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Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
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
Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,6132 0,5540 0,5267 0,5261 2,26 6,62
Poupança (2) (%) 0,6132 0,5540 0,5267 0,5261 2,26 6,43
TR* (1) (%) 0,1126 0,0537 0,0266 0,0459 0,24 0,43
TJLP (%) 0,42 0,38 0,42 0,41 1,64 5,07
FGTS (6) ( %) 0,3595 0,3005 0,2733 0,2926 1,23 3,44
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,85 0,79 0,77 0,81 3,25 9,25
DI Over (2) (%) 0,84 0,83 0,76 ---- ----
UPC *** (R$) 22,36 22,36 22,36 22,40 0,36 0,40
UFESP (R$) 20,14 20,14 20,14 20,14 18,44
FCA / SP (R$) 1,9619 1,9619 1,9619 1,9619 1,6994
UFM (R$) 120,69 121,80 121,80 121,80 108,66
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

nadas se aproveitem do momento 
para invadir o condomínio. O rigor 
no acesso de quem entra no condo-
mínio é fundamental para evitar os 
temidos “arrastões” que tanto vêm 
assustando os moradores de resi-
denciais. 
 Outro tema importante aborda-
do nesta edição do Jornal do Sín-
dico é a Norma para Reforma em 
Edificação – Sistema de Gestão de 
Reformas (ABNT NBR 16280), 
elaborada por diversas entidades 
do setor da construção civil, que 
entrou em vigor no último dia 18 
de abril em todo o Brasil. Ela dis-
põe sobre a regulamentação de in-
tervenções na estrutura do condo-
mínio. 
 A NBR 16280 prevê que as 
reformas realizadas por moradores 
de edifícios residenciais devam ser 
documentadas e comunicadas ao 
síndico do condomínio antes de 
seu início para aprovação prévia. A 
descrição dos serviços a serem exe-
cutados e os responsáveis técnicos 
pelo acompanhamento e execução 
dos mesmos são informações que 
devem ser previamente registra-
das. 
 A rigidez no acompanhamento 
das obras tem o objetivo de evitar 
possíveis tragédias de desabamen-
to, incêndios e demais acidentes 
decorrentes de intervenções impru-
dentes e prejudiciais à estrutura ba-
silar do prédio. A avaliação de um 
especialista na área é fundamental 
para manter não apenas o padrão 
estético do condomínio, mas a se-
gurança de todos os condôminos. 
Confira detalhes na reportagem.
Boa leitura!

Chegamos ao mês de maio e 
já estamos nos aproximan-
do de um evento que tem 

gerado muita expectativa: a Copa 
do Mundo de Futebol, maior com-
petição destinada a este esporte e 
que será sediada pela segunda vez 
no Brasil, durante os meses de ju-
nho e julho. O torneiro mundial 
deve trazer milhares de turistas ao 
país e movimentar não apenas a 
economia nacional, mas também a 
rotina dos brasileiros. 
 Com o grande fluxo de visitan-
tes chegando, a previsão é de que 
residências sirvam de hospedagem 
alternativa para os torcedores que 
não conseguirem uma vaga razo-
ável nos hotéis. Nas cidades-sede 
de jogos, já há relatos de famílias 
brasileiras que cederão suas casas a 
turistas estrangeiros, são os conhe-
cidos aluguéis de temporada. 
 Não existe lei que proíba um 
proprietário de sublocar seu imó-
vel. É importante, no entanto, 
ressaltar que o dono é totalmente 
responsável pelas atitudes de seus 
inquilinos – ainda que temporários 
– dentro do condomínio. As regras
internas devem ser repassadas de-
talhadamente aos locatários para
que não haja constrangimentos.
Para esta temporada, é importante
que o síndico esteja vigilante para
manter a ordem.

Nossa seção “Cotidiano” abor-
da justamente a temática da Copa 
do Mundo e os cuidados que tanto 
síndico quanto moradores devem 
ter neste período. É natural que 
nesta época haja confraternizações 
particulares para assistir aos jogos 
e é preciso estar atento para não 
permitir que pessoas mal intencio-
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Gestão Condominial
Assessoria Contábil e Terceirização, 

vinculo zero!

Cortesia. Esta é a palavra 
chave que pode trazer 
grandes problemas para os 

condomínios. Dependendo da cor-
tesia, até que seria válida a análise 
do contexto, se as ofertas fossem 
do gênero de dedetização, portões, 
demarcações de vagas, limpezas 
diversas ou outras que não envol-
vam qualquer vinculo ou relação 
trabalhista.

 Porém quando se trata de res-
ponsabilidade solidária trabalhista 
e vinculo empregatício, por si só 
estas relações, merecem por par-
te do sindico ou do administrador 
grande atenção. Uma prática que 
vem sendo adotada pelo mercado 
de empresas de locação de mão 
de obra, limpeza e portaria, é de 
oferecer à titulo de “cortesia” os 
serviços de contabilidade e asses-
soria condominial, inseridos em 
suas propostas, proporcionando 
em tese, uma  facilidade ao condo-
mínio, e redução de custos.     

 Esta situação de vinculação 
e “venda-casada”, é uma prática 
muito mais comum do que se ima-
gina. Obviamente, não podemos 
generalizar ou até prever que esta 
situação ocorrerá em todos os ca-
sos. Evidentemente, temos hoje no 
mercado do DF grandes empresas 
do ramo de idoneidade compro-
vada, e que não se utilizam desta 
prática, porém o risco é real.

 Vale salientar ainda, que o 
condomínio deve atentar-se a uma 
questão iminentemente técnica, ou 
seja,  se as empresas que oferecem 
os serviços de assessoria contábil 
podem fazê-lo. Analisando crite-
riosamente o contexto da legalida-
de profissional,  necessariamente 

precisam as empresas terem em 
seus contratos sociais a atividade 
de serviços de contabilidade pre-
vista e autorizada pelos órgãos re-
gulamentadores (junta comercial 
e receita federal), além de conta-
dores devidamente registrados no 
Conselho Regional de Contabili-
dade.

 Todavia, mediante uma analise 
mais profunda da situação, pode-
mos identificar alguns fatos que 
merecem uma atenção especial do 
sindico na adesão desta modalida-
de de serviço a fim de evitar difi-
culdades futuras.

 Inicialmente devemos analisar 
que, na relação contratual entre a 

empresa terceirizada e o condo-
mínio, quando se trata de locação 
de mão de obra portaria e limpeza 
(porteiros, serventes, vigias etc.) 
existem obrigações trabalhistas 
absorvidas pela empresa, porém 
o condomínio é solidário em caso
de inadimplemento da empresa.
Como exemplo prático, o recolhi-
mento do FGTS e do INSS dos em-
pregados. No caso do condomínio
vilipendiar as obrigações inerentes
a relação contratual trabalhista com 
a empresa contratada, a simples
omissão do contratante não exime
o condomínio da responsabilidade
solidária de futuro recolhimento do
tributo, apesar do pagamento da fa-
tura integral para a empresa.

 Como as exigências legais 
atualmente atribuídas aos condo-
mínios, tem se tornado cada vez 
maior por parte dos órgãos gover-
namentais, o controle das finanças 
e das obrigações trabalhistas. As 
obrigações e impostos incidentes 
na relação de trabalho devem ser 
acompanhados por profissionais 
competentes da área contábil que 
possibilitem a conferencia e au-
ditoria dos impostos trabalhistas, 
evitando para o condomínio repa-
rações financeiras e recolhimentos 
de impostos não apropriados e ar-
recadados aos cofres públicos. 

 A assessoria contábil deve ser 
contratada pelo condomínio em 
separado, ou seja, desvinculada do 
contrato de terceirização, portaria e 
limpeza, possibilitando uma atua-
ção independente da empresa con-
tábil podendo para tanto, fiscalizar 
e auditar as obrigações tributárias 
da empresa terceirizada no tocante 
aos impostos e retenções inerentes 
a emissão da nota fiscal tais como: 
INSS, PIS, COFINS e ISS por 
exemplo.

 Tal medida preventiva torna-se 
de suma importância por parte dos 
síndicos e administradores, visto 
que, a contabilidade poderá alertar 
ao condomínio possíveis irregula-
ridades constatadas na conferencia 
da documentação, sugerindo a re-
tenção do pagamento da fatura a 
fim de cobrir as verbas não pagas 
ao empregado ou até impostos não 
recolhidos, podendo assim fazer os 
ressarcimentos devidos, evitando o 
pagamento em duplicidade.

 A auditoria trabalhista, é um 
procedimento contábil que envol-

ve uma minuciosa conferência por 
parte da empresa de assessoria con-
tábil nos documentos apresentados 
pela empresa terceirizada ao con-
domínio no tocante aos recibos e 
guias trabalhistas desde a admissão 
do empregado até a presente data 
contendo necessariamente: recibos 
de salários, 13º, férias, VT e VA, 
ficha financeira individual dentre 
outros também os documentos pes-
soais de cada empregado, além das 
certidões negativas da empresa da 
receita federal, GDF, INSS, CEF 
(FGTS) e justiça do trabalho.

 No jargão popular, permitir a 
vinculação da empresa terceirizada 
com a assessoria contábil é a mes-
ma coisa que “colocar o vampiro 
para vigiar o banco de sangue”. 
Um dia, provavelmente, pela falta 
de cuidado e controle das obriga-
ções pactuadas em contrato e exi-
gidas por Lei, o condomínio po-
derá em caso de negligência arcar 
com uma despesa não prevista que 
certamente já foi adimplida, sim-
plesmente pela omissão ou falta 
de zelo no controle das obrigações 
trabalhistas.   

