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Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 6 ------
FGTS 6 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 20 ------

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas
Office-Boy/Contínuo 808,37 848,71 833,08

Faxineiro 810,99 848,71 834,74

Trab.Serv.Gerais 810,99 899,52 834,74

Jardineiro 810,99 899,52 834,74

Porteiro (Diurno e Noturno) 870,69 1.069,33 945,04

Garagista (Diurno e Noturno) 837,49 1.069,33 ------

Zelador 882,86 1.069,33 862,36

Aux.de Escritório/Administração 1.058,67 1.128,07 1.041,77

Vigia ------ 1.069,33 945,04

Encarregado 1.060,18 1.362,94 1.060,19

Vale Alimentação 420,00
Mensal

26,00 
Dia

Trabalhado

26,00 
Dia

Trabalhado

Tabela do INSS - 2014
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

De 0,00 até 1.317,07 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família    35,00

Quem Receber até                                     682,50

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  24,66

Quem Receber até                                  1.025,81

De 1.317,08 até 2.195,12 9,00%
De 2.195,13 até 4.390,24 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 4.390,24 11,00% Valor do Salário Mínimo 724,00

Salário Mínimo para 2014 R$ 724,00

Tabela do IRRF - 2014
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

De 0,00 até 1.787,77 0,00% 0,00
De 1.787,78 até 2.679,29 7,50% 134,08
De 2.679,30 até 3.572,43 15,00% 335,03
De 3.572,44 até 4.463,81 22,50% 602,96
Acima de 4.463,81 27,50% 826,15
Dedução por Dependente                              179,71
Recolhimento Mínimo do IRRF                     10,00
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Calendário de Obrigações Mensais

INDICADORES / MÊS
Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5540 0,5267 0,5461 0,5607 2,83 6,69
Poupança (2) (%) 0,5540 0,5267 0,5461 0,5607 2,83 6,58
TR* (1) (%) 0,0537 0,0266 0,0459 0,0604 0,30 0,49
TJLP (%) 0,38 0,42 0,41 0,42 2,07 5,07
FGTS (6) ( %) 0,3005 0,2733 0,2926 0,3072 1,54 3,51
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,79 0,77 0,82 0,87 4,16 9,56
DI Over (2) (%) 0,83 0,76 0,82 ---- ----
UPC *** (R$) 22,36 22,36 22,40 22,40 0,36 0,40
UFESP (R$) 20,14 20,14 20,14 20,14 18,44
FCA / SP (R$) 1,9619 1,9619 1,9619 1,9619 1,6994
UFM (R$) 121,80 121,80 121,80 121,80 108,66
Salário Mínimo (R$) 724,00 724,00 724,00 724,00 6,78 6,78
Salário Mínimo SP (6) (R$) 810,00 810,00 810,00 810,00 ---- ----
UFIR (7) ---

* TR – Taxa Referencial; ** Débitos 
Federais; *** Unidade Padrão de 
Capital; (1) Rendimento no 1º dia 
do mês seguinte, para depósitos até 
03/05/12; (2) Rendimento no primeiro 
dia do mês seguinte para depósitos a 
partir de 04/05/2012 – MP nº 567, 
de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 
10 do mês seguinte (TR + juros de 
3 % ao ano). (4) Juro pela taxa Selic 
para pagamentos de débitos federais 
em atraso – no mês do pagamento, a 
taxa é de 1%; (5) Taxa DI Over com 
base na cotação diária da Anbima; (6) 
Valores: R$ 810,00 e R$ 820,00, com 
vigência a partir deste mês; (7) Extinta 
pela Medida Provisória nº 1973/67, de 
27/10/00 – último valor: R$ 1,0641; 
BTN + TR cheia – suprimido por ser 
título extinto pela Lei nº 8.177, de 
01/03/1991, embora ainda existam 
alguns em circulação.
Fonte: Folha Online, Valor Econômico

não se converta em autoritarismo 
ou prática de arbitrariedades.
 Nesta edição da Folha do Sín-
dico, trazemos o assunto de maior 
evidência deste mês de junho: a 
Copa do Mundo, que desta vez está 
sendo realizada no Brasil. Apesar 
de existir muita polêmica entre 
pessoas contrárias e a favor dos in-
vestimentos destinados ao evento, 
uma verdade é inconteste: o fute-
bol é um esporte capaz de congre-
gar pessoas e elevar a autoestima 
do brasileiro. 
 Para embarcar de vez no clima 
festivo que toma conta de todas as 
cidades do país, independente de 
serem sede ou não de jogos, mui-
tos condomínios investiram em 
uma ornamentação temática para 
reforçar a torcida no mundial.
 Em nossa seção “Decoração” 
trazemos o relato de um condo-
mínio que está com tudo pronto 
para vibrar pela Seleção Brasileira. 
Bandeirolas, serpentinas, balões, 
faixas... tudo é válido para criar o 
clima de confraternização. A única 
regra é que seja tudo nas cores da 
bandeira do Brasil: verde, amarelo, 
azul e branco.
 Uma alternativa encontrada 
pelo condomínio citado para não 
acarretar despesas extras para os 
moradores foi a substituição da 
compra de uma nova decoração 
natalina pela da Copa do Mundo. 
Os moradores concordaram em 
usar os enfeites do ano passado em 
Dezembro, e em troca, apostar nas 
vuvuzelas para a torcida na Copa. 
A vida em condomínio não é só 
transtorno e aborrecimentos, pode 
ser também um ambiente de con-
vívio amistoso entre os moradores. 
Invista em alegria!

A Folha do Síndico está há 
mais de vinte anos traba-
lhando para o público de 

condomínios, sendo um guia de 
consulta, entretenimento e infor-
mação de qualidade aos seus lei-
tores. Constantemente abordamos 
momentos em que o síndico tem 
a sua privacidade invadida e a pa-
ciência testada, servindo de alvo 
para todo tipo de queixa por parte 
dos condôminos.
 Essas são situações que fazem 
parte da rotina do síndico e cons-
tituem temas que sempre terão 
amplo espaço em nossa publica-
ção. Entretanto, faz-se necessária 
também uma avaliação do “outro 
lado”: o relacionamento do síndi-
co para com o condômino. Você, 
síndico, trata os moradores de seu 
prédio com civilidade e respeito, 
da mesma maneira como gostaria 
de ser tratado?
 Em nossa matéria de “Coti-
diano” refletimos sobre a seguinte 
pergunta: Até onde vai a autono-
mia do síndico? Sabemos que ele é 
o responsável direto pela gestão do 
condomínio, tem a missão de zelar 
pela manutenção da disciplina, or-
dem, segurança e preservação do 
patrimônio coletivo.
 Para exercer suas obrigações, 
o síndico tem livre acesso pelas 
diversas áreas do condomínio, in-
clusive nas unidades individuais 
independentemente de autorização 
prévia em caso de urgência como 
um princípio de incêndio. Outra 
prerrogativa do síndico indepen-
dente de aprovação, em regra, é a 
de demitir e/ou contratar funcioná-
rios do condomínio. Essa autono-
mia, no entanto, é restrita. É impor-
tante que a autoridade do síndico 
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Seu Condomínio
O que fazer com o consumo de drogas 

nos condomínios?
Eles insistem em consumir drogas nas áreas comuns, e agora?

Ser síndico hoje é um desafio 
maior do que em outros tem-
pos, pois as problemáticas 

de um condomínio superaram e 
muito eventos corriqueiros como 
barulho, brigas entre vizinhos etc. 
É o caso do consumo de drogas, 
que cresce dia a dia e diante do 
qual muita gente não sabe o que 
fazer, perguntando-se, entre ou-
tros, como abordar o condômino 
em questão, como falar com seus 
responsáveis? Como veem, é uma 
lista enorme de questionamentos, 
que precisam encontrar respostas 
para que o síndico se posicione e 
tome uma atitude. Eles envolvem 
moradores em situação infracional, 
delicada, principalmente quando 
inclui menores de idade, quadro 
que exige a interlocução com os 
responsáveis pelos mesmos.
Frente a esse contexto, os condo-
mínios deveriam, como medida 
primeira e preventiva, estabelecer 
em suas convenções condominiais 
as penalidades e normas a serem 
seguidas dentro de seu espaço, es-
pecificamente em relação às dro-
gas. Só assim eles poderão cobrar 
uma resolução amigável ou não 
do problema, bem como encon-
trar amparo na legislação vigente. 
O que está previsto na Convenção 
é lei dentro do condomínio. Isso é 
importante, pois ampara o síndico 
em sua cobrança, assegurando a 
boa convivência e o respeito entre 
todos os moradores.
Outra sugestão é a de que se vei-
culem informações através de im-
pressos a serem afixados nas áreas 
comuns, como recortes de repor-
tagens sobre o assunto, além da 

