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Se gun do afir ma Ale xan dre Berthe Pin to, mem bro da co mis são de di rei to con do mi ni al da OAB/SP
(Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil), é pre ci so ve ri fi car qual o cus to pa ra ma nu ten ção do ele va dor e se a
con ven ção ofer ta au to no mia pa ra o uso de ver bas emer gen ci ais. “Em ca so ne ga ti vo, po de ser ne ces sá- 
rio con vo car uma as sem bleia ime di a ta men te pa ra so li ci tar a apro va ção da ma nu ten ção”. Por tan to,
se gun do Berthe, em ca sos se me lhan tes, pri mei ro de ve ve ri fi car o que diz a con ven ção, pos te ri or men- 
te en ten der qual o grau de ur gên cia e ve ri fi car o con ti do na lei. To do con do mí nio pas sa por ben fei to- 
ri as. O pri mei ro pas so é iden ti fi car o ti po de obra ou ben fei to ria a ser re a li za da. As sim evi ta-se pro- 
ble mas fu tu ros e do res de ca be ça, ca so al gum condô mi no ve nha ques ti o nar a le gi ti mi da de da ben fei- 
to ria apro va da.

Gostaria de saber aqui se é
necessário realizar uma assembleia
geral nos condomínios para poder
se aprovar a manutenção urgente
de um elevador.
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