 Para garantir a total lisura e 
transparência sobre a execução, 
continuidade e segurança dos 
serviços prestados pela empresa 
terceirizada, é fundamental que 
o sindico mantenha separadas as
atividades de locação e terceiriza-
ção de mão de obra em limpeza
e portaria da assessoria contábil,
proporcionando assim uma relação
de independência entre os serviços
contratados, visando objetivamen-
te evitar possíveis passivos traba-
lhistas.

Da Redação da Folha do Sindico |
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Manutenção
Manutenção do sistema 

elétrico evita acidentes e 
desperdício de energia

A Associação Brasileira de 
Conscientização para os 
Perigos da Eletricidade 

(Abracopel) divulgou recente-
mente um detalhado panorama de 
dados referentes a acidentes ocor-
ridos no ano passado envolvendo 
eletricidade. Uma informação alar-
mante consta no levantamento: os 
números de acidentes de origem 
elétrica são bem maiores do que 
os divulgado nos anos anteriores, 
muitos deles ocorrem no ambiente 
doméstico. Foram registrados 156 
acidentes fatais envolvendo eletri-
cidade dentro de casa.
 O resultado foi assustador: 
de uma média de 270 mortes por 
choque elétrico entre 2007 e 2012, 
chegou-se a 592 mortes em 2013 – 
quase duas mortes por choque elé-
trico por dia. Os choques elétricos 
que não resultaram em morte, mas 
que geraram sérias sequelas soma-
ram 173. Assim, o total de aciden-
tes envolvendo choque elétrico foi 
de 765 ocorrências. As ocorrências 
de curto circuito somaram 234, 
sendo que destes, 200 evoluíram 
para incêndios de diferentes pro-
porções.
 Assim, temos um total de1038 
acidentes envolvendo eletricidade. 
Dezembro é o mês com maior in-
cidência de acidentes com morte, 
devido à manipulação de instala-
ções luminosas de ornamentação 
natalina. O Jornal do Síndico já 
publicou matéria específica sobre 
os cuidados necessários na hora de 
manusear esses equipamentos de-
corativos. 

Todos os anos pessoas perdem 

suas vidas ou seus patrimônios em 
acidentes que poderiam ter sido 
facilmente evitados com poucas 
informações. Em sua função de 
gerir o condomínio – que é um pa-
trimônio coletivo – o síndico deve 
estar atento às instalações elétricas. 
Além de obedecer às manutenções 
necessárias e orientar funcionários, 
ele deve prezar sempre pela contra-
tação de mão de obra qualificada e 
adquirir materiais de qualidade nos 
serviços feitos nas áreas comuns. 
 É preciso estar atento tam-
bém ao que se passa nas unidades, 
orientando os moradores. Instala-
ções mal feitas de eletrodomésticos 
e sobrecarregamento de tomadas 
costumam ser os principais causa-
dores de acidentes. Às vezes, um 
aparentemente inofensivo curto-
-circuito dentro de um apartamento
pode sair do controle, provocar um
incêndio e alastrar fogo por todo
o prédio e colocar em risco a vida
de muitas pessoas, além da pró-
pria estrutura física da edificação.
Exemplos de tragédias não faltam
na mídia.

Farejando o problema

 Uma dica válida para sondar 
se há alguma irregularidade nas 
instalações elétricas do condomí-
nio é monitorar histórico das con-
tas de energia para verificar se o 
consumo vem aumentando. Caso 
esteja oscilando, isso pode ser in-
dício de problemas. Em antigos, 
por exemplo, o revestimento dos 
fios pode ressecar, causando fuga 
de energia e um possível curto-
-circuito. Essa energia perdida
geralmente vai direto para a ter-
ra, mas também pode migrar para
um portão e aí está o perigo: ao
se encostar no material eletriza-
do, a pessoa recebe uma descarga
(choque). O ideal é fazer a manu-
tenção preventiva das instalações
trocando equipamentos antes de-
les quebrarem. Sai mais barato
manter do que consertar. Com
simples medidas preventivas, cui-
da-se da segurança dos condômi-
nos e cortam-se os desperdícios.
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Cotidiano
Cuidado com quem 
entra no prédio!

Atraídos pelos jogos da Copa do Mundo, muitas 
famílias devem realizar confraternizações e os 

porteiros devem estar atentos ao acesso de visitantes 

Se antes os condomínios eram 
vistos como lugares seguros 
para se morar, isolados da 

violência externa, hoje já não os-
tentam essa característica. Infeliz-
mente, os criminosos estão cada 
vez mais ousados em suas ações e 
miram o alvo em residenciais, vis-
to que essa modalidade de imóvel 
concentra várias famílias juntas, o 
que significa mais vítimas em um 
só lugar.
 Especialista em segurança co-
menta algumas medidas que po-
dem ser adotadas para evitar a en-
trada de pessoas má intencionadas. 
Uma delas é reforçar a vigilância 
em dias festivos. “Bandido não tira 
folga em feriado, ele aproveita a 
distração da vítima para atacar”, 
declara Cláudio Novais, gerente 
de operações de uma empresa que 
presta serviço de segurança patri-
monial na cidade de São Paulo. 
 Para exemplificar, ele cita o 
caso de um condomínio de luxo 
localizado no bairro do Real Par-
que, zona oeste da capital paulista, 
que teve cinco dos seus oito apar-
tamentos roubados durante o ré-
veillon do ano passado. A região já 
havia sido alvo deste tipo de crime 
– o famoso “arrastão” - em 2013, e
investiu em mais segurança física e
profissional para proteger seus mo-
radores.

“Geralmente, em datas como 
Natal ou Ano Novo o fluxo de vi-
sitantes aumenta, pois as famílias 
costumam receber visitantes para 
festas. É disso que o criminoso se 
aproveita, podendo fazer-se passar 

por um convidado”, alerta Cláu-
dio. De acordo com o especialis-
ta, é aconselhável a contratação 
de segurança particular para dar 
um apoio na portaria, mesmo que 
o prédio já conte com vigilantes.
Isso serve para intimidar possíveis
invasores.

“A colaboração dos moradores 
também é fundamental. É muito 
importante que seja passada pre-
viamente uma lista de convidados 
à portaria e que o porteiro seja ri-
goroso no acesso destas, liberando 
apenas a entrada de convidados 
expressamente citados pelo condô-
mino anfitrião”, orienta.
 No mês de junho o Brasil se-
diará a Copa do Mundo de Futebol, 
evento que mobilizará pessoas não 
apenas nas cidades-sede dos jogos. 

A expectativa é que, mesmo as pes-
soas que não forem aos estádios, 
façam reuniões para assistirem às 
partidas. O rigor no acesso de vi-
sitantes é importante para proteger 
os condôminos.

“É natural que muitos familiares e 
amigos se juntem para acompanhar 
os jogos na casa de alguém, pro-
movendo confraternizações parti-
culares. Esses encontros estão na 
mesma categoria de datas festivas 
já citadas e, portanto, devem ser 
adotadas as mesmas medidas pre-
ventivas quanto ao acesso não ape-
nas de convidados, mas também de 
serviço delivery. Caso o morador 
solicite alguma entrega, é ele quem 
deve ir até a portaria buscar o pro-
duto”, conclui Cláudio Novais.
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Focos de Dengue: um mal a ser 
combatido o ano inteiro!

Apesar de mais prevalente no Verão, a doença 
pode ser disseminada em todas as estações

Bem Estar

Dicas
Individualização de 

hidrômetros
 A conta de água em condo-
mínios onde a cobrança é co-
letiva costuma ser motivo para 
desentendimentos entre mora-
dores e síndico. A solução para 
acabar com a polêmica requer 
um investimento, mas promete 
ser eficaz: individualização da 
cobrança, assim como é com a 
energia elétrica. Para isso, é ne-
cessário instalar hidrômetros in-
dividuais em cada unidade con-
dominial. Os edifícios novos já 
são entregues com a infraestru-
tura pronta para a instalação do 
sistema de medição por unida-
de. No entanto, prédios antigos 
que precisam de adaptações tal 
implantação é de responsabili-
dade dos condôminos, se assim 
for decidido em assembleia. 

O custo para colocar os medido-
res individuais não costuma sair 
barato. Contudo, os resultados 
custo-benefício compensam: a co-
brança individualizada incentiva 
os condôminos a fazerem um uso 
racional da água, já que qualquer 
desperdício pesará diretamente em 
seu bolso e não mais será diluído 
nas contas do condomínio. Experi-
ências em condomínios novos que 
possuem o sistema demonstram 
que a economia mensal de água 
pode chegar até 40% para quem 
gasta abaixo da média de seu pré-
dio, algo como 70% dos aparta-
mentos. 