Por Jussara Sartini |

promoção de palestras com profis-
sionais especializados, não só aos 
condôminos, mas também a todos 
os funcionários do local. São eles 
que, em função do convívio diá-
rio, estarão sempre observando o 
comportamento dos moradores e 
poderão relatar situações de anor-
malidade, ajudando assim para o 
bom e tranquilo convívio.
Mas quando a problemática já esti-
ver instalada e ninguém dentro do 
condomínio sentir-se preparado e /

ou à vontade para interferir, a con-
ciliação/mediação, conduzida por 
profissionais devidamente capa-
citados e treinados para tal, pode 
ser uma boa solução. Muitas vezes 
uma pessoa neutra consegue sen-
sibilizar muito mais os envolvidos 
do que alguém conhecido.
Sabemos que mesmo com todas as 
providências tomadas, nem sempre 
a prevenção é suficiente e as drogas 
lícitas e ilícitas acabam sendo utili-
zadas nas áreas comuns do condo-

mínio. Aí vem a questão delicada, 
pois cabe ao síndico a abordagem. 
Como fazê-la? Como falar com os 
pais, no caso de menores de idade? 
Os pais aceitarão? Ficarão surpre-
sos, revoltados, indignados? Como 
o síndico deve se preparar para tal 
situação? Cabe ao síndico realizar 
uma autoanálise e observar se é a 
pessoa mais indicada para abordar 
o assunto, se tem calma, ponde-
ração e se consegue lidar com a 
raiva do outro, caso ocorra algum 

desentendimento. Enfim, compete 
a ele saber se naquele momento 
está apto a lidar com a situação de 
estresse.
Feito isso, a abordagem é certa e 
precisa ser clara, objetiva, direta, 
amparada nas normas da Conven-
ção e objetivando uma solução. 
O direito de um condômino vai 
até onde começa o direito do ou-
tro, e existem normas e regras a 
serem cumpridas. É preciso ainda 
procurar se solidarizar com a pro-
blemática enfrentada pela família, 
colocar-se à disposição, sugerir um 
acompanhamento profissional, en-
fim, colocar-se de igual para igual, 
pois ninguém sabe quando os pro-
blemas podem bater a nossa porta.
Numa conversa difícil, porém 
amigável, a saída pode ser cons-
truída por todos os envolvidos, o 
que é muito favorável a uma so-
lução definitiva de convivência. 
Os moradores do condomínio não 
deixam de ser uma grande família, 
pois vivem no mesmo espaço, com 
direitos e deveres uns para com 
os outros. E se algum condômino 
causa mal-estar em outrem, torna-
-se necessária a interferência da 
autoridade maior dentro do condo-
mínio. As drogas ilícitas no Brasil 
são passíveis de sanções previstas 
na legislação e, se confirmadas na 
Convenção de condomínio, dão 
ao síndico as ferramentas neces-
sárias para o bom convívio e res-
peitabilidade, como a aplicação de 
punições dentro e fora do espaço 
comum, garantindo-lhe legitimi-
dade e responsabilidade perante os 
moradores.
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Manutenção
Obras em atraso: 
como driblar este 
aborrecimento?

Após alguns anos de entre-
gue e ocupado, é natural 
que um edifício passe por 

algumas obras, seja para reparar 
algum dano causado à estrutura 
ou um incremento em alguma área 
para embelezamento e conforto 
dos usuários. Esse tipo de inter-
venção precisa ser aprovado por 
unanimidade junto à assembleia de 
condôminos, junto ao orçamento 
detalhado das etapas e previsão de 
conclusão.
 O problema é que, não raro, 
esses valores e datas são invalida-
dos e o que a princípio seria uma 
pequena reforma toma dimensões 
maiores em custos financeiros ex-
tras e incômodo prolongado na ro-
tina dos ocupantes do prédio. Qual 
a postura para evitar essas surpre-
sas desagradáveis? O que se deve 
fazer para que a obra não fuja do 
roteiro inicial? Planejamento mi-
nucioso!
 A resposta é simples, mas 
colocá-la em prática requer um 
estudo criterioso e pulso firme. O 
Engenheiro Civil formado pela Es-
cola de Engenharia Mauá e diretor 
da D2F Engenharia, Daniel Fazen-
da Freire, elege pontos importantes 
para se organizar um planejamento 
eficiente e evitar atrasos e possí-
veis desperdícios.
 A primeira etapa consiste na 
concepção do projeto junto aos 
profissionais especializados. A 
dica principal para iniciar e desen-
volver um projeto de construção é 
seguir o passo a passo correto. A 
empresa construtora deve passar 
para o condomínio todos os deta-
lhes em relação ao orçamento para 
só depois começar a obra. 
“O normal é deixar para resolver 

depois, mas como todo problema, 
quando se resolve em cima da hora 
fica mais caro e pode comprome-
ter o resultado final. Outro detalhe 
é não deixar nada subjetivo, tudo 
tem que ser muito claro, pois a 
conta sempre aparece, e se não 
foi negociado/detalhado, o pro-
prietário fica com uma conta, que 
nem sempre é de responsabilidade 
dele”, alerta Freire.  
 De acordo com o engenheiro, 
um segundo passo sugerido na eta-
pa de planejamento é organizar a 
‘inteligência’ da obra, determinan-
do os prazos, tamanho da equipe, 
qualificação da mão de obra. “In-
vestir em “qualidade e seguran-
ça” da equipe de campo ajuda a 
preservar o perfil das equipes, que 
provavelmente executarão outros 
projetos, evitando gastos para con-
tratações a cada obra a ser executa-

da”, avalia. 
 Manter os clientes atualiza-
dos sobre o andamento das obras 
é uma obrigação da construtora 
responsável e o síndico deve estar 
permanentemente vigilante em re-
lação a isso, pois certamente será 
questionado por outros condômi-
nos. Muitas empresas no mercado 
da construção civil já disponibi-
lizam relatórios em tempo real, 
como forma de manter uma comu-
nicação eficiente e sem atropelos 
com os clientes, com envio de fo-
tos e atualização do cronograma.
 O engenheiro Daniel Freire re-
bate veementemente a ideia pres-
suposta de que sempre surgirão 
problemas imprevistos. “Com um 
plano de execuções bem estrutu-
rado é possível evitar problemas 
diversos”, garante. 
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Cotidiano CEB
Até onde vai a autonomia 

do síndico?
Projeto da CEB 

Distribuição e Itaipu 
traz carros elétricos 

para BrasíliaO síndico o indivíduo elei-
to em assembleia para ser 
o responsável direto pela 

gestão do condomínio. Em sua al-
çada de competências, cabe-lhe a 
manutenção da disciplina, ordem, 
segurança e preservação do patri-
mônio coletivo. 
 As funções e deveres do sín-
dico de condomínio estão contidas 
detalhadamente no Código Civil 
(CC), artigo 1.348. É de suma im-
portância que o novo síndico – ou 
aspirante ao cargo – estude essas 
obrigações para que possa saber 
qual é sua área de atuação e tam-
bém os seus respectivos limites e 
assim não se confunda autoridade 
com autoritarismo. 
 O advogado especialista em 
Direito Imobiliário e Condomi-
nial Dr. Adriano Dias ressalta al-
guns pontos acerca do exercício 
da sindicância. “Ao síndico, cabe 
a prática de todos os atos previs-
tos no artigo 1.348 do Código. 
Sua função essencial é fazer com 
que a convenção condominial, o 
regulamento interno e as decisões 
de assembleias sejam cumpridas, 
estabelecer metas e cobrá-las. Por 
exemplo, o síndico não pode, sem 
prévia autorização, promover alte-
ração na taxa ordinária condomi-
nial”, explica.
 Algumas ações do síndico não 
denotam uma prévia autorização/
aprovação tomada em assembleia, 
conforme esclarece Dias. “A rea-
lização de reparos urgentes é um 
exemplo de ação na qual o síndico 
pode realizar independentemente 
de autorização prévia. Caso im-
pliquem em despesas excessivas, 
devem, posteriormente, ser dada 
ciência à assembleia geral”.
 De acordo com o advogado, 
outra prerrogativa do síndico inde-
pendente de aprovação, em regra, 
é a de demitir e/ou contratar fun-

cionários do condomínio. “Porém, 
em casos em que a multa rescisória 
seja muito alta, o recomendável 
é discutir antes a situação em as-
sembleia”, alerta. O síndico tem 
autonomia, por exemplo, para con-
tratação de advogados sem preci-
sar consultar a assembleia. Mas é 
sempre importante cotar diferentes 
profissionais para se ter uma ideia 
do valor dos honorários. Esse gasto 
também deve ser ratificado em fu-
tura assembleia.
 O advogado Rodrigo Karpat 
faz outra observação a respeito 
do livre trânsito do síndico dentro 
do prédio. Como previsto no CC, 
é permitido ao síndico o ingresso 
ilimitado nessas áreas, “Compete 
ao síndico: ...diligenciar a conser-
vação e a guarda das partes co-
muns...”. 
“Se a situação for emergencial, 
como, por exemplo, um vazamen-

to de água que implica na neces-
sidade do fechamento imediato do 
registro, ou um fogão ligado com 
risco de incêndio, o síndico pode 
agir e está amparado pelo artigo 
861 do CC, na qualidade de gestor 
de negócios. ‘Aquele que, sem au-
torização do interessado, intervém 
na gestão de negócio alheio, dirigi-
-lo-á segundo o interesse e a vonta-
de presumível de seu dono...’. Se a 
gestão foi iniciada contra a vontade 
manifesta ou presumível do inte-
ressado, este responderá pelos pre-
juízos de danos na gestão, podendo 
inclusive o dono do negócio exigir 
que o gestor restitua a coisa no seu 
estado anterior”, explica Karpat.
 Já as áreas privativas são de 
uso exclusivo, e o ingresso no in-
terior de qualquer unidade só é 
permitido com autorização do con-
dômino ou por ordem judicial, sob 
pena de interferir no direito de pro-
priedade.

