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Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 24 ------

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas
Office-Boy/Contínuo 877,44 920,85 903,89

Faxineiro 879,92 920,85 905,69

Trab.Serv.Gerais 879,92 975,98 905,69

Jardineiro 879,92 975,98 905,69

Porteiro (Diurno e Noturno) 944,70 1.160,22 1,025,37

Garagista (Diurno e Noturno) 908,68 1.160,22 ------

Zelador 957,90 1.160,22 935,66

Aux.de Escritório/Administração 1.148,66 1.223,96 1.130,32

Vigia ------ 1,160,22 1.025,37

Encarregado 1.150,29 1.478,79 1.150,31

Vale Alimentação 470,00
Mensal

30,00 
Dia

Trabalhado

31,00 
Dia

Trabalhado

Tabela do INSS - 2015
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

De 0,00 até 1.399,12 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família    37,18

Quem Receber até                                     725,02

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  26,20

Quem Receber até                                  1.089,72

De 1.399,13 até 2.331,88 9,00%
De 2.331,89 até 4.663,75 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 4.663,75 11,00% Valor do Salário Mínimo 788,00

Salário Mínimo para 2015 R$ 788,00

Tabela do IRRF - 2015
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

De 0,00 até 1.903,98 0,00% 0,00
De 1.903,99 até 2.826,65 7,50% 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15,00% 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,50% 636,13
Acima de 4.664,68 27,50% 869,36
Dedução por Dependente                              189,59
Recolhimento Mínimo do IRRF                     10,00
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Calendário de Obrigações Mensais

INDICADORES / MÊS
Abr/15 Mai/15 Jun/15 Jul/15 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,6079 0,6159 0,6822 0,7317 4,46 7,53
Poupança (2) (%) 0,6079 0,6159 0,6822 0,7317 4,46 7,53
TR* (1) (%) 0,1074 0,1153 0,1813 0,2305 0,87 1,28
TJLP (%) 0,45 0,50 0,49 0,54 3,41 5,58
FGTS (3) ( %) 0,3543 0,3622 0,4284 0,4777 2,63 4,32

Débitos Fed ** Selic (4) (%) 0,95 0,99 1,03 1,17 7,19 12,13
DI Over (2) (%) ---- ----
UPC *** (R$) 22,60 22,60 22,60 22,69 0,89 1,16
UFESP (R$) 18,44
UFM (R$) 108,66
Salário Mínimo (R$) 788,00 788,00 788,00 788,00 8,84 8,84
Salário Mínimo SP (5) (R$) 905,00 905,00 905,00 905,00 ---- ----
UFIR (6) ---- ----

* 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) São duas 
faixas salariais mínimas, com vigência a 
partir deste mês: R$ 905 (para domésticos, 
agropecuários, ascensoristas, motoboys) 
e R$ 920 (para operadores de máquinas, 
carteiros, cabeleireiros, trabalhadores de 
turismo, telemarketing); (6) 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

Nossa edição de agosto traz 
um debate válido sobre o 
que está ou não nas com-

petências e responsabilidades do 
condomínio. Não é preciso fazer 
uma análise estatística muito acu-
rada para percebermos que muitas 
cidades brasileiras estão passando 
por uma intensa mudança na forma 
de moradia de seus habitantes. O 
delineado das zonas urbanas vem 
se modificando com o surgimento 
de mais e mais prédios.

 Há cada vez mais gente abrin-
do mão de suas casas isoladas e 
migrando para condomínios. Os 
argumentos são vários: conforto, 
comodidades, melhor localização, 
economia, oferta de serviços e, 
sobretudo, segurança. Pesquisas 
recentes demonstram que esse úl-
timo item é o mais apontado como 
motivação daqueles que trocaram 
casa por apartamento ou escolhe-
ram montar seu ambiente de traba-
lho em um condomínio. 

 Embora na maioria das ve-
zes um condomínio seja realmen-
te mais seguro que um imóvel na 
rua, é importante ressaltar que ele 
não está isento de sofrer agressões. 
Exemplos disso são os inúmeros 
casos de arrastão cada vez mais 
frequentemente noticiados pela 
mídia. A grande discussão levanta-

da por esse fato é acerca da respon-
sabilidade do condomínio em arcar 
com possíveis prejuízos ocasiona-
dos pela criminalidade.

 São comuns as vezes em que 
um condômino tenta responsabili-
zar o condomínio ou a pessoa do 
síndico por ter se sentido lesado 
dentro do mesmo. Arranhões em 
carros, furto de bicicleta ou brin-
quedos infantis, ou até mesmo 
- em situações mais graves - até 
invasões em unidades. Em nossa 
seção “Administração” leia mais 
sobre um caso de arrombamento 
ocorrido no Distrito Federal, sobre 
o qual o Tribunal de Justiça do DF 
deliberou que danos ou furtos in-
ternos não são responsabilidade do 
Condomínio.

 Nossa edição de agosto traz 
ainda mais novidades e dicas atu-
alizadas para ajudar você, síndico, 
a exercer sua função da forma mais 
prática, responsável e eficiente 
possível. A Folha do Síndico é um 
veículo especializado no segmento 
condominial com mais de duas dé-
cadas de experiência no mercado. 
Aqui você encontra tudo para cui-
dar do seu condomínio como ele 
merece. 

 Desejamos que desfrutem de 
uma ótima leitura!