Feriados da Copa
 Prefeituras de algumas cida-
des que vão sediar jogos da Copa 
do Mundo já começaram a definir 
o calendário de feriados em função

da realização do evento. Por conta 
da divulgação dessas datas, traba-
lhadores e patrões ainda têm dúvi-
da sobre os direitos de cada um e o 
que precisam fazer para adminis-
trar a rotina durante esse período. 
Para a professora da Faculdade 
Mackenzie Rio, Isabelli Gravatá, a 
regra é clara. “O feriado é um dia 
de descanso remunerado. O traba-
lhador não precisará compensar 
mais à frente”, explica a professo-
ra.
 Segundo ela, caso o funcioná-
rio precise trabalhar neste período, 
ele poderá solicitar o descanso em 

outra ocasião ou receber o dia em 
dobro. Já quem pedir folga para 
torcer pela seleção brasileira terá 
que cumprir hora extra em dias 
sem jogos. Isso vale para os traba-
lhadores urbanos que são regidos 
pela CLT, para os rurais e empre-
gados domésticos. No caso de tra-
balhadores autônomos ou pessoas 
jurídicas (PJ), será preciso obser-
var as cláusulas dos contratos de 
trabalho e negociar alternativas 
para os dias de feriado. (Fonte: 
Univ. Mackenzie)

Reforma sustentável e 
econômica

 O investimento em sustenta-
bilidade está demonstrando ser 
um bom negócio para a constru-
ção civil. A utilização de técnicas 
modernas e produtos advindos de 

material renovado em obras em 
edificações pode trazer benefí-
cios ao caixa do condomínio. 
Madeira proveniente de áreas 
de reflorestamento, materiais 
sintéticos derivados de garra-
fa PET, asfalto produzido com 
pneus reciclados e vários ou-
tros produtos começam a se po-
pularizar no mercado. 
 Basta pesquisar bastante 
antes de iniciar a obra no con-
domínio. É fundamental contar 
com a assessoria de engenhei-
ros e arquitetos experientes que 
irão ajudar o síndico a montar 
um projeto inovador, sustentá-
vel e, de quebra, econômico. 
Medidas simples como priori-
zar a iluminação e ventilação 
naturais já surtirão um efeito 
considerável na conta de ener-
gia. 

Desde 2008 a Dengue 
voltou a preocupar os 
autoridades sanitários 

brasileiros. A doença infecciosa 
transmitida pelo mosquito Aedes 
aegypti – tipicamente encontrada 
em áreas tropicais como o Brasil 
– tornou-se uma epidemia. Só nos
últimos cinco anos, mais de cin-
co milhões de casos prováveis já
foram registrados e o prognóstico
para o futuro é alarmante: 2,5 bi-
lhões de pessoas encontram-se sob
o risco de ter dengue nos próximos
anos. Mais recentemente, a desco-
berta de outro subtipo da doença,
classificado como DEN-4, trouxe
de volta a preocupação com um
novo surto.

 Os sintomas da Dengue são 
bastante conhecidos e aparecem 
cerca de cinco dias depois da pi-
cada do mosquito: dor nos ossos e 
articulações, fadiga e moleza, fe-
bre alta, dor de cabeça e atrás dos 
olhos, tonturas, náuseas, perda de 
apetite e as características man-
chas vermelhas que aparecem no 
corpo do doente.

 De acordo com o infectologis-
ta José Ribamar Branco, da Rede 
de Hospitais São Camilo de São 
Paulo, a Dengue não é considerada 
uma doença de risco, quando aco-
mete uma pessoa saudável e tem o 
devido acompanhamento médico, 
mas exige cuidados em pacien-

tes com doenças crônicas, idosos 
e crianças. “Não existe um trata-
mento específico para a doença. 
São receitados medicamentos sin-
tomáticos para combater a febre e 
a dor e é feito o acompanhamento 
da quantidade de plaquetas e leu-
cócitos. Apenas um médico poderá 
indicar o medicamento adequado. 
A automedicação pode levar o pa-
ciente ao óbito”, alerta.

Síndico precisa estar atento 
ao combate de focos no 

condomínio

 A forma mais eficaz de pre-
venção da doença é o combate ao 
mosquito transmissor. Para isso, é 
preciso eliminar locais que possa 

vir a servir de incubadora para es-
ses insetos. O síndico deve estar 
sempre vigilante e orientar seus 
funcionários e também os condô-
minos a adotarem as precauções.

 Por ser um mosquito que se 
prolifera facilmente em altas tem-
peraturas, chuva e umidade, é no 
verão que são reforçadas as cam-
panhas educativas de combate à 
Dengue. No entanto, é importante 
lembrar que esta não é a única es-
tação do ano em que há incidên-
cia da doença. Apesar de mais 
prevalente na estação quente, a 
Dengue pode ser disseminada em 
outros períodos – e não apenas no 
primeiro semestre. A prevenção, 
portanto, deve ser constante o ano 
inteiro. 

Vigilância constante:
• manter a caixa d’água sempre
fechada com a tampa adequada;
• remover folhas, galhos, sujei-
ra e tudo o que possa obstruir a
passagem da água da chuva pelas
calhas;
• não deixar água acumulada so-
bre nenhuma surperfície, enxu-
gue o piso caso ele demore muito
a secar;
• se existem tanques de armaze-
namento de água, lave-os sema-
nalmente e os mantenha fecha-
dos;
• encha de areia os pratinhos de
apoio para vasos de plantas; 
• se existirem vasos de plantas
aquáticas, troque a água e lave o
vaso com uma escova semanal-
mente;
• se precisar guardar garrafas,
conserve-as com a boca virada
para baixo;
• conserve o lixo em sacos plás-
ticos, protegidos da chuva, até
que a equipe de limpeza urbana
o recolha.

Você sabia?
Os primeiros casos de dengue fo-
ram diagnosticados no Brasil em 
1692. Ao longo dos séculos, houve 
períodos em que a doença acome-
teu milhares de pessoas, outros em 
que se abrandou e, em 1957, foi 
até considerada erradicada.
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Esta é a hora de o governo 
ajudar a mudar o futebol 

brasileiro. Quem diz isso é a 
presidenta Dilma

A copa e Nossa!

A sorte está lançada

Por Rener Lopes |

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

Durou quatro horas o en-
contro entre a presidenta 
Dilma Roussef e um gru-

po de jornalistas esportivos. Assim 
como fez antes com setores da 
mídia, como os blogueiros, a pre-
sidenta convocou para um jantar 
no Palácio da Alvorada, em Brasí-
lia, dez profissionais: Juca Kfouri, 
Paulo Calçade, Renato Maurício 
Prado, Mauro Beting, Milton Lei-
te, Tino Marcos, Paulo Sant’Anna, 
Téo José, Renata Fan e eu.

 Também estavam presentes os 
ministros Aldo Rebelo, dos Espor-
tes, Paulo Bernardo, das Comuni-
cações, e Thomas Traumann, da 
Secretaria da Comunicação Social. 
Foi Traumann quem informou na 
chegada a razão do encontro: “Ela 
quer ouvi-los.”

Não foi só isso. A presidenta tam-
bém falou sobre a expectativa da 
Copa do Mundo e de ter o evento 
como momento de afirmação do 
país. Da possibilidade de novos 
protestos, para os quais, segundo 
ela, a polícia estará preparada não 
para reprimir, mas para policiar. E 
de coisas que, na sua visão, estão 
acontecendo. “Tudo o que se fizer 
no Brasil ainda é pouco! O país 
está muito acima da expectativa 
que tínhamos para ele dez anos 
atrás. A Copa do Mundo vai ser 
muito boa”, disse durante o jantar.

 Nas entrelinhas, sua expec-
tativa parece vir da percepção de 

A Família Scolari está defi-
nida. Até o fim dos trei-
namentos, o Brasil estará 

de olho na Granja Comary para co-
nhecer os onze titulares de Felipão. 
Ao divulgar a lista dos 23 jogado-
res, disse que seu time terá 90% dos 
titulares que disputaram a Copa das 
Confederações. Esse número indi-
ca que, somente, uma posição será 
alterada. Naquela oportunidade, o 
time era: Júlio César, Daniel Alves, 
Thiago Silva, David Luiz, Marce-
lo, Paulinho, Luiz Gustavo, Oscar, 
Hulk, Neymar e Fred. Quem está 
na corda bamba? Júlio César? Luiz 
Gustavo? Oscar? Quem entraria 
caso seja um desses? Jefferson? 
Fernandinho? William? Meu palpi-
te: sai Luiz Gustavo, entra Fernan-
dinho. O time perde em altura, mas 
ganha em qualidade técnica.

Mais lá do que cá
 Fiquei curioso por saber qual o 
tempo médio em que os 23 convo-
cados prestaram serviços ao fute-
bol brasileiro e ao estrangeiro. Os 
números: média de 4 anos dedica-
dos ao doméstico e, aproximada-
mente, 7 ao externo. A diferença 
é grande e tende a aumentar, se 
pensarmos em 2018, pois vários - 
Marcelo, Neymar, Oscar, Bernard, 
Willian, Paulinho, Luiz Gustavo, 
Hernanes e Ramires – ainda têm 
muita vida útil e, provavelmente, 
não voltarão tão cedo.

Brasileirão
 Ainda temos muitas rodadas, 
uma Copa e uma janela de trans-
ferências pela frente, mas já dá 
para se ter alguma ideia de como 
vai se comportar o Campeonato 
Brasileiro. Internacional, Cruzeiro 
e Corinthians são os grandes favo-
ritos ao título e o estado de Santa 
Catarina, ao rebaixamento. O resto 
vai se espalhar pela tabela.

que nem tudo deu certo em outros 
lugares e muitas vezes a exigência 
brasileira sobre o Brasil é maior 
do que a de outros países sobre 
eles mesmos. Percepção que teve 
durante a estadia nas Olimpíadas 
de Londres, onde, para ela, houve 
problemas sérios.