Os primeiros carros elétricos 
de Brasília já estão circu-
lando nas ruas do DF.  A 

CEB Distribuição e a Itaipu Bina-
cional lançaram, na manhã desta 
segunda-feira (9/6), o projeto Bra-
sília Ecomóvel com o objetivo de 
motivar a implantação da mobili-
dade elétrica inteligente no DF. Os 
veículos elétricos ficam expostos 
para visitação pública,  no estacio-
namento nº11 Parque da Cidade, 
até o dia 23 de junho.
“A CEB está trazendo uma solução 
que em um futuro próximo pode 
mudar o cenário de Brasília. O res-
peito ao meio-ambiente, à mobili-
dade urbana e à saúde do cidadão 
são os princípios que guiam esse 
projeto”, disse Rubem Fonseca, 
presidente da CEB.
 O Brasília Ecomóvel visa im-
plantar uma rede inteligente de 
veículos e eletropostos que possi-
bilitará à CEB conhecer as poten-
cialidades dos veículos elétricos e, 
assim, ajudar o Governo do Distrito 
Federal formular políticas públicas 
para o setor. “É uma ação inovado-
ra e criativa, pois faz a defesa de 
uma cidade sustentável”, discursou 
o governador Agnelo Queiroz.
 Além da CEB e da Itaipu Bi-
nacional, também fazem parte do 
projeto a multinacional Aliança 
Renault-Nissan, referência na fa-
bricação de veículos elétricos no 
mundo, e a empresa portuguesa 
CEiiA - expert no desenvolvimen-
to de soluções de mobilidade e co-
nectividade. 
 A frota da CEB conta com 
quatro veículos, adquiridos da Itai-
pú Binacional por comodato pelo 
período de quatro meses. Os carros 

têm autonomia de 120 km e podem 
ser recarregados em um dos dois 
eletropostos instalados pela CEB: 
um na sede da empresa, no SIA, 
e outro no Parque da Cidade, que 
também conta com um carro elétri-
co. O tempo médio de reabasteci-
mento é de três horas.  
 “O projeto Brasília Ecomóvel é 
audacioso e de maior visibilidade 
por estar na capital do país. E que 
vai servir para desenhar o futuro 
das cidades, transformando o para-
digma da logística urbana e apre-
sentando melhores características 
para frotas empresariais, para o 
transporte público”, explica Mar-
garete Groff, diretora financeira da 
Itaipu Binacional.
 Além de não serem poluentes, 
os veículos elétricos são conecta-
dos, em tempo real, a um  sistema 
de mobilidade inteligente (mobi.
me), desenvolvido pela CEiiA. 
Cada usuário dos veículos tem um 
cartão de autenticação no sistema 
que permite recarregar o carro em 
qualquer eletroposto da rede e dar 
feedback ao sistema sobre a per-
formance do veículo e do carrega-
mento de sua bateria.
 O sistema mobi-me também 
permite monitorar todas as infor-
mações relativas ao veículo como 
distância percorrida, autonomia, 
consumo, temperatura, localiza-
ção, impacto do abastecimento 
na rede de energia, entre outros. 
“Estamos dando um passo adian-
te na popularização dos veículos 
elétricos e naquilo que virá a ser a 
grande solução de mobilidade ur-
bana no país”, conclui o ministro 
de Minas e Energia, Edson Lobão.
Fonte: www.ceb.com.brf
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Homens são mais afetados por 
cálculos renais do que mulheres

Bem Estar

Dicas
Regando plantas 

corretamente

 Não é aconselhável regar 
plantas ao meio-dia, pois o ca-
lor excessivo pode fazer com 
que a água evapore rápido, sem 
que ocorra a absorção adequa-
da; já o anoitecer não permite 
que as plantas consigam absor-
ver a quantidade adequada de 
água, que se acumula nas folhas 
e pode gerar fungos. Os horá-
rios preferenciais para a rega 
são o período da manhã e o fim 
da tarde, após as 15h.

 É importante não encharcar 
a terra, pois o excesso de água 
deixa as raízes submersas e sem 
ar, o que também propicia do-
enças e fungos. Deve-se aguar 

lentamente e prestar atenção à ve-
locidade com que a terra absorve 
o líquido. Se demorar, faça pe-
quenos intervalos enquanto ocorre 
a penetração da água. As folhas 
não devem ser molhadas, o ideal 
é aplicar água apenas na base da 
planta. Isso reduz a incidência de 
doenças nos vegetais.

 A respeito da frequência, o 
apropriado é avaliar as condições 
climáticas antes de regar as plan-
tas. A quantidade de água a ser 
recebida varia de acordo com a 
espécie de planta e também se o 
dia está mais seco ou úmido. Uma 
dica válida é mexer a terra com o 
dedo e verificar se ainda está mo-
lhada. Em caso positivo, adie a 
rega. 

Arquivo de documentos

Notas fiscais, plantas, contratos de 
funcionários fixos e prestadores de 
serviço, são alguns dos documen-
tos que fazem parte da rotina ad-
ministrativa do síndico. Eles cons-
tituem um histórico das atividades 
do condomínio e por isso devem 
ser preservados e repassados de 
uma gestão para outra. 
 O tempo que devem ficar guar-
dados é variável. No caso de notas 
fiscais, é interessante guardá-las 
até que seja entregue a prestação 
de contas do ano mandato corres-
pondente, pois elas atesta a efetiva 

realização dos serviços. Apólices 
de seguro: cinco anos. Plantas da 
estrutura do prédio: arquivadas 
permanentemente. 
 Uma qualidade fundamen-
tal para o bom síndico é a or-
ganização. Estar em dia com as 
obrigações do condomínio e ter 
documentos que comprovem sua 
boa gestão. Por isso, é importan-
te montar um arquivo organizado 
com toda essa papelada para que 
possa ser consultada facilmente 
sempre que necessário e, o mais 
importante, não seja perdida.

Reformas com 
responsabilidade

É aconselhável que o síndico sem-
pre peça a ART em reformas do 
prédio. Trata-se da Anotação de 

Responsabilidade Técnica, ins-
trumento no qual o profissional 
responsável pela obra (enge-
nheiro) registra as atividades 
técnicas solicitadas através de 
contrato. O preenchimento des-
te formulário é de responsabili-
dade do profissional registrado 
ao CREA da região. 
A ART só tem validade legal 
quando devidamente quitada e 
registrada junto ao Conselho. 
Na prática, é funciona como 
um selo da qualidade do traba-
lho nas manutenções prediais. 
Para o síndico, isso pode signi-
ficar uma garantia de ter como 
provar a responsabilidade pela 
obra e saber de quem cobrar, 
caso haja falhas no serviço 
prestado. 

A cólica renal já chegou a 
ser classificada como a 
segunda pior dor que um 

ser humano pode sentir, ficando 
atrás apenas das contrações do 
parto. As temidas “pedras” nos 
rins se formam a partir do depósito 
de minerais em excesso – cálcio, 
principalmente – que, por conta 
de alguma disfunção metabólica, 
passam a não ser expelidos natu-
ralmente como deveria.

 Para infelicidade geral, a for-
mação de cálculos é um problema 
muito comum e afeta duas vezes 
mais pessoas do sexo masculino 
que do feminino. Segundo a Socie-
dade Brasileira de Urologia, apro-
ximadamente 15% dos homens e 
8% das mulheres do mundo in-
teiro enfrentam este desconforto. 
Em regiões mais quentes, como o 
nordeste do Brasil, há uma maior 
incidência de casos de cálculo re-
nal. Isso acontece porque há uma 
perda maior de água por meio do 
suor, por exemplo, que deixa a uri-
na mais concentrada e promove a 
formação de pedras.

 O cálculo renal só causa dor 
quando obstrui a passagem da 
urina. Em alguns casos, não há 
nenhum sintoma. Geralmente, a 
pessoa com cálculos nos rins só 
descobre que os possui quando já 
se instala alguma crise. Náuseas, 
diarréia e dor intensa nas costas 

são os sinais que as levam a pro-
curar um médico. “No hospital, o 
paciente recebe medicação para 
tratar os sintomas e realiza exames 
para confirmar a presença da pedra 
e verificar o tamanho, localização 
e se há infecção no rim”, explica 
o urologista da Rede de Hospitais 
São Camilo de São Paulo, Adriano 

Cardoso Pinto.

 O médico explica que a inten-
sidade da dor se deve ao fato de os 
nervos do sistema urinário serem 
compartilhados com outros ór-
gãos, como estômago e intestino, o 
que faz com que a dor se expanda 
pelo abdômen. Quem já teve um 
quadro de cálculo renal, tem 50% 

mais chances de voltar a desen-
volver o problema, nos três anos 
seguintes. Isso acontece porque, 
geralmente, o paciente não conti-
nua o acompanhamento médico e 
volta a acumular a substância que 
forma a pedra, afirma o urologista. 

 O tratamento vai variar caso a 
caso. Se o cálculo tiver pequenas 
dimensões, indicam-se medica-
ções que ajudam a expulsá-lo do 
corpo. Para os de maior tamanho, 
pode ser necessário realizar o pro-
cedimento da litotripsia extracor-
pórea que, por meio de ondas de 
choque, fragmenta as pedras para 
que possam ser eliminadas gra-
dativamente na urina, ou a endos-
copia urinária, que utiliza o laser 
para a mesma finalidade de des-
truição. 

 A ingestão de água ajuda a 
prevenir o cálculo renal, pois aju-
da a diluir as substâncias acumu-
ladas no rim. Substâncias cítricas, 
como suco de laranja e limão, tam-
bém são indicadas por ajudarem 
a dissolver o cálcio presente na 
urina, prevenindo o acúmulo e a 
formação de pedras. Folhas verdes 
escuras e alimentos ricos em cál-
cio, como o leite, são colaboram 
para o surgimento do problema e 
devem ser consumidos moderada-
mente por indivíduos que já têm 
uma predisposição ao acúmulo de 
cálcio no organismo.



7Junho de 2014

Os campeões de lesões da 
Copa do Mundo: Alemanha, 

Colômbia e Holanda com 
cinco desfalques cada

Uma copa 
organizada

A bola da vida

Por Rener Lopes |

Por Mauro Jácome |
Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Muita gente não entende 
a paixão pelo futebol. 
Muita mesmo. Quem 

não o vive é impossível. 

 Por analogia, os momentos 
memoráveis de um jogo variam do 
último quadradinho do chocolate, 
passa pelo nome na lista dos apro-
vados, pelo beijo do amor defini-
tivo e chega até ao nascimento do 
filho. Exagero? Não, não é.

 Dia de jogo tem um ritual 
próprio. Nada se faz despretensio-
samente. O jogo começa na noite 
anterior, na dificuldade de dormir. 
Tem gente que nem consegue co-
mer. O corpo e a mente estão des-
tinados aos noventa minutos. Os 
momentos anteriores são calcula-
dos para que o espírito alcance o 
mesmo estágio das grandes vitórias 
anteriores.

 É chegada a hora de ir para 
o campo de batalha. O trajeto, os 

O corte do lateral-esquerdo 
nigeriano Elderson Echie-
jilé faz subir para 42 o 

número de jogadores machucados 
e afastados da Copa do Mundo. O 
jornal português A Bola catalogou 
os 42 lesionados. Alguns cortados 
na última semana, outros já eram 
ausências conhecidas há tempos, 
como o espanhol Victor Valdés.

