio 
sexual. O gerente fica admirado e 
diz: - Qual é o mal de um colega lhe 
dizer que o seu cabelo cheira bem 
? A mulher responde: - É que ele é 
anão !!!

• O amigo pega o outro no 
banheiro fazendo xixi sentado 
no vaso sanitário. - Mas o que é 
isto, você sabe que homens fazem 
xixi em pé, o que houve com 
você? - É que segunda passada 
sai com uma loira, 1,80m, seios 
fartos e uma bunda inacreditável, 
na hora H eu brochei. Na terça 
sai com uma morena, 19 anos, 
ninfetinha, carinha de criança, na 
hora H brochei. Na quarta foi com 
uma ruiva, brochei, na quinta com 
uma coroa maravilhosa brochei. O 

amigo indignado lhe pergunta: - 
Tudo bem, brochar faz parte, mas 
por que mijar sentado no vaso?? - É 
que depois de tudo isto você ainda 
acha que eu vou dar a mão para 
este filho da pu*a!!!

• A filha do Rei da Inglaterra 
completou 15 anos, e foi 
apresentada ao reino em sua festa 
de debutante. Ela era muito bonita 
e chamava a atenção de todos os 
homens do reino. Por isso seu pai, 
o rei, avisou todo o reino que se 
algum homem entrasse no quarto 
dela, ele seria condenado a morte. 
Dois dias depois o rei foi dar boa 
noite a filha e encontrou 3 homens 
em seu quarto! Condenou-os a 
morte: - Como ousam desobedecer 
ao rei?! Guilhotina para os três!! 
- Não, majestade! Não pode 
nos matar! Tem de nos dar uma 
chance!! Sua majestade pensou... 
pensou: - Hummmmm... É verdade, 
já sei o que fazer. Os três irão a 
floresta e terão de achar uma fruta 
silvestre cada um, voltar aos jardins 
do palácio e enfiar a fruta no fiofó. 
Se rir morre, se não rir, sobrevive. 
- Obrigado, majestade!! No dia 
seguinte os três foram correndo 
desesperados em direção a floresta, 
retornando a seguir... O primeiro 
trouxe uma maçã. Colocou-a 
em posição, e... - HaHaHa!.. 
UhUhUhU!!!... (morreu na hora...) 
O segundo (que era muito esperto) 
trouxe uma amora. Antes mesmo 

de colocá-la no fiofó começou a 
gargalhar: - HaHaHaHaHaHa!!!... 
O rei espantado perguntou: - Do 
que está rindo? - É que o Sebastião 
trouxe uma JACA!! Hahahaha...

• Um brasileiro está 
calmamente tomando o café da 
manhã quando um americano 
típico, mascando chicletes, senta-
se ao lado dele. O brasileiro 
ignora o americano que, não se 
conformando, começa a puxar 
conversa: - Americano: Você come 
esse pão inteirinho? - Brasileiro (de 
mau humor): Claro. - Americano: 
Nós não. Nós comemos só 
o miolo, a casca nós vamos 
juntando num container, depois 
processamos, transformamos 
em croissant e vendemos para o 
Brasil. O brasileiro ouve calado. - 
O Americano insiste: Você come 
esta geléia com o pão? - Brasileiro: 
Claro. - Americano: Nós, não. 
Nós comemos frutas frescas no 
café da manha, jogamos todas as 
cascas, sementes e bagaços em 
containers, depois processamos, 
transformamos em geléia e 
vendemos para o Brasil. - Brasileiro: 
E o que vocês fazem com as 
camisinhas depois de usadas? - 
Americano: Jogamos fora, claro! 
- Brasileiro: Nós, não. Vamos 
guardando tudo em containers, 
processamos, transformamos 
em chicletes e vendemos para os 
Estados Unidos.
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BOX

pele de vidro acm
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sem compromisso!

faça seu orçamento

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

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

A segurança é um dos fatores determinantes que atraem pessoas a 
optarem por morar em condomínio e esse é sem dúvida um aspecto que 
vem ganhando cada vez mais investimentos nos edifícios residenciais. 
Frente a essa demanda, o setor de segurança no mercado oferece diversas 
soluções para condomínios, com tecnologias modernas e preços variados. 
Uma delas é o monitoramento por Circuito Fechado de Televisão (CFTV), o 
que já é um recurso antigo. A novidade está na integração com dispositivos 
móveis, como smartphones, permitindo a utilização em tempo real de onde 
quer que o usuário – que pode ser o síndico ou zelado - esteja. 

O mercado de CFTV teve seus custos barateados e tornou-se mais acessível 
ao longo dos anos, hoje já não é um luxo, mas sim uma presença quase 
unânime nos prédios. A qualidade das imagens, por outro lado, não foi 
afetada pela baixa de preços, pelo contrário, aperfeiçoou-se com resolução 
HD, visão noturna, giro de 360 graus, dentre outros recursos úteis. Essa 
tecnologia é importante, por exemplo, para fazer o reconhecimento facial 
de criminosos e assim ajudar na investigação de assaltos e outros crimes.

Que os elevadores dos prédios devem ser submetidos a vistorias 
e manutenções periódicas já sabemos. A atenção deve ser ainda 
maior quando esses equipamentos são antigos (com mais de 15 
anos). O ideal é que se faça a manutenção preventiva mensalmente 
com profissionais especializados. É válido ressaltar que em caso de 
possíveis acidentes, o síndico poderá responder criminalmente, 
pois é dele a responsabilidade de obedecer às normas e dispor das 
documentações comprobatórias de que os elevadores estavam sendo 
cuidados adequadamente. 

É importante que o síndico busque se informar se o município em que 
o condomínio está localizado possui uma legislação sobre providências 
a serem tomadas em relação à segurança, instalação e manutenção de 
elevadores. A legislação brasileira exige que as equipes de assistência 
técnica tenham em seu quadro de funcionários um engenheiro ou 
técnico da área mecânica, como responsável técnico registrado junto 
ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

VIGILÂNCIA ELEVADORES