 Ponderei que vivi outros pro-
blemas em coberturas de Copas do 
Mundo nos Estados Unidos, Fran-
ça e África do Sul, mas com a per-
cepção de que é preciso entender o 
que está dando certo aqui, em vez 
do que deu errado em outros luga-
res. 

 Entre as coisas que dão certo, 
Dilma fala sobre as obras que es-
tão em andamento e que atenderão 
ao país nos próximos anos, embora 
não durante a Copa do Mundo. “A 
Transcarioca é para a população do 
Rio de Janeiro, não para a Copa do 
Mundo”, exemplificou.

 Tudo o que está escrito acima 
desta linha é o que a presidenta 
queria falar.

 Tão importante quanto isso tal-
vez tenha sido o que que ela permi-
tiu ouvir. A radiografia do futebol 
brasileiro, tão perto de se tornar 
relevante no cenário dos clubes 
em âmbito mundial e tão longe ao 
mesmo tempo, pela dificuldade de 
colocar as pessoas certas nos luga-
res certos, retirar a corrupção e o 
coronelismo de campo.

 De fazer o futebol ser tratado 
como indústria, capaz de gerar em-
pregos e pagar impostos, como um 
setor da economia.

 No final da noite, Dilma disse 
a frase mais importante do jantar: 
“Esta é a hora!”

 Referiu-se à Copa do Mundo 
permitir que o governo comece 
a tentar alavancar as mudanças. 
Ela disse que vai receber e ouvir 
o Bom Senso F. C.. E trabalhar.
Tentar fazer o legado da Copa ser a
transformação do futebol brasilei-
ro.

Deu esperança. 

 Também importante -- e emo-
cionante -- foi quando Dilma res-
pondeu à pergunta de Juca Kfou-
ri sobre sentar-se ao lado de José 
Maria Marin, o presidente da CBF 
e do COL, na abertura da Copa. 
Lembrou de ser torturada e do vi-
lão, o delegado Sérgio Paranhos 
Fleury, elogiado em discurso de 
Marin em 1975. Afirmou ter pre-
cisado sentar-se com muito mais 
gente desse tipo, que apoiou a di-
tadura e foi cúmplice da tortura. 
Explicou por que não a incomoda 
tanto a obrigação de conviver com 
esse tipo de gente:

 “Nós ganhamos! Eu posso 
contar a todos os meus familiares o 
que fiz e eles não podem. A verda-
de é que nós ganhamos!”

Olá pessoal. Estamos de vol-
ta para a segunda coluna 
aqui no Folha do Síndico. 

E dessa vez, vou tratar do assunto 
que já movimenta a capital federal 
e o mundo: a Copa do Mundo.
 Estamos próximos de reali-
zar a segunda edição da Copa do 
Mundo da FIFA no nosso país. E 
eu percebi que Brasília está se pre-
parando de forma até considerável 
para esta competição. A cidade ga-
nhou obras, umas pequenas, outras 
gigantes, recebeu investimentos, 
entre outras benfeitorias, tudo para 
receber o turista nesses próximos 
dois meses.
 Um dos pontos que eu vejo que 
mais se investiu foi na rede hote-
leira. Muitos hotéis foram cons-
truídos para receber o público em 
geral. Com mais hotéis, mais gente 
está trabalhando. E isso é o bom da 
história. Mas, o que isso tem a ver 
com o esporte? Tudo!
 São nesses locais que as sele-
ções vão se hospedar ao vir jogar 
no monumental Mané Garrincha. 
É a partir dali que eles vão se des-
locar, para a alegria do público 
que acompanha pela primeira vez 
– esse é o meu caso – uma compe-
tição in loco.

Mas voltando para o futebol 
em si. Gostei da convocação do 
Scolari. É um time que tem toda a 
minha confiança pra que o Brasil 
possa conquistar o hexacampeona-
to. Agora, o que os 23 “escolhidos 
de Scolari” – como disse no título 
da matéria que escrevi para o Clu-

Dilma Rousseff se reuniu com jornalistas esportivos em Brasília, entre eles PVC, Calçade e Juca

be do Esporte DF – precisam é do 
apoio do povo brasileiro. São joga-
dores de muita qualidade e que, pra 
mim, tem tudo para chegar à final 
lá no Rio de Janeiro e trazer o ca-
neco para o nosso país.
 E essa competição tem um gos-
to especial pra mim: é a primeira 
vez que acompanharei uma Copa 
do Mundo pra valer, como jorna-
lista. Até então, tudo era como tor-
cedor, assim como você que me lê. 
Dessa vez, terei a missão de levar 
a emoção do que acontece no jogo, 
pra quem me ouve pela rádio e pra 
quem me lê, tanto no site, quanto 
aqui na Folha do Síndico. Na pró-
xima coluna, trago todos os basti-
dores.
Nota 0
Apesar dos investimentos em al-
guns pontos da nossa cidade, ou-
tros continuam deixando a dese-
jar, como a saúde, a educação e o 
transporte. Vamos ficar de olho!
Nota 10
 Para o Luziânia, que conquis-
tou após 88 anos, o primeiro título 
do Campeonato Brasiliense. De fo-
rasteiro, o time não tem nada. Só 
tem o que comemorar.
 Você pode me acompanhar no 
site Clube do Esporte DF (www.
clubedoesportedf.com.br) e na Rá-
dio Esportes Brasília (www.espor-
tesbrasilia.com.br). A emissora on 
line tem aplicativos para celulares 
com tecnologia iOS e Android. 
Baixe o seu! É de graça! 
Até mês que vem!
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Segurança Utilidade Pública
Previna-seSinalização de áreas comuns 

deve ser permanente
Escorpiões

Em busca de qualidade de 
vida, muitas pessoas estão 
procurando moradia fora 

dos grandes centros urbanos, mais 
próximo da natureza.
 Com isso, a possibilidade de 
acidentes causados por cobras, 
aranhas e escorpiões podem 
aumentar.
 Entretanto, aranhas e 
escorpiões não são privilégio 
de quem trabalha ou mora fora 
da cidade. Focos de escopiões 
e aranhas são frequentemente 
observados em centros urbanos, 
preferencialmente nos locais 
onde há acúmulo de material 
de construção (tijolos, telhas, 
madeira) e lixo.
 Os cuidados com a coleta 
sistemática do lixo, remoção de 
materiais em desuso e a limpeza 
das áreas externas dentro de 
empresas, clubes, hospitais e 
outras edificações são excelentes 
formas de diminuir a presença dos 
escorpiões.

 O mais importante é a conscientização que o problema 
com escorpiões é responsabilidade de todos nós.
 A retirada de entulho deve ser constantemente 
verificada e a presença de escorpiões deve ser comunicada 
ao Centro de Controle de Zoonoses da região.

Métodos de Prevenção
• Conhecendo o comportamen-

to dos escorpiões se faz ne-
cessário eliminar os possíveis
abrigos e fontes de alimento
(principalmente baratas)

• Não se deve colocar a mão em
buracos no solo, fendas em
árvores e sob ninhos de cupim
de montículo, pois além de
escorpiões estes locais po-
dem abrigar aranhas, ratos e
cobras.

• Proporciionar uma adequada
conservação dos jardins não
acumulando madeiras, telhas
e outros materiais

• Manter sempre um controle
de baratas eliminando abrigo
e alimento, e quando neces-
sário providenciar o controle
quimico destes insetos.

• É aconselhável sacudir roupas
e sapatos antes de utilizá-los.

• Evitar o acúmulo de madeira,
lenha e outros materiais.

Há prédios residenciais 
que não possuem gerador 
de energia e mesmo os 

que possuem o equipamento não 
estão imunes a panes. Imagine 
uma situação em que a energia 
elétrica do condomínio é cortada 
por algum motivo e os moradores 
necessitem transitar por halls, 
corredores e escadas no escuro e, 
para dificultar, em um momento de 
emergência. Não seria uma tarefa 
fácil achar o caminho correto às 
cegas, concorda?

 É por uma questão de segu-
rança que deve ser instalada sina-
lização adequada em todas as áreas 
comuns do prédio, externas e prin-
cipalmente internas. As placas de-
vem ser preferencialmente fotolu-
minescentes, aquelas que emitem 
luz sem precisar estar conectada 
a uma fonte elétrica e por isso são 
visíveis mesmo numa situação de 
falta total de energia. 

 Elas são peças fundamentais 
para indicar equipamentos de se-
gurança, direção das escadarias, 
rotas de fuga, elevador mesmo 
na ausência de luz. Em estados 
como São Paulo a exigência da 
sinalização em condomínios resi-
denciais e comerciais faz parte da 
legislação estadual de prevenção 
e combate a incêndio no (Decreto 
56.819/2011).

 Também é importante sinalizar 
outros ambientes de uso comum do 
condomínio, como a sala da admi-
nistração, banheiros coletivos, sala 
de jogos, salão de festas, academia, 
brinquedoteca, sala de cinema, 
espaço gourmet, sauna e demais 
equipamentos que o prédio venha 
a possuir. 

 Além da sinalização para faci-
litar a orientação dentro do prédio, 
há algumas informações que pre-
cisam estar explicitadas e à vista 
de moradores e visitantes, como a 

proibição de se fumar nos ambien-
tes internos, por exemplo. Caso o 
condomínio conte com Circuito 
Fechado de Televisão (CFTV), é 
necessário sinalizar isso, podendo 
ser acrescentada a informação de 
que as imagens filmadas no am-
biente são confidenciais.