 Os campeões de desfalques 
são Alemanha, Colômbia e Holan-
da: cinco cada um.

 Ao corte de Reus, somam-se 
Badstuber, Gundogan e Bender, 
que não entraram na lista prévia de 
Joachim Löw por lesões -- pode-
riam não estar por opção também. 
E Schmelzer, retirado na lista final 
por não se recuperar totalmente de 
sua contusão. 

 A Holanda não tem Van der 
Wiel, Van der Vaart, Strootman, 
Willemns e Van Ginkel. Van der 
Vaart foi cortado na lista final.

 A Colômbia não terá Medina, 
Aldo Ramírez, Edwin Valencia, 
Perea e Radamel Falcão Garcia.

 Embora a quantidade não seja 
a mesma, as três lesões da França 

Abaixo, a lista dos 42 desfalques de 16 seleções da Copa do Mundo

Lesões que tiraram jogadores da copa do mundo nos meses anteriores ao mundial

Alemanha - Reus, Badstuber, Schmelzer, Gundogan, Lars Bender
Bélgica - Benteke, Casteels, Proto
Colômbia - Medina, Falcão Garcia, Aldo Ramírez, Edwin Valencia, Perea
Costa do Marfim - Koné
Costa Rica - Oviedo, Saborio, Wallace
Chile - Matias Fernández
Croácia - Ilicevic, Nico Kranjkar, Strinic
Espanha - Victor Valdés, Arbeloa, Thiago Alcântara, Navas, Jesé
França - Ribéry, Grenier, Mandanda
Gana - Akaminko
Holanda - Van der Wiel, Van der Vaart, Strootmann, Van Ginkel, Willems
Inglaterra - Walcott, Jay Rodriguez
Itália - Montolivo, Rossi
México - Montes
Nigéria - Elderson Echiejilé
Rússia - Shirokov

podem ter peso semelhante aos da 
Holanda. O goleiro Mandanda e o 
meia Grenier não eram indispensá-
veis e a convocação do goleiro do 
Saint Etienne, Ruffier, para a vaga 
do arqueiro do Olympique de Mar-
selha foi até comemorada.

Mas Ribéry parece tirar dos fran-
ceses qualquer possibilidade de 
chegar às semifinais.

companheiros de luta, as bandei-
ras, os fogos. De início, um qua-
se silêncio, mas, à medida que o 
monumento de concreto surge à 
frente, o sangue ferve e a voz se 
encontra com milhares.

 As escadas, as rampas, os 
elevadores. O verde dói as vistas. 
Dentro de um estádio, não se fica 
imune. Ganhando ou perdendo, 
ninguém se arrepende. O resto 
do dia, o amanhã, a semana, tudo 
depois é consequência. Amizades 
e relacionamentos sucumbiram 
à honra abalada por uma derrota. 
Também, no gol, abraça-se até o 
pior inimigo. Tudo é festa.

 Que outro momento é tão in-
tenso e determinante? O último 
quadradinho do chocolate, o nome 
na lista dos aprovados, o beijo do 
amor definitivo, o nascimento do 
filho?

Olá amigos da Folha do Sín-
dico. Estamos vivendo esta 
grande competição que é a 

Copa do Mundo da FIFA. A maio-
ria das pessoas imaginava que esta 
seria uma competição completa-
mente bagunçada, com o torcedor 
virando o nariz pelos problemas 
que nosso país tem, pelas coisas 
que vêm acontecendo.
 Pelo contrário! A Copa está 
mais surpreendente do que se ima-
gina. E a seleção brasileira? Bem... 
Se o técnico Scolari realizou as 
mudanças necessárias na equipe, 
ela vai bem durante toda a primeira 
fase. O único jogo que me preocu-
pou foi contra a Croácia, que tem 
uma base do futebol sérvio – ad-
versário do Brasil no último amis-
toso preparatório -, mas foi tudo 
superado.
 Agora chegou a hora do mata-
-mata. Perdeu, voou. E eu espero 
que a seleção brasileira continue 
nessa pegada e que o torcedor bra-
sileiro continue apoiando os 90 mi-
nutos, seja no campo de jogo, seja 
vendo o jogo pela televisão ou ou-
vindo no rádio.
 Mas a Dona Maria pergunta: 
“E os bastidores que você disse 
na edição anterior?”. É claro que 
deixei o melhor da coluna para o 
final. A organização da FIFA é algo 
impecável. Desde o transporte da 
imprensa, até o Centro de Mídia, 
o atendimento dos voluntários, 
toda a estrutura oferecida para os 
jornalistas é de primeiro mundo, 
algo que não se vê nos campeonatos 

daqui.
 Tudo foi muito bem pensado 
para que o torcedor tenha a facili-
dade de chegar ao Mané Garrincha 
e aproveitar toda a experiência de 
uma Copa do Mundo.
 E, cá entre nós, não há nada 
melhor do que acompanhar a maior 
competição do futebol mundial na 
sua terra, na sua cidade. Então está 
valendo tudo muito a pena. Para fi-
car melhor ainda, basta o Brasil ser 
campeão!
 Na próxima edição, eu conto 
pra vocês dos times candangos no 
Brasileirão, o Brasiliense e o Luzi-
ânia. Até porque, a Copa do Mun-
do já está perto do fim e o Campe-
onato Brasileiro volta com todo o 
vapor. Até lá!
Nota 0
Cambista: É incrível como o 
pessoal não aprende que não pode 
vender ingresso sem ser de manei-
ra oficial. É cana!
Nota 10
Copa do Mundo: Nunca imagi-
nei que esta competição fosse tão 
magnífica como está sendo. É es-
petacular!

Rener Lopes é editor-chefe do Clu-
be do Esporte DF (www.clubedo-
esportedf.com.br) e narrador da 
Rádio Esportes Brasília (www.es-
portesbrasilia.com.br). Baixe nos-
sos aplicativos para iOS e Android 
e acompanhe nossa programação. 
É de graça!
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Especial CAESB
9 de junho: 

Dia do Porteiro
Individualização de 

Hidrômetros

Para realizar a individualiza-
ção das ligações por apar-
tamento, os síndicos devem 

contratar empresas de engenharia 
que serão responsáveis pelo proje-
to das modificações hidráulicas ne-
cessárias. Além de um hidrômetro 
para cada unidade, um hidrômetro 
geral também deverá ser instalado 
em cada prédio para apurar o con-
sumo comum do condomínio. A 
CAESB não indica empresas nem 
profissionais para realizarem o ser-
viço mas, antes do início da obra o 
projeto deve ser analisado e apro-
vado pela Companhia, além de re-
gistrado no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia (CREA/DF).

É ele quem abre e fecha a porta, 
recepciona os visitantes, 
recebe correspondências, 

atende telefonemas e interfone e 
quem dá o primeiro “bom dia” 
fora de casa. Ele faz parte da rotina 
de quase todos os condomínios 
e geralmente é o funcionário que 
estabelece relação mais próxima 
com o morador. Estamos falando 
do porteiro, profissional cuja 
função é celebrada no dia 9 de 
junho. 
 Trabalhar como porteiro foi 
o primeiro emprego do paraibano 
Edmilson José de Lima, 43 anos. 
Ele tem orgulho de apresentar a 
Carteira Profissional assinada com 
data de 1995 como funcionário de 
um edifício empresarial no Parque 
Solon de Lucena, na capital João 
Pessoa. 
 Prestes a completar 20 anos 
no mesmo emprego, ao invés de 
apresentar cansaço, empolga-se ao 
falar sobre sua função. “Eu gosto 
do que faço. A rotina é bastante 
corrida, pois preciso recepcionar 
muitas pessoas durante o horário 
do expediente em que o prédio 
funciona. Porém tenho a vantagem 
que outros colegas porteiros não 
têm: raramente trabalho em final 
de semana”, comenta.
 Casos como o de Edmilson não 
são raros. A função de porteiro fre-
quentemente absorve jovens que 
estão adentrando no mercado de 

trabalho com pouca ou nenhuma 
experiência. A longevidade da con-
tratação também é uma caracterís-
tica desse encargo: não é uma vaga 
por onde passam várias pessoas, 
geralmente o comum é que o mes-
mo porteiro permaneça na função 
por anos.
 O porteiro exerce atividades 
muito importantes dentro do con-
domínio e, como em qualquer ou-
tra profissão, sua permanência no 
cargo depende da eficiência com 
a qual as desempenha. Para isso, 
existem cursos de formação e re-
ciclagem de porteiros. O síndico 
deve usar isso como critério de se-
leção dos funcionários, pois profis-
sionais com conhecimentos gerais 

na área tendem a trabalhar melhor 
que os totalmente inexperientes. 
 Caso o funcionário não tenha 
formação, bancar um curso de 
aperfeiçoamento é um investimen-
to que com certeza trará bons frutos 
ao condomínio. Existem progra-
mas de curta duração (com carga 
horária entre 35 e 45 horas) sendo 
oferecidos em todo o Brasil por 
instituições como Senac (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Co-
mercial) e Senai (Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial). 
Caso não esteja sendo promovido 
nenhum curso desta natureza na 
cidade, é possível fazê-lo virtual-
mente em plataformas de ensino à 
distância.
 O projeto pedagógico geral-
mente engloba pontos comuns ao 
exercício da função. “O participan-
te aprende sobre os cuidados com 
o patrimônio das empresas/con-
domínios; como controlar o fluxo 
de pessoas; como recepcionar e 
orientar pessoas; como receber e 
distribuir correspondências, ma-
teriais e equipamentos; como ter 
atitudes pró-ativas na prevenção e 
combate a incêndios; Demonstrar 
competências pessoais relacio-
nadas ao comportamento ético e 
postura profissional”, são compe-
tências especificadas no programa 
do Curso de Recepção e Segurança 
em Portarias oferecido pelo Senac 
Espírito Santo (ES). 

 Após aprovação do projeto, a 
Caesb efetuará o cadastramento 
das novas ligações, para viabilizar 
a emissão de uma conta para cada 
nova ligação. O hidrômetro geral 
será utilizado para o monitoramento 
da quantidade de água fornecida a 
todos os clientes do condomínio. 
Eventuais diferenças apuradas 
entre o consumo medido pelo 
hidrômetro geral e a soma dos 
consumos medidos nas ligações 
individualizadas serão faturadas 
na ligação que atende à área 
comum, no caso de inexistência da 
mesma, serão efetuadas na ligação 
do hidrômetro geral que atende ao 
condomínio.
Fonte: www.caesb.df.gov.br
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Assessoria Condominial

Aldo Junior
Diretor da JR Office

(61) 8209-9999

Por Aldo Junior |

Qual o melhor forma de Contratação 
de Empregados para um condomínio, 

DIRETA OU TERCEIRIZADA?

A JR OFFICE contabili-
dade, empresa de asses-
soria condominial com 

tradição de 25 anos no mercado 
do DF, lança neste mês de Ju-
nho/2014 um produto diferencia-
do e privativo para seus clientes 
o OFFICEBOOK 2014 – Abas
Inteligentes - o novo balancete
da Empresa.

A pasta de prestação de 
contas condominal com abas 
inteligentes, foi criada pela JR 
OFFICE em 2005 com absoluta 
exclusividade, e vem conquis-
tando mercado  a cada ano.  A 
concorrência vem tentando co-
piar, mas não há como comparar.

O OFFICEBOOK – Abas In-
teligentes – é excepcional. Sem 
qualquer sombra de dúvidas, é 
a melhor pasta de prestação de 
contas do DF, porque consegue 
aliar  transparência, clareza nas 
informações, demonstrativos 
específicos, gráficos analíticos e 
cronologia contábil, além de se-
gurança das informações para o 
sindico e todo condomínio.

As abas que separam as se-
ções, facilitam a acessibilidade 
das informações, proporcio-
nando a quem o manuseia, ex-

trema facilidade para encontrar 
os dados comparativos de re-
ceitas, despesas e resultados. O 
OFFICEBOOK – Abas Inteli-
gentes – ainda contém uma aba 
administrativa que auxilia na 
conferência, com documentos 
administrativos, tais como orça-
mentos, registros fotográficos,  
visitas de empresas fornecedoras 
por exemplo, dando subsídios 
a checagem da documentação  
contábil constante na pasta.
 Um selo de Qualidade com 
sistema holográfico e sequência 
numérica combinada, garante a 
inalterabilidade das informações 
e evita falsificações e adultera-
ções das informações contábeis 
registradas no OFFICEBOOK.
 O OFFICEBOOK – Abas 
Inteligentes -  é um produto mui-
to especial e direcionado  da JR 
OFFICE, e com certeza poderá 
proporcionar aos clientes da Em-
presa, mais categorias compara-
tivas, informações detalhadas e 
cronológicas, transformando a 
gestão contábil e administrativa 
do condomínio numa verdadeira 
“obra de arte” com qualidade e 
excelência para todos os clien-
tes.

JR OFFICE LANÇA O 
OFFICEBOOK 2014!

Uma Verdadeira “Obra de Arte”

Depende. A resposta será de-
pende porque esta decisão 
vai realmente se sujeitar 

a diversos fatores. Os fatores que 
influenciam a definição de um tipo 
de contratação ou outra podem ser: 
tipo de condomínio (comercial, re-
sidencial ou misto), quantidade de 
unidades habitacionais, cultura da 
contratação e a vontade síndico.
 Elucidando cada ponto, o tipo 
de condomínio, ou seja, sua desti-
nação importa bastante na tomada 
de decisão porque os condomínios 
comerciais por exemplo normal-
mente por funcionar em horário 
estendido, normalmente ocorrem 
pedidos por parte dos comercian-
tes por uma vigilância terceirizada 
mais constante com segurança 24 
horas, até porque as empresas tem 
estoque de mercadorias e bens mó-
veis guardados em suas lojas, re-
quisitando então maior segurança.
 Os condomínios residenciais  
em contrário, na condição de es-
truturalmente  com poucas unida-
des habitacionais, e recursos finan-
ceiros escassos, neste caso optam 
em sua maioria pela contratação 
direta, pelo reduzido custo mensal, 
porém não vislumbram os custos 
anuais, com 13º salário, férias, 
substituições e faltas.  
 Os condomínios mistos, por 
serem em sua maioria mais ro-
busto em termos de quantidade 
de unidades e arrecadação, op-
tam pela terceirização de Mão de 
obra acreditando na comodidade 
de administração de funcionários 
e facilidade na possível troca de 
empregados ou até na economia 
de gestão financeira, que requer 
pela contratação direta, obrigato-
riamente uma poupança anual para 
então na época de pagamento de 
13º salário e férias os recursos es-
tarem disponíveis para as devidas 
quitações.   
 A quantidade de unidades ha-
bitacionais é um outro fator de-
terminante. Para exemplificar, os 
condomínios com até vinte e qua-
tro unidades ou até menos, normal-
mente não aderem a terceirização 
por não terem recursos mensais 
para honrar os custos da terceiriza-
ção que inserem em suas planilhas 
mensais, as apropriações de 13º 

salário, férias, faltas, substituições 
, além do lucro da empresa, adicio-
nando  um custo muito maior a fa-
tura mensal.
 Em contrapartida, os condo-
mínios-clube hoje em dia cada 
vez mais frequentes no mercado, 
aqueles com infraestrutura de lazer 
completa contendo: piscina, acade-
mia, salão de festas, churrasquei-
ras, saunas, salas de cinema dentre 
outras regalias para os moradores 
de quase um resort. Neste caso, é 
muito difícil se encontrar uma for-
ma de contratação direta, em virtu-
de da complexidade que envolve a 
limpeza, conservação, manutenção 
e segurança desta mega estrutura.
 No tocante a cultura da con-
tratação, esta particularidade apa-
rece em diversos condomínios que 
nunca se utilizaram da  terceiriza-
ção em seu quadro funcional  por 
exemplo, e por isso, simplesmente 
por este motivo,alegam : nunca uti-
lizamos este sistema de contrata-
ção e não vamos mudar agora. Esta 
falsa “cultura de não contratação 
terceirizada” , pode macular em 
algum momento a troca de sistema 
que poderia em tese, até melhorar a 
qualidade de atendimento dos ser-

viços prestados ao morador.
 A vontade do sindico na esco-
lha da forma de contratação é de 
suma importância. As experiências 
anteriores do sindico como gestor, 
seja ela de uma forma ou de outra, 
será definitiva na tomada de deci-
são. Alguns síndicos tem perfil de 
gestão de pessoal e gostam de ad-
ministrar diretamente os emprega-
dos. Outros, por não tem este perfil 
ou simplesmente não entendem a 
contratação direta como a  melhor 
forma, optam pela terceirização 
pelas facilidades e vantagens ofe-
recidas pelas empresas do ramo.
 Quando de inicio afirmamos 
que a resposta depende, esta ex-
pressão é a mais adequada para 
esta situação. Tudo depende de 
fatores de gestão financeira, ges-
tão de pessoal cultura da contra-
tação e vontade do sindico. Cada 
condomínio tem características 
intrínsecas e muita pessoalidade, e 
o momento para definir qual a me-
lhor forma de contratação de em-
pregados, dependerá dos recursos
disponíveis, do sindico eleito e seu
perfil administrativo, e fundamen-
talmente da gestão financeira de
cada condomínio.
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As administradoras de con-
domínios distribuem os 
boletos de cobrança de 

taxas condominiais. Aos condô-
minos que não efetuaram o paga-
mento, enviam carta de cobrança. 
Alguns comparecem e pagam ou 
fazem acordo. Outros não.
O passo seguinte, então, é enviar 
esses casos para cobrança por ad-
vogados. Estes, antes de proporem 
as ações judiciais, costumeiramen-
te enviam novas cartas de cobran-
ça.
Alguns condôminos comparecem 
ao escritório de advocacia e efetu-
am o pagamento à vista ou fazem 
acordo extrajudicial, através do 
instrumento denominado “confis-
são de dívida”.
Discute-se o cabimento da cobran-
ça de honorários advocatícios nes-
sa fase extrajudicial.
O advogado tem despesas com o 
escritório, paga impostos, gastou 
muito dinheiro e tempo para se 
formar, deve vestir-se adequada-
mente, a locomoção de sua casa ao 
escritório e vice-versa é onerosa e, 
como todos os seres vivos, precisa 
alimentar-se.
A concluir-se, obviamente, que não 
pode trabalhar de graça. Assim, se 
o devedor não pagar seus honorá-
rios, o credor é que terá que fazê-
-lo.
Na prática, se o devedor não quer 
pagar os honorários, o advogado 
não recebe as taxas condominiais 
em atraso nem faz acordo e propõe 
a ação judicial. Assim, não haverá 
qualquer discussão quanto aos ho-
norários, pois serão devidos.
Vejamos na teoria e na jurisprudên-
cia.
O Código Civil prevê a obrigação 
do devedor pagar honorários, no 
Capítulo “DO INADIMPLEMEN-
TO DAS OBRIGAÇÕES”, artigos 
389, 395 e 404:
Artigo 389: “Não cumprida a obri-
gação, responde o devedor por 
perdas e danos, mais juros e atua-
lização monetária segundo índices 
oficiais regularmente estabeleci-
dos, e honorários de advogado”.
Artigo 395: “responde o devedor 
pelos prejuízos que sua mora der 
causa, mais juros, atualização dos 
valores monetários segundo índi-
ces oficiais regularmente estabele-
cidos e honorários de advogado.”
Artigo 404: “As perdas e danos, 
nas obrigações de pagamento em 
dinheiro, serão pagas com atualiza-
ção monetária segundo índices ofi-