 O síndico também deve estar 
atento ao cumprimento das normas 
de sinalização para portadores de 
necessidades especiais. Conforme 
a NBR 9050/2004, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) há três formas de sinali-
zação: visual, tátil e sonora. Elas 
se dividem em quatro tipos – per-
manente, direcional, de emergên-
cia e temporária; sob as formas de 
indicação visual de acessibilidade 
(Símbolo Internacional de Aces-
so), comunicação tátil (Braille e di-
ferenças de texturas de superfícies) 
e comunicação auditiva (sinaliza-
ção sonora padronizada) deverão 
aparecer: nos acessos principais; 
nas circulações (horizontal e ver-
tical); no mobiliário; nos acessos 
de veículos na garagem; nas vagas 
para veículo.

 As sinalizações táteis incluem 
informações em batentes de por-
tas, de elevadores, em corrimãos e 
rampas, e sinalização tátil de alerta 
no piso, início e término de escadas 
e rampas e junto à porta do eleva-
dor. 
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Aldo Junior
Diretor da JR Office

(61) 8209-9999

Por Aldo Junior |

O síndico pagador 
de contas

No dia a dia da adminis-
tração dos condomínios
encontramos  diversos

tipos de características e perfis de 
síndicos  e de gestores condomi-
nais. Identificamos no cenário das 
gestões condominiais, o sindico 
empreendedor, o sindico das obras, 
o sindico de gestão de pessoal,  o
sindico poupador,  o sindico em-
presário, o sindico aposentado e o
objeto de nosso artigo, o sindico
pagador de contas.

Este tipo de sindico, “o paga-
dor de contas”, requer uma análise 
critica mais detalhada, por se tra-
tar de um perfil muito prejudicial 
dependendo do caso aos condo-
mínios. Tal afirmativa se justifica, 
pelo simples fato de que, este per-
fil de administrador, normalmente 
paga as contas a nada mais.

Exatamente por este motivo, é 
que vale uma análise. Se estiver-
mos tratando  de um condomínio 
novo, recém-entregue por uma 
construtora, este condomínio por 
ser púbere e “cheirando a leite”, e 
por estar protegido pelas garantias 
de construção do empreendimento 
o “sindico pagador de contas” num
primeiro momento não trará qual-
quer problemas aos  proprietários.
Porém após um curto espaço de
tempo,  este prédio necessitará de
manutenções corretivas, em razão
de não terem havido  as manuten-
ções preventivas, a partir deste mo-
mento, os problemas podem come-
çar a acontecer.

Pelos atributos intrínsecos  ao 
“sindico pagador”, ou seja, ele 
realmente só paga as contas, as 
manutenções serão severamente 
comprometidas tais como: para-
-raios, caixa d”água, instalações
elétricas, caixa de gordura dentre
outras,  pois ele – sindico – não irá
promover as conservações, pois
não compreende e não visualiza
tal necessidade,  não tendo feição
para tanto de origem.

Neste sentido, em breve, con-
tábil e financeiramente este condo-
mínio comprometerá o orçamen-
to com o acréscimo das rubricas 

contábeis de conservação e manu-
tenção predial, maiores do que as 
inicialmente indispensáveis, tendo 
que, incluir verbas maiores na pre-
visão orçamentária onerando as 
despesas, e consequentemente au-
mentando a taxa condominial.
 Um dos grandes  males cau-
sados pelo ”sindico pagador” é 
exatamente este, aumenta as des-
pesas do prédio por absoluta falta 
de perfil administrativo técnico, no 
tocante as questões de estrutura e 
manutenções preventivas, gerando 
ônus a toda comunidade.
 Por outro lado, quando o “sin-
dico pagador” recebe um condo-
mínio de seu antecessor totalmente 
organizado, todas as manutenções 
em dia, empresas fornecedoras que 
conhecem bastante a estrutura do 
condomínio, dificilmente ocorre-
rão problemas em médio prazo, 
até porque as próprias empresas  
indicarão o momento exato das 
manutenções, evitando gastos ex-
cessivos.

Em suma, dependendo do con-

domínio  e da idade do prédio, 
pode não ser conveniente naquele 
momento um  “sindico pagador”, 
pois, poderá  ele em curto prazo, 
trazer a administração custos que 
poderiam ser evitados. Se os con-
dôminos, ou até as pessoas mais 
próximas conseguirem  identificar 
esta carência administrativa no 
sindico, ajudando-lhe  a conduzir 
sua gestão no sentido de conside-
rar fundamental a prática das ma-
nutenções preventivas, certamente 
os custos serão reduzidos com o 
devido planejamento das conser-
vações.
 Enfim, sempre que houver 
uma eleição os moradores devem 
se atentar as características do su-
posto candidato, sua profissão, sua 
experiência anterior como sindico, 
a fim de poder avaliar com mais 
critério o melhor e mais adequado 
sindico para o momento estrutural 
e técnico do condomínio.  

Por Aldo Junior
Diretor Geral da Folha do Sindico

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”
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Atualidades sobre “Quórum em 
assembleias condominiais”

Entenda Direito

Dr. Anderson Machado

Matriz: SRTVS Qd. 701 Bl. I, 
Salas 722/724

Ed. Assis Chateaubriand
Asa Sul Brasília - DF 

Cep: 70.340-906

Tel: (61) 3322-5277

Cel: (61) 8416-3194 (OI)

Cel: (61) 8158-0790 (Tim)

Site: www.tcmadvogados.adv.br

Por Anderson Machado |

Existe ainda uma grande 
nuvem cinzenta, quando 
analisamos a questão do 

“quórum” condominial. A legisla-
ção do condomínio, hoje, inserta 
na lei Civil de 2002, com vigência 
em janeiro de 2003, revogou tácita 
e parcial a lei 4.191/64.

 A questão da revogação nos 
traz inúmeros questionamentos e 
incertezas, que serão resolvidos 
com o tempo, conforme a melhor 
doutrina e jurisprudência.

 Dentre elas (dúvidas), se coloca 
a questão “quórum”, notadamente 
importante, pois as disposições ge-
rais relativas às deliberações estão 
previstas nos artigos 1.352 e 1.353, 
do CC estando as demais matérias 
sujeitas a “quórum” especial con-
templadas em vários outros arti-
gos.

 Uma das tarefas mais árduas 
para um síndico é atrair os mora-
dores do condomínio para partici-
par das assembleias. Os assuntos 
são de interesses comuns a todos, o 
problema é que nem sempre é pos-
sível reunir a quantidade suficiente 
de pessoas, exigida por lei, para 
que possam ser feitas votações. “A 
assembleia é o principal órgão de-
liberativo do condomínio, portanto 
o quórum deve obedecer ao novo
Código Civil e varia conforme o
tema votado”, explica Drº Ander-
son Machado, advogado especia-
lizado em Direito Condominial e
Imobiliário.

 Quórum conceitualmente é o 
número mínimo de pessoas ne-
cessárias para que possa funcionar 
legalmente uma assembleia delibe-
rativa para que uma votação tenha 
valor. O art. 1.352/CC afirma que, 
salvo quando exigido quórum es-
pecial, as deliberações da assem-
bleia serão tomadas, em primeira 
convocação, por maioria dos votos 
dos condôminos presentes que re-
presentem pelo menos metade das 
frações ideais.

 Dentre os principais quóruns 
podemos destacar: Maioria Quali-
ficada/Especial: Leva em conside-
ração a totalidade dos presentes e 
ausentes que poderiam participar 
da assembleia. Porém, essa tota-

lidade, entende-se daqueles que 
poderiam legitimamente participar 
da votação, ou seja, todos os co-
proprietários. Maioria Absoluta: 
Constitui-se por um número que 
corresponda a mais da metade da-
quele que se encontra presente, ou 
seja, sempre representada por mais 
da metade dos votos computados, 
em soma. Maioria Simples/Relati-
va: Resulta simplesmente do maior 
número do momento comparativa-
mente ao número menor, que lhe 
ficou abaixo. Firma-se pela plurali-
dade, sem atenção a qualquer rela-
ção de número.

 Os síndicos devem verificar 
com muito zelo a questão dos tipos 
de bases quantitativas, para não in-
correrem em erro, na qual posam 
gerar nulidade da assembleia. Ou-
trossim, destaco as bases quantita-
tivas: a) 2/3 das frações ideais dos 

condôminos; b) 2/3 dos condômi-
nos; c) a maioria dos condôminos; 
d) unanimidade dos condôminos; 
e) maioria absoluta dos membros
da assembleia; f) ¼ dos condômi-
nos; e, g) maioria de votos dos pre-
sentes.

 Diante de algumas anomalias 
com as quais nos deparamos em as-
sembleias realizadas em condomí-
nios, principalmente por inexperi-
ência ou por falta de conhecimento 
de seus condutores, destacadamen-
te os que são mal orientados por 
administradoras, corpo jurídico 
(quando possuem), bem como pelo 
despreparo de alguns “presidentes” 
de assembleias, elaboramos o pre-
sente artigo para esclarecer quais 
são os principais parâmetros para 
que se evitem injustiças, anula-
ções ou anulabilidades suscetíveis 
de arguição judicial ocorridas em 

assembleias condominiais, ao que 
também apresentamos, com refe-
rências ao final, da legislação apli-
cável. Senão vejamos. 