ciais regularmente estabelecidos, 
abrangendo juros, custas e honorá-
rios de advogado, sem prejuízo da 
multa convencional.”
No Recurso Especial n. 1.274.629 
- AP (2011/0204599-4) a Tercei-
ra Turma do Superior Tribunal de
Justiça, vale transcrever a ementa:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. CLÁUSULA 
QUE PREVÊ RESPONSABI-
LIDADE DO CONSUMIDOR 
QUANTO AOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS CONTRA-
TUAIS DECORRENTES DE 
INADIMPLEMENTO CONTRA-
TUAL. RECIPROCIDADE. LI-
MITES. ABUSIVIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA.
1. Os honorários contratuais de-
correntes de contratação de servi-
ços advocatícios extrajudiciais são
passíveis de ressarcimento, nos ter-
mos do art. 395 do CC/02.
2. Em contratos de consumo, além
da existência de cláusula expressa
para a responsabilização do consu-
midor, deve haver reciprocidade,
garantindo-se igual direito ao con-
sumidor na hipótese de inadimple-
mento do fornecedor.
3. A liberdade contratual integrada
pela boa-fé objetiva acrescenta ao
contrato deveres anexos, entre os
quais, o ônus do credor de mino-
rar seu prejuízo buscando soluções
amigáveis antes da contratação de
serviço especializado.
4. O exercício regular do direito
de ressarcimento aos honorários
advocatícios, portanto, depende da
demonstração de sua imprescindi-
bilidade para solução extrajudicial
de impasse entre as partes contra-
tantes ou para adoção de medidas
preparatórias ao processo judicial,
bem como da prestação efetiva de
serviços privativos de advogado e
da razoabilidade do valor dos ho-
norários convencionados.
5. Recurso especial provido.”
Embora não se aplique o Código 
de Defesa do Consumidor aos con-
domínios, uma vez que a relação 
entre os condôminos não é de con-
sumo, os itens 3 e 4 do acórdão são 
úteis para o tema.
O condomínio, na busca de solu-
ção amigável para minorar o pre-
juízo do condômino inadimplente, 
deve antes enviar carta de cobrança 
através da administradora (a quem 
o síndico delegou seus poderes de
administração) e o recebimento
pela administradora não pode con-
ter a cobrança de honorários advo-

catícios.
Se, entretanto, não consegue re-
ceber nem fazer acordo, contrata 
serviços especializados (que são 
os escritórios de advocacia ou o 
seu próprio corpo jurídico) e, nesse 
caso, é perfeitamente legal e cabí-
vel a cobrança de honorários ad-
vocatícios, ainda que o pagamento 
seja à vista ou parcelado, através de 
“confissão de dívida”, instrumento 
este elaborado pelo advogado.
Frise-se que a cobrança através de 
carta ao inadimplente, por parte do 
advogado, não deve ser entendi-
da como “ato de mera cobrança”, 
pois é indiscutível que o efeito de 
receber uma carta com o timbre do 
advogado é muito maior do que 
a carta de cobrança enviada pela 
administradora, enviada anterior-
mente.
Saliente-se, outrossim, que nor-
malmente as convenções condomi-
niais também preveem a cobrança 
de honorários advocatícios, sem 
fazer distinção se é judicial ou ex-
trajudicial.
Já na hipótese de cobrança judi-
cial, a jurisprudência entende que 
não apenas os honorários conven-
cionais devem ser cobrados, mas 
também os contratuais. Nesse sen-
tido, a seguinte ementa do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, relator 
Dr. Gilberto Leme, 27a. Câmara 
de Direito Privado (apelação n. 
0008125-92.2011.8.26.0576):
“AÇÃO DE COBRANÇA. HO-
NORÁRIOS CONVENCIONAIS. 
ADVOGADO CONTRATADO 
POR CONDOMÍNIO PARA 
AJUIZAR AÇÃO DE COBRAN-
ÇA CONTRA CONDÔMINO. Os 
honorários advocatícios contratu-
ais, embora decorrentes de avença 
estritamente particular, devem ser 
ressarcidos pela parte sucumbente, 
mesmo que está não tenha parti-
cipado do ajuste. Honorários que 
integram o valor devido a título de 
perdas e danos, com fundamento 
na regra dos artigos 389, 395 e 404 
do novo Código Civil. Os honorá-
rios contratados possuem natureza 
diversa em relação aos honorários 
sucumbenciais do art. 20 do CPC, 
pelo que a obrigação posta à par-
te sucumbente para o pagamento 
de ambos não caracteriza ‘bis in 
idem’. Possibilidade de cobrança 
em ação autônoma, tendo em vista 
que o pagamento pelo condomínio 
ao ad vogado somente ocorreu após 
o final da demanda de cobrança, já
que os honorários foram arbitrados
em percentual do valor da eventual
condenação. Recurso desprovido.”

Segundo o grande legislador 
Sílvio Venosa diz: “O síndi-
co desempenha o papel mais 

importante no condomínio, não só 
porque o representa ativa e passi-
vamente em juízo, mas também 
porque exerce as funções executi-
vas do administrador.”  
 Responsabilidade Civil encon-
tra respaldo em nosso ordenamen-
to jurídico nos seguintes artigos do 
Código Civil 927, 186 e 187, na 
qual, retrata temas alusivos à ação 
ou omissão lesiva, culpa, dano e 
nexo de causalidade.
 Ressalta o advogado espe-
cialista em direito condominial e 
imobiliário, Drº Anderson Macha-
do que ao síndico cabe a admi-
nistração geral do condomínio, o 
cumprimento dos encargos que a 
convenção e o regimento interno 
lhe atribuem, além das execuções 
das deliberações da assembleia e, 
em especial as atribuições e deve-
res previstas pela Lei 10.406/2002, 
Art. 1.348, Lei 4.591/64, artigo 22, 
§ 1º, no que compete a função do
síndico.

A responsabilização pode ser 
de forma objetiva, onde ocorre a 
obrigação de indenizar pelo sim-
ples evento, ou seja, não há que se 
questionar se o condomínio terá ou 
não culpa; ele será, de pronto, res-
ponsabilizado. Para estes casos, a 
lei apresenta expressamente as hi-
póteses, como, por exemplo, queda 
de rebocos, atos praticados pelos 
empregados ou outros prepostos. 
Já na responsabilidade subjetiva, é 
necessário discutir a culpa e a li-
gação do ato praticado ao evento, 
como nos casos de furto ou danos 
de veículo no interior da garagem, 
ofensas, constrangimentos, etc. No 
caso do condomínio, ele poderá vir 
a ser responsabilizado em qualquer 
das situações citadas.

 São muitos os poderes do 
síndico. Porém, nenhum o exime 
de responsabilidade. Exceções ou 
omissões podem levá-lo a respon-
der com seu patrimônio pessoal 
por prejuízos e danos daí decor-
rentes, visto que, o campo é amplo 
para o seu exercício, porém, sem-
pre há que observar que o cargo 
deve ser exercido com responsa-
bilidade, dentro dos poderes a ele 
conferidos. Assim, não poderá ser 
pessoalmente responsabilizado se, 
por exemplo, deixar de pagar en-
cargo social, por deliberação da 
Assembleia que decidiu postergar 
o referido pagamento. Porém, ao
contrário, se dele excede, respon-
de pessoalmente, podendo recair
constrição sobre o seu patrimônio
pessoal.

Convém destacar que a Con-
venção Condominial poderá de-
terminar outras situações em que o 

síndico poderá além de ser obriga-
do a indenizar o condomínio, per-
der o seu mandato.
 Para apurar a responsabilidade 
patrimonial do síndico é necessá-
rio analisar cada caso concreto, 
mas também o comportamento dos 
demais membros do corpo direti-
vo do condomínio, pois se trata de 
uma atribuição desses membros a 
fiscalização dos atos do síndico.
 Assim, ainda que o síndico, 
isoladamente, cause prejuízos ao 
condomínio por ação ou omissão 
intencional ou não, os tribunais 
tem decidido que os demais mem-
bros do corpo diretivo do condo-
mínio (especialmente os conse-
lheiros), poderão ser incluídos em 
eventual ação de indenizatória, por 
sua omissão. Outrossim ao ser al-
cançado na responsabilidade, pelo 
prejuízo causado, poderá os bens 
do síndico responder pelo ressarci-
mento.
 Para finalizar cabe esclarecer, 
todavia sem ingressar na matéria, 
que posteriormente poderá ser ma-
téria de outra reportagem que o 
síndico além da responsabilidade 
civil, pode ser responsabilizado 
criminalmente como por exemplo 
nos casos de apropriação indébita 
de fundos do condomínio (reclu-
são de um a quatro anos, podendo 
ser aumentada de um terço, e mul-
ta; apropriação indébita de verbas 
previdenciárias dos funcionários 
(dois a cinco anos de pena, e mul-
ta); crimes contra a honra - injú-
ria, calúnia e difamação (um mês 
a dois anos de reclusão, além de 
multa), além é claro de outros ti-
pos de responsabilidade tais como 
a tributária.
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Paisagismo
Cenário verde em todas as estações

Grama artificial é solução para manter áreas com 
aspecto saudável o ano inteiro

Um belo gramado verdinho 
dá vida a qualquer am-
biente, tornando-o mais 

aconchegante e humanizado. Po-
rém nem sempre é possível culti-
var uma grama saudável. Há solos 
em que, por mais que se cuide, a 
planta não prospera. Fatores como 
luminosidade, pragas ou mesmo a 
deficiência da própria terra podem 
ter relação com a dificuldade em se 
cultivar um gramado.
 Para não abrir mão do verde, a 
solução nesses casos pode ser re-
correndo às gramas sintéticas que 
imitam as verdadeiras. A tecnolo-
gia aprimorando – elas estão cada 
vez mais perfeitas – e este tem 
sido um artifício muito explorado 
em áreas externas de condomínios 
residenciais, corporativos ou até 
mesmo em decoração de interiores. 
 A grama sintética é adequada 
para qualquer clima. A versatilida-
de é uma grande qualidade dela. A 
grama pode ser usada para reves-
timento de playgrounds, quadras 
esportivas, jardins, ao redor da pis-
cina, áreas destinadas a animais de 
estimação, terraços etc.
 O principal atrativo da grama 
artificial é, sem dúvidas, a pratici-
dade. Além disso, a grama é feita 
com fibras de material antifungo 

e antibactéria (geralmente polie-
tileno/poliamida), o que propor-
ciona mais segurança aos usuários 
(crianças que costumam brincar 
descalças, por exemplo).
 O preço também é um aspec-
to positivo; o custo-benefício sai 
mais em conta, pois ao contrário 
da grama natural, a sintética re-
quer pouca manutenção. É o fim 
da preocupação com jardinagem, 
irrigação, fertilização, controle de 
pragas e ervas daninhas. Entretan-

to, isso não indica que a grama ar-
tificial não necessite de cuidados.
 A atenção deve estar volta-
da, sobretudo, para o processo de 
instalação, que não é barato, mas 
costuma ser compensatório a lon-
go prazo. É que a grama sintética 
exige uma sub-base e uma prepa-
ração de solo diferentes daquilo 
que é usado para a grama natural. 
Para evitar empoçamentos, a base 
deve ser montada em uma camada 
drenante, que pode ser de piso as-

fáltico ou brita. O preenchimento é 
completado com areia e borracha. 
 Quando instalada e mantida 
adequadamente, a grama sintéti-
ca apresenta, de modo geral, alta 
resistência e durabilidade. A vida 
útil varia entre cinco e dez anos, 
em média. O prazo de validade vai 
depender de fatores como: a prote-
ção UVA e UVB, a que atividade 
se destina o gramado, o tamanho 
dele, a pressão exercida sobre as 
cerdas e a limpeza. 

LIMPEZA:

• Começa com a catação de
folhas secas, galhos, ou detri-
tos plásticos que porventura
venham a se instalar sobre o
gramado. O auxílio de uma
vassoura comum é suficiente
para essa tarefa.

• Em lojas do ramo é possí-
vel adquirir produtos de lim-
peza específicos para grama
artificial; eles atuam na pre-
venção e combate à prolifera-
ção de algas e ervas daninhas.
É necessário seguir à risca as
instruções do fabricante, para
evitar danos à grama.

• Não é recomendado o uso
de Cloro para a limpeza, pois
este produto pode danificar ir-
remediavelmente as fibras sin-
téticas da grama.
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Decoração
Verde e amarelo em 

clima de Copa do Mundo

Paixão nacional, o futebol é o 
esporte com maior número 
de simpatizantes no Brasil. 

Mesmo quem não sabe jogar, se 
atreve de vez em quando a bater 
uma bolinha. Mesmo sem entender 
muito das regras, todo mundo tem 
opinião na ponta da língua sobre 
algum assunto relacionado. Tudo 
isso ganhará força neste mês, em 
que será sediada – pela segunda 
vez no Brasil – a Copa do Mundo. 
Ao todo 32 seleções se confrontan-
do em 64 jogos. 
 As cores oficiais são o verde 
e o amarelo da bandeira nacional. 
Qualquer coisa nesses tons já serve 
para vestir o torcedor. A animação 
já chegou a vários condomínios no 
país, que produziram decoração es-
pecial para celebrar o período dos 
jogos, que vai de 12 de junho a 13 
de julho, data da tão esperada final. 
 O advogado Válter Morais, 
sub-síndico de um residencial em 
Olinda (PE) admite que a ideia 
para ornamentar o condomínio 

partiu dele, torcedor fanático da 
seleção brasileira. “Fiz a suges-
tão com bastante antecedência, na 
primeira assembleia do ano, e os 
moradores toparam. Foi proposta 
uma substituição da decoração do 
Natal, então o dinheiro que seria 
destinado a ela foi empregado na 
decoração da Copa. Todos gosta-
ram do resultado”, comemora. 
 A decoração é simples e foi 
comprada em loja de artigos de 
venda em atacado, o que reduziu o 
custo. Além de ser o mês da Copa 
do Mundo, junho é um mês de fes-
tas típicas no Nordeste, como o 
São João. O condomínio aprovei-
tou a coincidência e montou uma 
ornamentação que contempla as 
duas coisas. Bandeirolas e balões 
de São João – tudo em verde e 
amarelo, é claro – alegram as áreas 
comuns do prédio, desde a guarita 
até o salão de festas.
 Para complementar a decora-
ção festiva, os condôminos terão a 
oportunidade de assistir aos jogos 

do Brasil juntos. A ideia, mais uma 
vez, foi do sub-síndico, que tam-
bém prometeu bancar a diversão. 
“Eu me comprometi a alugar um 
telão com projetor para vermos os 
jogos da seleção no salão de festas. 
Acredito ser um investimento bai-
xo em troca da socialização entre 
os moradores, acho importante ter-
mos uma convivência amistosa e o 
esporte tem essa capacidade de es-
treitar laços”, afirma o advogado. 
 A festa fica completa com co-
midas e bebidas contribuídas pelos 
próprios moradores. A funcioná-
ria pública, Sílvia Morais, aprova 
a ideia do esposo. “A maioria dos 
moradores do nosso condomínio 
são antigos e já se conhecem há al-
gum tempo, de modo que já temos 
uma certa proximidade. A ideia de 
promover nossa própria confra-
ternização foi bem aceita por que 
é uma forma segura, simples e 
econômica de se divertir, reunin-
do tanto os mais velhos quanto as 
crianças para torcer pelo Brasil”, 
comenta. 
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Administração
Convocação de assembleia: 

quais as suas dúvidas?

A assembleia é a reunião na 
qual se debatem vários 
assuntos relacionados ao 

condomínio: orçamentos, presta-
ção de contas, obras, eleição de 
síndico, sugestões de melhorias, 
reclamações, dentre outros temas 
de interesse geral dos condôminos. 
Justamente por tratar-se de um pa-
trimônio coletivo, as assembleias 
devem contar com o máximo de 
audiência para que as ações nela 
deliberadas tenham legitimidade.
 Imaginemos o caso hipotético 
de um síndico mal intencionado 
que deseje aprovar alguma medi-
da em benefício próprio ou de um 
grupo restrito. Para alcançar o seu 
intento, ele realiza uma “assem-
bleia” com uns poucos presentes e 
consegue chancelar sua ideia arbi-
trariamente. Esse tipo de situação, 
para efeito explicativo é fictício, 
mas existe na realidade de muitos 
condomínios.
 Com o mínimo de informação 
jurídica, o ato do mau síndico pode 

ser anulado. Existem regras para 
a convocação das assembleias 
de condomínio e, caso não sejam 
seguidas, o que for deliberado 
irregularmente pode ser facilmente 
questionado e derrubado. 
 O jurista Markus Samuel Leite 
Norat, em seu livro “O Condomí-
nio Edilício – Doutrina, Prática e 
Casos Concretos” registra alguns 
esclarecimentos a respeito da con-
vocação de assembleias. Confira:

Quem faz a convocação?

 É o síndico que tem a obriga-
ção e o direito de convocação, sen-
do que, na sua omissão, a convoca-
ção pode ser feita por condôminos 
que representem ¼ (no mínimo) do 
condomínio, devendo constar no 
edital de convocação a assinatura 
dos mesmos.

Como se deve divulgar?

 A Convenção do condomínio 
geralmente prevê o tipo de convo-
cação a qual poderá ser carta pro-
tocolada, Aviso de Recebimento 
(AR) e edital a ser publicado na 
imprensa local. A colocação de 
edital nos elevadores e na porta 
de entrada do edifício auxilia ou 
aumenta o número de pessoas nas 
assembleias.

Onde deve ser realizada a 
assembleia?

 O local deverá ser preferen-
cialmente na sede do condomínio.

Caso não haja ampla divulgação 
da convocação, como o 

condômino lesado pode agir?

 Conforme o artigo 1.354, do 
Código Civil, “a assembleia não 
poderá deliberar se todos os condô-
minos não forem convocados para 
a reunião”. Não havendo a convo-
cação regular de algum condômi-
no, a assembleia até poderá ser re-
alizada, mas o condômino que não 
foi convocado não terá obrigação 
de acatar qualquer deliberação to-
mada nessa assembleia. 

O que pode ocorrer caso seja 
confirmada a irregularidade na 
realização de uma assembleia?

 Os condôminos poderão im-
pugnar, por meio de ação judicial, 
qualquer ata de assembleia, desde 
que algum ato praticado por oca-
sião da convocação até a lavratura 
da ata tenha sido revestido de ví-
cios que resultem a anulação ou a 
decretação de nulidade. 
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Furto ou roubo em unidades autônomas: 
Quem assume a responsabilidade?

Segurança

O Secove do Rio de Janeiro 
organizou e realizou o II 
encontro anual dos sín-

dicos reunindo na oportunidade, 
cerca de 600 representantes da ca-
tegoria na cidade, e durante dois 
dias foram proferidas 10 palestras 
sobre assuntos de interesse do se-
tor. A relevância deste conteúdo foi 
reconhecida e publicada no jornal 
‘Informe”. O tema “roubos e furtos 
em condomínios” foi um deles e 
nos chamou a tenção, por ser uma 
realidade entre os condomínios do 
país, infelizmente.
 A questão incluída no tema 
“responsabilidade Civil dos con-
domínios”, abordado com maestria 
pelo advogado Alexandre Freitas 
Câmara, a transcrevemos na inte-
gra por sua clareza e boa orienta-
ção. Diz ele no primeiro tópico: 
Quando há roubo, seja na área co-
mum do condomínio, ou na unida-
de autônoma, não se pode imputar 
ao condomínio nenhuma responsa-
bilidade, porque não se pode exigir 
do condomínio que impeça essa 
conduta de alguém que, mediante o 
uso de violência ou de greve ame-
aça, subtraia alguma coisa. Os por-
teiros dos prédios não são policiais 
e, portanto, não tem que abordar as 
pessoas para saber se elas chegam 
armadas no condomínio. O sindico 
não pode exigir que o porteiro do 
edifício exponha sua própria vida 
para defender o patrimônio do mo-

rador.
 Ele disse mais: “No caso de 
furto, a situação muda. O furto se-
gue outras regras. Não há violação 
nem grave ameaça. O problema da 
responsabilidade do condomínio 
se impõe, e temos que analisá-la. 
Nossos tribunais têm se manifes-
tado nesse sentido. O condomínio 
não é responsável pelo furto que 
ocorre na unidade autônoma, pois 
esta é de responsabilidade exclu-
siva de seu proprietário. Ele deve 
guardar bem o que está dentro do 
seu apartamento. 
 O condomínio tem dever de 
segurança, de vigilância da área 
comum. Isso vai funcionar ape-
nas como principio geral, pois 
nada impede que um delibere, por 
exemplo, que vai contratar uma 
empresa de segurança para cuidar 
não só da área comum, mas tam-
bém das unidades autônomas. No 
momento que o condomínio assu-
me a responsabilidade de guarda 
também dos apartamentos, ocor-
rendo algum furto na unidade, 
causando dano, tendo que realizá-
-lo”.