 Assim com base nas conside-
rações ora alinhavadas pela equipe 
do escritório TCM ADVOGADOS 
& ASSOCIADOS, além é claro de  
algumas das muitas precauções que 
um condomínio deve adotar para 
evitar transtornos futuros e indese-
jáveis com uma possível anulação 
judicial de assembleia, principal-
mente por atos e fatos decididos 
em sede de “assuntos gerais”, lem-
bramos que é de suma importância 
que toda assembleia deve ser  reali-
zada em um ambiente de cortesia e 
respeito, uma vez que os excessos, 
tais como gritarias e xingamentos, 
devem ser evitados, pois podem 
ser objeto de futuros pedidos de 
indenização.

Tipo de 
Assembléia

Temas Debatidos Quorum Fundamentação

Extraordinária Aprovação da Convenção 2/3 das frações ideiais Art. 1.333 CC
Extraordinária Aprovação da Convenção 2/3 dos condôminos Art. 1.351 CC
Extraordinária Alteração do Regimento Interno(*) Primeira convocação: Maioria dos condôminos presen-

tes que representem pelo menos metade das frações ideais
Segunda convocação: Maioria dos votos dos presentes

Art. 1.352 CC
Art. 1.353 CC

Ordinária Aprovação de contas, orçamentos 
e eleição de síndico (Art. 1350 CC)

Primeira convocação: Maioria dos condôminos pre-
sentes que representem pelo menos metade das fra-
ções ideais
Segunda convocação: Maioria dos votos dos presentes

Art. 1.352 CC
Art. 1.353 CC

Extraordinária Destituição do Síndico (Art. 1.349)
Assembléia Especialmente convo-
daca por 1/4 dos condôminos (Art. 
1.355)

Maioria absoluta dos membros da Assembléia - a somató-
ria de 50% + 1 das frações ideais presentes na assembléia 
geral, salvo disposição em contrária prevista na Conven-
ção de Condomínio (como determina o Art. 1352)

Art. 1.349 CC

Extraordinária Obra urgente, necessária e elevado 
custo (Art. 1.341 §2º do CC)

Maioria dos Votos dos presentes Art. 1.351/1.352 CC

Extraordinária Obra, urgente, necessária e baixo 
custo

não é necessária consulta assemblear Vide convenção

Extraordinária Obra NÃO urgente, necessária e 
elevado custo (Art. 1.341 §3º do CC

Maioria dos votos dos presentes Art. 1.351/1.352 CC

Extraordinária Obra voluptuária - Construção 
Piscina, alteração de decoração etc 
(Art. 1.341 I do CC)

2/3 do condôminos(**) 2/3 de votos e não de 
aprovação conforme 
previsto no art 1.351

Especial 
Extraordinária

Construção de outro pavimento (Art. 
1.343 do CC)

Unanimidade dos condôminos (aprovação de 100% dos 
condôminos - inclusive das unidades inadimplentes)

Art. 1.343 CC

Especial 
Extraordinária

Mudança de destinação do edifício 
(Art. 1.351 do CC)

Unanimidade dos condôminos (aprovação de 100% dos 
condôminos - inclusive das unidades inadimplentes)

Art. 1.351 CC

Especial 
Extraordinária

Reconstrução decorrente de destgrui-
ção total ou parcial

50% + 1 das frações ideiais Art. 1.357 CC

Quórum Votação - Assembléia Condominial

(*) quórum com lastro na interpretação legislativa do autor (vide)
(**) Pela interpretação do autor, o contrário do previsto no art. 1.351 do CC, o art. 1.341-I do CC exige que a votação mínima seja realiza-
da por 2/3 dos condôminos, e a decisão da maioria desta será respeitada
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Repeteco
Seguro por dentro, bonito 

por fora

Por fazerem parte do cenário 
urbano, os prédios podem 
contribuir para o embeleza-

mento de uma cidade. Basta que 
os condôminos mantenham a sua 
fachada pintada ou pastilhas cui-
dadas. Além disso, estes materiais 
impedem maiores perdas patrimo-
niais.

      Dizem que a primeira impres-
são é a que fica”. Quando nos 
aproximamos de um prédio, temos 
a certeza do quanto este ditado po-
pular é verdadeiro, pois é um tanto 
estranha a sensação quando chega-
mos a um local sem a devida ma-
nutenção. E fachadas mal cuidadas 
enfeiam uma rua, um bairro e uma 
cidade. Por isto que em 1988, a 
prefeitura de São Paulo, através de 
lei municipal, obriga a restauração 
das fachadas dos edifícios. É claro 
que esta lei é dificilmente cumpri-
da, mas os órgãos públicos apelam 
para o bom senso dos condôminos, 
pois a falta de manutenção pode 
trazer inúmeros problemas, que 
vão além da simples sujeira. 

      Entre eles, fissuras na pintura  
infiltrações de água – que podem 
afetar as ferragens por meio de oxi-
dação, mofo nos armários e na pin-
tura dos apartamentos. No caso de 
prédios com revestimento cerâmi-
co, podem aparecer trincas, decor-
rentes do desgaste das dilatações 

térmicas. Passados cinco anos sem 
qualquer manutenção, o conserto 
torna-se muito mais caro, pois vai 
além de uma simples manutenção 
preventiva. Em edifícios localiza-
dos em regiões onde há maior umi-
dade do ar, o período não deve ex-
ceder quatro anos. Em média cerca 
de 55% dos edifícios brasileiros 
tem suas fachadas pintadas, 35% 
são revestidas de azulejos e apenas 
10% são de tijolinho ou concreto 
aparente – de restauração mais di-
fícil e mais cara, pois é necessário 
lixar para remover toda a resina e 
fazer um trabalho de recuperação, 
com tratamento de ferragens.

Hidrojateamento e pastilhas
     Nos prédios onde a fachada 

é pintada, os trabalhos começam 
pelo hidrojateamento com água 
pressurizada e cloro diluído. Esse 
serviço, que consome, em media, 
10 dias, remove as partes soltas do 
reboco, fungos e sujeiras, deixando 
as áreas prontas para receber pro-
dutos de aderência, restauração e 
pintura. Há edifícios que, para ba-
ratear os custos, solicitam somente 
os serviços de lavagem externa. 
Após o hidrojateamento das trin-
cas com materiais elásticos, e algu-
mas delas são abertas em “cunha” 
e limpas para remover os resíduos 
soltos. 

      As fachadas revestidas com pas-
tilha, cerâmicas ou azulejos tam-
bém necessitam de hidrojateamen-
to. Nunca será possível recompor a 
pastilha da mesma forma, mesmo 
que ela seja igual à original. Após o 
reparo nas superfícies, é realizado 
o rejuntamento dos materiais, obje-
tivando a recomposição da aparên-
cia e a fixação das pastilhas ou da
cerâmica no substrato da alvenaria.
O preço deste trabalho se equivale
ao da pintura.

      A restauração de fachadas em 
edifícios é imprescindível para va-
lorizar o patrimônio e garanti-lo 
contra as intempéries. E na hora de 
vender o apartamento, certamente 
aquela impressão da fachada pode 
ser um fator decisivo na negocia-
ção.

“A autora é jornalista e colabora-
dora da Folha Do Sindico”

Por Andréa Mattos | Informe Educativo
Saiba como realizar a 
limpeza da sua caixa 

d´água

Siga estas instruções para re-
alizar a limpeza da sua caixa 
d’agua: 

1 - Retirar toda a água da caixa

Nas caixas subterrâneas isso é feito 
com bomba submersa.

Nas caixas elevadas essa operação 
é realizada por meio de descargas / 
dreno de fundo. 

2 - Fazer a limpeza das paredes e 
fundo da caixa

Materiais utilizados: pás, baldes, 
vassouras, rodos e panos.

3 - Lavar toda a caixa com água 

Utilize luvas e botas de borracha

Os materiais de limpeza deverão 
ser usados somente para limpeza 
da caixa d’água. 

4 - Preparar a solução desinfe-
tante obedecendo à orientação

Diluir 1 (um) litro de água sanitá-
ria em 5 (cinco) litros de água para 
cada 1.000 (mil) litros de capacida-
de da caixa. 

5 - Espalhar a solução no fundo 
e nas paredes com uma broxa ou 
pano

Lembre-se de utilizar equipamento 
de proteção individual apropriado 
para produto químico. 

6 - Esperar meia hora 

7 - Lavar novamente com jatos 
d’água, retirando em seguida 
toda a água acumulada 

8 - Encher a caixa com água

Fonte: www.caesb.df.gov.br
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Legislação
Justiça garante preservação de 
direito adquirido a condômino 

que ocupar área continuamente

Uma vez cedida uma área 
comum para uso exclusivo 
de um morador, o condo-

mínio não pode voltar atrás – ainda 
que seja modificada a convenção. 
Essa jurisprudência foi aberta após 
decisão da Quarta Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) que, 
por maioria de votos, declarou nula 
a alteração de convenção condomi-
nial que instituiu cobrança de ocu-
pação exclusiva de área comum a 
um condômino que, por mais de 30 
anos, usufruiu do espaço.
 O caso ocorreu em São Paulo: 
O morador do último apartamen-
to, residente no local desde 1975, 
sempre teve acesso exclusivo ao 
terraço do prédio. Essa conduta 
esteve por muitos anos amparada 
pela convenção condominial es-
tabelecida ainda nos anos 70, que 
garantia a ele o direito real de uso 
sobre a área. Em contrapartida, o 
morador deveria ficar responsável 
pela conservação e limpeza do lo-
cal. 
 Mais de 30 anos depois, os de-
mais condôminos decidiram alterar 
a convenção e, por votação majori-
tária de dois terços em assembleia, 
modificou-se o direito real do mo-
rador para personalíssimo, fazen-
do com que seu direito de uso não 
pudesse ser transmitido, a nenhum 
título. Além disso, foi estipulada 
cobrança mensal de uma taxa de 
ocupação, “não inferior ao valor de 
uma contribuição condominial or-
dinária por unidade”. O morador se 
sentiu lesado e o impasse foi parar 
nos tribunais.
 Na Justiça, o morador alegou 
que essas alterações só seriam vá-

lidas se houvesse unanimidade na 
votação. Ressaltou a inobservância 
do direito adquirido, já que utiliza 
privativamente o terraço do edifí-
cio desde agosto de 1975, e pediu 
indenização por dano moral – além 
da declaração de nulidade da deci-
são da assembleia e do restabeleci-
mento do direito real de uso sobre 
o terraço, de forma perpétua.

Em um primeiro momento, o
Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP) manteve a sentença que 
negou provimento ao pedido. O 
quórum qualificado, de dois terços 
dos condôminos, foi considerado 
suficiente para a alteração, e além 
disso a taxa de contribuição foi 
considerada justa.
 Não satisfeito, o morador le-
vou o caso para a próxima ins-
tância. No STJ, o relator, ministro 
Marco Buzzi, reconheceu a legiti-
midade do quórum da assembleia 
e disse que não é possível atribuir 
à área direito real, pois, “do con-
trário, estar-se-iam consolidando, 

em verdade, os direitos inerentes 
à propriedade de área comum nas 
mãos de um dos condôminos, o 
que destoa dos contornos gizados 
no parágrafo 2º do artigo 1.331 do 
Código Civil”.
 No entanto, em relação à fixa-
ção de uma contribuição de ocupa-
ção, após 30 anos de exercício do 
direito, Buzzi destacou que o STJ 
tem reconhecido a impossibilidade 
de se alterar o uso exclusivo de de-
terminada área comum, conferido a 
um ou alguns dos condôminos, em 
virtude da consolidação de tal situ-
ação jurídica no tempo.
 Para os ministros do Supremo, 
a imposição do pagamento mensal 
de uma taxa de ocupação violou di-
reito adquirido do morador. “Tem-
-se que o uso privativo de área
comum por mais de 30 anos, sem
a imposição de qualquer contra-
prestação destinada a remunerá-lo,
consubstancia direito adquirido”,
concluiu o relator.
(Redação com STJ)
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Administração
Entendendo o eSocial:

Novos prazos

A partir deste ano deverá ser 
dado início à implanta-
ção obrigatória do eSocial 

(Sistema de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, Previden-
ciárias e Trabalhistas), ferramenta 
criada pelo Governo Federal que 
visa coletar informações traba-
lhistas, previdenciárias, tributárias 
e fiscais relacionadas à contrata-
ção de mão-de-obra, com ou sem 
vínculo empregatício e unificar 
o envio desses dados em um site,
fazendo com que os empregadores
prestem as informações uma única
vez.

Os empregadores terão que 
prestar diversas informações no 
eSocial (www.esocial.gov.br), 
desde as informações de admis-
são, exame médico admissional, 
cargos, jornada de trabalho, afas-
tamentos, comunicado de acidente 
de trabalho (CAT), aviso prévio, 
até as informações demissionais. A 
promessa é de que o sistema gere 
maior praticidade aos empregado-
res e o Governo pretende elimi-
nar outras obrigações acessórias 
gradativamente, a partir de 2015, 
tais como DIRF, RAIS, CAGED, 
DARF, dentre outras.

De acordo com os advogados 
Priscilla Carbone Martines, Eri-
ka Paulino e Matheus Cantarella 
Vieira, respectivamente, advogada 
responsável pela área trabalhista e 
advogados associados do escritó-
rio Madrona Hong Mazzuco , todo 
empregador (ou a ele equiparado) 
será obrigado a prestar as infor-
mações sobre seus empregados 
por meio do eSocial, não havendo 
exceções. Assim, mesmo que não 
mencionado especificamente até o 
momento, os advogados entendem 
que os condomínios também es-

tão inseridos, devendo cumprir as 
obrigações do eSocial.
 Conforme informações divul-
gadas pela Receita Federal do Bra-
sil, a obrigatoriedade de utilização 
do eSocial está sendo implantada 
de acordo com o seguinte crono-
grama: (1) até 30/04/2014 para 
produtor rural pessoa física e segu-
rado especial; (2) até 30/06/2014 
para as empresas tributadas pelo 
Lucro Real; (3) até 30/11/2014 
para as empresas tributadas pelo 
Lucro Presumido, Entidades Imu-
nes e Isentas e optantes pelo Regi-
me Especial Unificado de Arreca-
dação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Sim-
ples Nacional, Micro Empreende-
dor Individual (MEI), contribuinte 
individual equiparado à empresa e 
outros equiparados a empresa ou a 
empregador; e (4) até 31/01/2015 
para os órgãos da administração 
direta da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, bem como 
suas autarquias e fundações. 
 As informações coletadas pelo 
eSocial deverão ficar armazenadas 
no Ambiente Nacional do eSocial, 
possibilitando o acesso a tais dados 
por todos os órgãos participantes 
do projeto, ou seja, Ministério do 
Planejamento, Caixa Econômica 
Federal (CEF), Ministério da Pre-

vidência Social (MPS), Ministério 
da Fazenda, Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB), Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) 
e Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE).
 Para os advogados Priscilla 
Carbone Martines, Erika Paulino e 
Matheus Cantarella Vieira, apesar 
da imensa quantidade de dúvidas 
que surgem diariamente no que se 
refere ao eSocial, os empregadores 
que não se adequarem ao sistema 
dentro do prazo estabelecido pela 
futura regulamentação poderão so-
frer sanções, inclusive multas ad-
ministrativas. 
 “É importante se ter em men-
te que o eSocial não criará novas 
multas ou sanções, devendo ob-
servar sempre aquelas já previstas 
na legislação existente. Muitos 
empregadores ainda não se atenta-
ram ao início da obrigatoriedade da 
utilização do eSocial, nem mesmo 
estão buscando adequar seus sis-
temas e práticas empresariais. No 
entanto, considerando que os pra-
zos são exíguos e as informações 
a serem disponibilizadas bastante 
diversificadas e complexas, é re-
comendável dar início às medidas 
necessárias para a implantação da 
nova obrigação acessória para que 
seu cumprimento ocorra dentro do 
cronograma previsto”, ressaltam.
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Os condomínios e a 
desinformação dos bancos

Gestão Financeira

Quando os condomínios 
abrem conta corrente em 
uma agência bancária, ela 

é movimentada no setor de contas 
jurídicas. Ocorre que há muita de-
sinformação por parte dos bancos 
com relação ao que é um condo-
mínio.

 Os gerentes, em especial, de-
monstram enorme desconhecimen-
to da matéria, o que é inadmissível 
para instituições que movimentam 
verdadeiras fortunas. Deveriam ser 
capacitados através de cursos e pa-
lestras.

Embora as contas dos condomí-
nios fiquem no setor de contas ju-
rídicas, é preciso deixar bem claro 
que condomínio não é PJ. O con-
domínio não tem personalidade 
jurídica porque não está entre o rol 
das pessoas jurídicas do artigo 44 
do Código Civil, que diz que são 
pessoas jurídicas de direito priva-
do as associações, as sociedades e 
as fundações. Silencia com relação 
aos condomínios.

 O que é condomínio, então? É 
uma comunhão de interesses dos 
proprietários, sem personalidade 
jurídica, que possuem unidades 
privativas e participação percen-
tual nas áreas comuns, de acordo 
com o tamanho de suas unidades. 
Assim, não há que se falar em con-
trato social nem em estatutos, e 
sim em convenção condominial.

 Por outro lado, nas empresas 
jurídicas, está expresso no contra-
to social quem por elas assina e se 
é em conjunto ou separadamente. 
Nos condomínios, não existe isso, 
salvo disposição diversa da con-
venção condominial. Isso porque o 
representante legal do condomínio 
é o síndico. Assim, não há que se 
pedir documento comprobatório 
para saber quem e quantos assinam 
pelo condomínio, salvo a ata da as-
sembleia que elegeu o síndico.

Código Civil
Diz o artigo 1.348 que compe-

te ao síndico “representar, ativa e 
passivamente, o condomínio, pra-
ticando, em juízo ou fora dele, os 
atos necessários à defesa dos inte-
resses comuns”. Assim, o repre-
sentante tem poderes indiscutíveis 
para abrir, movimentar e fechar 
conta corrente, fazer aplicações e, 
inclusive, outorgar esses poderes a 
outrem.

 Leia-se o parágrafo segundo 
do artigo 1.348 do Código Civil: 
“O síndico pode transferir a ou-
trem, total ou parcialmente, os 
poderes de representação ou as 
funções administrativas, median-
te aprovação da assembleia, salvo 
disposição em contrário da con-
venção”.