Jurisprudência  

 Corroborando a tese exposta, 
citamos duas decisões dos tribu-
nais bem julgadas.

I – Furto – Unidade autônoma o 
fato de estarem ausentes condi-
ções de segurança no prédio de 
apartamentos, não transfere ao 
condomínio a responsabilidade 
pela indenização por furto em uma 
das unidades autônomas se não de-
monstrada a obrigação deste pela 
contratação de vigias e guardas, 
nem tampouco de suportar essa 
responsabilidade extraordinária 
(RT 658/112) .

Condomínio – Furto – 
responsabilidade.

 A responsabilidade do con-
domínio pela guarda de veículos 
de condôminos deixados em sua 
garagem não decorre da simples 
situação condominial. São pres-

Por Luiz Fernando De Queiroz |

supostos que o edifício mantenha 
controle de entrada e saída de ve-
ículos e pessoas naquela depen-
dência e que fique demonstrado 
que a entrada de veiculo foi dali 
retirado sem autorização de seu 
proprietário, ficando caracterizada 
a culpa de seu preposto. Não basta 
que o edifício mantenha segurança 
externa e porteiro para impor-lhe 
essa responsabilidade especificada 
de controlar a garagem. É neces-
sário que o proposto tenha função 
especifica de guarda na garagem, 
se a portaria do edifício ali não se 
localiza. (Repertório IOB de Juris-
prudência 3/4581).

Autor do guia do Condomínio 
IOB e colaborador da Folha do 
Sindico 

É grande o número de ações judiciais que discu-
tem o problema de furtos e roubos que estabele-
cem em condomínios. Apesar de eles na maioria 
dos casos, não terem a obrigação de assumir as 
conseqüências, o fato revela o quanto a seguran-
ça e a vigilância em condomínios são relevantes, 
principalmente nos dias atuais.
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Síndico pode ser 
indenizado por 
receber ofensas

4 dicas sobre o que faz um 
profissional de sucesso

Legislação Motivação Empresarial

Receita do Mês
Bolo Especial de 

Chocolate

Bom Apetite!

Ingredientes:
• 3 ovos
• ½ xícara de açúcar
• 2 xícaras de farinha de trigo
• 1 e ½ xícaras de Nescau
• 1 pitada de sal
• 1 colher de sopa de fermento
• ½ xícara de óleo
• 1 xícara de água morna
Cobertura:

• 1 lata de leite condensado
• 1 caixa de creme de leite
• 1 colher de sopa de margarina
• 1 e ½ xícara de leite
• 8 colheres de sopa de Nescau

Modo de preparo
Em uma vasilha peneire a farinha 
de trigo e acrescente os demais 
ingredientes secos. Misture bem, 
abra um espaço no meio da massa 
e acrescente os ovos (retire a pele 
das gemas), óleo e a água morna. 
Misture bem por 5 minutos e des-
peje em uma forma untada e leve 
ao forno pré-aquecido em 200º. 
Deixe assar por aproximadamen-
te 30 minutos. Deixe esfriar um 
pouco e reserve.
Cobertura
Misture o leite condensado, a 
margarina, 5 colheres de Nescau 
e o leite, leve ao fogo médio me-
xendo sem parar até engrossar 
a calda, acrescente o creme de 
leite, misture e desligue o fogo. 
Deixe esfriar um pouco. Em uma 
vasilha separada, junte o restan-
te do leite com as 3 colheres de 
Nescau, molhe o bolo aos pou-
cos, depois coloque a cobertura 
com uma colher, espalhe bem.

A função de síndico pode ser 
um pesado fardo, às vezes. 
Gerenciar as atividades do 

condomínio, lidar com dinheiro 
que pertence a várias pessoas e 
mediar interesses diversos não são 
tarefas fáceis e podem colocar a 
figura do síndico como alvo de to-
das as insatisfações e reclamações 
por parte dos condôminos. 
 Esse comportamento é, até 
certo ponto, compreensível, em-
bora não deva ser admitido pelo 
síndico. É preciso estabelecer li-
mites rigorosos no relacionamento 
com os demais moradores. Não é 
por ocupar a função de síndico que 
este é obrigado a servir de “saco 
de pancadas” para receber todas as 
queixas.
 O mais grave acontece quando 
se acaba o diálogo civilizado e se 
parte para agressões verbais ou até 
mesmo físicas. Casos assim, infe-
lizmente, não são raros. É impor-
tante, entretanto, deixar claro que 
o síndico, não obstante a ocupação
de seu cargo, pode requerer na Jus-
tiça a reparação das ofensas sofri-
das, como qualquer outro cidadão.

Em março deste ano, o juiz da 
14ª Vara Cível de Campo Gran-
de (MS) Fábio Possik Salamene, 
julgou procedente a ação movida 
pelo síndico de um condomínio 
(identificado como F.I.W) contra 
um morador. Relatou-se que, em 
13 de junho de 2011, o síndico 
estava na portaria do edifício com 
duas pessoas, quando foi ofendido 
pelo referido morador com pala-
vras de baixo calão e também so-
freu ameaças. 

Por Luis Marins |

Por Fran Araújo |

Conhecimento técnico;

 Não se iluda. É preciso ter 
conhecimento sobre alguma área 
específica para se ter sucesso. Na 
verdade, um profissional só terá 
sucesso se for realmente compe-
tente e mesmo excelente em, ao 
menos, uma área. Não dá para ser 
mais-ou-menos”em tudo e achar 
que pode vencer. Assim, qualquer 
que seja a profissão é preciso co-
nhecimento e competência;

Comprometimento

 Só pessoas com capacidade de 
se comprometer totalmente com 
aquilo que fazem terão sucesso. 
Comprometimento significa não 
ficar medindo o tempo ou as pos-
síveis injustiças de sobrecarga de 
trabalho. Comprometimento sig-

 O síndico afirmou que conver-
sou educadamente com o agressor 
sobre a prestação de contas do 
condomínio, mas em 21 de julho 
de 2011 o morador repetiu os xin-
gamentos. Foi então registrado 
um boletim de ocorrência do fato. 
O caso foi levado ao Tribunal de 
Justiça do Mato Grosso do Sul. 
O morador admitiu que realmen-
te agrediu verbalmente o síndico, 
mas que tais discussões foram re-
cíprocas e não iniciadas por ele.
 Por fim, o síndico pediu a con-
denação do morador ao pagamento 
de indenização pelos danos morais 
sofridos, em um valor equivalente 
a 60 salários mínimos, quantia que 
não foi acatada pelo juiz. 
 O magistrado observou que o 
autor manteve em seu depoimen-
to todas as alegações contra o réu. 
Além disso, as testemunhas ouvi-
das confirmaram as discussões en-
tre as partes e as agressões verbais 
e ameaças feitas exclusivamente 
pelo réu.
 O juiz concluiu, enfim, que se 
deu “inequívoca a responsabilida-
de do réu, sendo certo que as ofen-
sas e ameaças por esse proferidas 
em desfavor do autor, confirmadas 
durante a instrução, não ensejaram 
um mero dissabor, sendo certo que 
causaram a esse dano moral”.

O saldo final da história é que 
o morador pouco educado foi pe-
nalizado por agredir verbalmente
o síndico de seu edifício, sendo,
condenado ao pagamento de inde-
nização por danos morais arbitra-
dos em R$ 14.480,00, equivalen-
tes a 20 salários mínimos.

nifica envolver-se totalmente com 
os problemas e com as soluções, 
para que a empresa cresça, se de-
senvolva, gere riquezas e empre-
go. Significa não se economizar na 
inteligência e na vontade;

Capacidade de trabalhar 
em times;

 Nunca se exigiu tanto das pes-
soas a disposição para a união. A 
habilidade de trabalhar em times, 
grupos, equipes é hoje essencial 
para o sucesso de qualquer pro-
fissional. Conheço profissionais 
competentes que não têm sucesso 
profissional por não saberem tra-
balhar com outras pessoas, res-
peitar idéias alheias, negociar po-
sições contraditórias em benefício 
da empresa como uma unidade;

Polidez e capacidade de 
relacionamento;

 É o que normalmente chama-
mos no Brasil de educação. Pesso-
as mal educadas não têm sucesso. 
Pessoas grossas” têm sido prete-
ridas em promoções em favor de 
pessoas mais afáveis, com maior 
capacidade de relacionamento.

 A verdade é que acabou o re-
creio. Para vencer os desafios do 
mundo de hoje, o profissional deve 
buscar o seu aperfeiçoamento glo-
bal. Aperfeiçoar-se como profis-
sional e como pessoa. Para tornar-
-se imperdível” para uma empresa,
o empregado deve fazer uma gran-
de diferença nas grandes e nas
pequenas coisas, inovar, criar,
participar, enfim, ser totalmente
comprometido com o sucesso da
organizaçã