 Neste ponto, deve ser res-
saltado que o artigo não fala em 
aprovação prévia da assembleia, 
e sim em “aprovação da assem-
bleia”. Dessa forma, a exigência 
de ata da assembleia, aprovando 
a transferência de funções a uma 
administradora de condomínios, 
não é pertinente. O que ocorre é 
que, posteriormente, a contratação 

de uma administradora para o con-
domínio poderá ser aprovada ou 
ratificada em assembleia posterior. 
Mas pode acontecer também que 
não se coloque esse item na “Or-
dem do Dia” da assembleia, mas 
a administradora escolhida conti-
nua administrando o condomínio. 
Ocorreu, nesse caso, a ratificação 
ou aprovação tácita.

Procuração e alteração de 
síndico

 A procuração, tanto para a mo-
vimentação da conta quanto “ad 
judicia”, é outorgada pelo síndico, 
mas em nome do condomínio, a 
fim de que o mandatário atue em 
nome deste e não em nome do sín-
dico. Enquanto pouquíssimos juí-
zes solicitam novas procurações a 
cada mudança de síndico, muitos 
gerentes de bancos pedem.

 O Tribunal de Justiça de São 
Paulo já teve oportunidade de se 
pronunciar a respeito, na Apelação 
nº 990.10.037828-7 da Comarca 
de Santos, em que figurou como 
relator o desembargador Felipe 

Ferreira, cujo julgamento se deu 
em fevereiro de 2010:

“Pelo que se depreende dos au-
tos, inexiste irregularidade pro-
cessual a ser sanada. A procura-
ção ad judicia foi outorgada em 
15/04/2008, quando o sr. Thomas 
ainda era o síndico do Condomí-
nio autor. Nesse sentido, veja-se a 
percuciente observação feita pelo 
magistrado sentenciante: ‘Entre-
tanto não se vislumbra irregula-
ridade na representação porque o 
mandato foi outorgado no dia 15 
de abril de 2008 (fls. 06), data em 
que o outorgante da procuração 
exercia o cargo de síndico do Con-
domínio autor. É comum a propo-
situra da ação dias após a outorga 
do mandato. O que interessa é a 
manifestação de vontade válida 
do representante legal. É por isso 
que a Constituição Federal manda 
respeitar o ato jurídico perfeito. A 
procuração outorgada em 15 de 
abril de 2008 constitui ato jurídico 
perfeito (o outorgante era de fato 
o síndico) e só poderia perder a
eficácia caso houvesse revogação
dos poderes pelo novo síndico, o
que não ocorreu’. E mesmo que
realizada assembleia geral para
a eleição do novo síndico, ante
o pedido de renúncia formulado
pelo Sr. Thomas, tem-se que essa
se realizou em 228/04/2008, não
se mostrando necessária nova ou-
torga de mandato pelo novo sín-
dico… Portanto, não há qualquer
nulidade a ser sanada.

 Como se depreende claramen-
te, ainda que ocorram sucessivas 
eleições de novos síndicos, persis-
te sendo outorgante o condomínio 
(e não o síndico).

 Se os gerentes das agências 
bancárias tivessem melhor orien-
tação e, assim, fizessem menos 
exigências desnecessárias, simpli-
ficaria muito o trabalho dos condo-
mínios.

* Daphnis Citti de Lauro é advo-
gado
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Maio: mês do 
trabalhador

Obras de energia elétrica 
para a copa do mundo estão 

100% concluídas

Especial Cidade

Receita do Mês

Prestígio gelado

Modo de preparo

Creme branco:
Misture todos ingredientes, leve 
ao fogo até formar um creme ho-
mogêneo, coloque em uma tra-
vessa ou em porções individuais 
e reserve

Cobertura:
Misture bem os dois ingredientes 
e jogue por cima do creme bran-
co, não precisa levar ao fogo
Sirva gelado

Ingredientes

Creme branco:
• 1 lata de leite condensado

• 800 ml de leite

• 200 g de coco ralado

• 1 e 1/2 colheres (sopa) de ami-
do de milho

• 1 pitada de sal

Cobertura:
• 1 lata de creme de leite

• 12 colheres (sopa) de achoco-
latado

Uma das funções do sín-
dico é coordenar os fun-
cionários do condomínio: 

estabelecer escala de trabalho, al-
ternância de plantões, divisão de 
tarefas, folha de pagamento, gozo 
de férias, dentre outras obrigações 
além de ter muito tato para geren-
ciar crises e possíveis conflitos.
 Em maio – no primeiro dia 
do mês – é celebrado no Brasil 
e em dezenas de países o Dia do 
Trabalhador, uma data simbólica 
que comemora a regulamentação 
das leis trabalhistas que regem as 
mais diversas ocupações. O mo-
mento é, portanto, apropriado para 
relembrar o síndico de algumas 
obrigações perante os trabalhado-
res que prestam serviço ao condo-
mínio.
 Quantos trabalhadores fixos 
são necessários para manter um 
condomínio? Isso é bastante vari-
ável e depende de vários fatores: 
tamanho do prédio, poder aquisi-
tivo e necessidades específicas de 
seus proprietários. Independente 
da quantidade de mão de obra é 
importante que o síndico esteja 
atento à legalidade das relações 
trabalhistas e obrigações para com 
os contratados.
 A primeira medida a ser toma-
da ao admitir ou demitir um fun-
cionário é assinar a sua Carteira 
de Trabalho para formalizar o em-
prego. Lá deverão ser registrados: 
data de admissão, cargo ou função, 
salário contratado e posteriores 
alterações salariais, período aqui-
sitivo, início e término de férias, 
data de desligamento do emprego, 
espécie de estabelecimento, bem 
como os dados relativos à identi-
ficação do(a) empregador(a).
 Além de assinar a Carteira 
de Trabalho, são obrigações do 
empregador: comunicar ao Mi-
nistério do Trabalho até o sétimo 
dia do mês seguinte, através do 
CaGed (Cadastro Geral de Empre-

gados e Desempregados). Via in-
ternet ou pelos Correios. Também 
é um dever o recolhimento de 8% 
do salário para depósito no Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) a ser realizado no início 
de cada mês.
 Muitos patrões reclamam com 
razão do alto custo de se manter 
um empregado formalizado. É 
verdade, os encargos são muitos 
e vão bem além do próprio salário 
pago. Costuma-se dizer que “um 
funcionário formalizado custa o 
preço de dois informais”, devido 
aos impostos. Em uma tentativa 
perigosa de baixar as despesas, 
muitas pessoas optam por relações 
de trabalho informal, o que é um 
risco, pois a desobediência às Leis 
do Trabalho é um crime e o síndi-
co pode ser chamado a responder 
legalmente pelas infrações come-
tidas no condomínio. Para evitar 
problemas, o melhor caminho a 
seguir é o da legalidade. 
 Caso seja necessária a contra-
tação de funcionários temporários, 
fora do regime da CLT (Consoli-
dação das Leis do Trabalho), é de 
responsabilidade do tomador de 
serviços (síndico), comprovar os 
pressupostos que configuram e 
justificam a contratação de mão de 
obra temporária, sob pena de ser 
considerado contrato de trabalho 
por prazo indeterminado - nos ter-
mos da CLT - e apenar a empresa 
tomadora de serviço com o reco-
nhecimento de vínculo empregatí-
cio e pagamento de direitos traba-
lhistas decorrentes de tal situação.

Nos termos da lei 6.019/74 
– lei sobre o trabalho temporário
- tem-se que trabalhador temporá-
rio – apenas pessoa física - é todo
aquele que, por intermédio de
empresa de trabalho temporário,
presta serviços a uma determinada
empresa – tomadora de serviço -
para atender à necessidade transi-
tória ou acréscimo extraordinário
de serviços.

Todas as obras de distribui-
ção de energia elétrica para 
o Copa do Mundo no Dis-

trito foram concluídas. A última 
delas, a Subestação Setor Hípico, 
entrou em operação em abril. A 
CEB Distribuição investiu cerca 
de R$ 120 milhões em dez obras 
elencadas como prioritárias pela 
Agência Nacional de Energia Elé-
trica.

 O primeiro investimento foi 
entregue em dezembro de 2012: 
a Linha de Distribuição de Alta 
Tensão (LDAT) Santa Maria 
Mangueiral. Outras cinco linhas 
foram implantadas com o objeti-
vo de fechar um anel de 138 KV 
garantindo, assim, um alto grau de 
confiabilidade ao fornecimento de 
energia à região central de Brasí-
lia.

O suprimento de energia para 
o Estádio Nacional por duas fon-
tes, conforme exigência da FIFA,
foi garantido antes mesmo da re-
alização da Copa das Confedera-
ções, em junho de 2013. Ainda em
dezembro do ano passado,a CEB-

-D concluiu as obras da Subesta-
ção Estádio Nacional que, além
de atender o Mané Garrincha por
meio de dois circuitos, serve de le-
gado para a capital pois os outros
28 circuitos reforçarão o sistema
de distribuição de energia na re-
gião central do Plano Piloto.

 Inicialmente, havia a previsão 
de que o aeroporto Internacional 
de Brasília fosse atendimento por 
meio da SE Setor Hípico.  No en-

tanto, após a INFRAMÉRICA as-
sumir o controle do Aeroporto, a 
empresa optou pela alimentação 
pela da SE Riacho Fundo. O Ve-
ículo Leve sobre Trilhos (VLT), 
que era um dos projetos para 
mobilidade urbana vinculados à 
Copa, também seria atendido pela 
SE Setor Hípico, mas o projeto foi 
suspenso e não faz mais parte das 
obras do Mundial de 2014.

Fonte: www.ceb.com.br