Validade: 31/01/2016
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Especial
A relevância da assembleia no 

âmbito condominial

Quem é síndico ou já este-
ve alguma vez à frente da 
gestão de um imóvel resi-

dencial ou empresarial sabe o quão 
difícil pode ser a tarefa de reunir os 
condôminos para debater sobre as-
suntos de interesse comum. As de-
liberações devem ser feitas durante 
assembleia, cujo procedimento se-
gue regras pré-estabelecidas pelo 
Novo Código Civil e também pela 
própria convenção do condomínio, 
documento que serve para nortear 
a convivência entre as partes.
 Para o síndico de primeira 
viagem muitas dúvidas surgem 
no início de seu exercício: como 
e quando se deve convocar uma 
assembleia? A quem pertence essa 
responsabilidade? Como se deve 
conduzir uma reunião dessa natu-
reza? Quantas pessoas são neces-
sárias estarem presentes? Qual o 
quorum ideal para as deliberações? 
É fundamental ressaltar que, caso 
não seja realizada dentro dos pre-

ceitos legais, a assembleia pode ser 
impugnada.
 O advogado Cléber Martins, 
experiente na área imobiliária, afir-
ma que a assembleia consiste no 
momento mais importante na vida 
do condomínio. “É preciso ter em 
mente que, como o próprio nome 
sugere, um condomínio é um patri-
mônio de uso comum e, portanto, 
as decisões pertinentes a ele não 
devem ser tomadas individualmen-
te pelo síndico e, sim, passar por 
um crivo coletivo, para que tenha 

Tire suas dúvidas:
•	Quem	faz	a	convocação?
É o síndico que tem a obrigação e o direito de convocação, sendo que, na sua omissão, a convocação 
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 convocação 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.

•	O	que	é	o	Quorum?
No condomínio, o quorum representa o número mínimo de condôminos, presentes em assembleia 
geral, exigido por lei ou estatuto para que suas deliberações tenham valor legal. A lei confere a Con-
venção do condomínio a prerrogativa de fixar o quorum para cada deliberação.

maior legitimidade”, argumenta. 
 Embora o síndico possua au-
toridade para tomada de decisões 
administrativas do cotidiano con-
dominial, há momentos em que seu 
julgamento do que é bom ou ruim 
para o condomínio não é suficien-
te, sendo necessária a consulta pú-
blica. Exemplos disso são a apro-
vação das contas, rateio de novas 
cotas, obras, normas para uso de 
áreas de uso comum e a eleição ou 
destituição de síndico. 
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Agora os síndicos e gesto-
res condominiais do DF 
tem um espaço especial 

somente para eles. Inovador, com 
conteúdo direcionado e exclusivo 
aos síndicos e condôminos, es-
treou no dia 03 de agosto na OK 
FM 104,1  o programa Meia Hora 
com Dr. Condomínio. 
 Com apresentação do Dr. Con-
domínio Aldo Junior (foto), o co-
nhecimento técnico condominial e 
a informação precisa estão garan-
tidos. Como de costume, sempre 
que entra no ar o DR. Condomínio 
inflama os ouvintes que entopem 
os canais da rádio com perguntas 
ao maior especialista condominial 
do DF, afirma Solano Reis Diretor 
Artístico da OK FM. “ O DR. Con-
domínio  é um fenômeno de mídia 
e de conteúdo condominial, real-
mente espantou todo mundo aqui 
na OK FM...” finaliza Solano Reis.      
 Com um time de consulto-
res de primeira linha, o programa 
Meia Hora com Dr Condomínio 
se qualifica ainda mais. Larissa 
Karkour, Marco Antonio e Jader 
Nogueira (foto) formam o STA-
FF do programa. Profissionais nas 
áreas de contabilidade e auditoria,  
além de Consultores Especializa-
dos, estes são os assessores do Dr. 
Condomínio. Profissionalismo e 
gabarito técnico a dispor dos sín-
dicos e ouvintes, sem falar no Dr. 
Condomínio que não precisa de 
adjetivos.
 Outro destaque é a participa-
ção especial do Dr. Rodrigo Kar-
pat (foto) especialista em Direito 
Condominial da Karpat Advoga-
dos, que participa do quadro  “Co-
nexão Jurídica” ao vivo de São 
Paulo, discutindo a atualizando 
com o DR Condomínio tudo sobre 
as decisões judiciais que geram 

Um Canal Aberto para o Síndico: 
Programa Meia Hora com Dr. Condomínio

Destaque da Mídia

impacto no universo condominial.
 Na primeira edição do dia 03 
de agosto, o Dr. Condomínio Aldo 
Junior, apresentou o programa com 
muita autoridade e segurança, me-
diando os assuntos e   temas polê-
micos discutidos, muito conteúdo 
condominial, legislação aplicada 
além de noticias e consultoria es-
pecializada. O destaque inicial foi 
o tema sobre as assembleias con-
dominiais e as questões que as 
envolvem. Convocação, quorum 
qualificado, pauta da assembleia e 
o polêmico tema dos assuntos ge-
rais foram amplamente estudados. 
Com debate de alto nível e infor-
mação precisa, os ouvintes parti-
ciparam intensamente tirando suas 
dúvidas durante todo o programa.
   Com abordagem de temas do 
dia a dia dos síndicos, polêmicas, 
noticias condominiais, consulto-
ria e muitos prêmios aos ouvintes. 
Com este misto de variedades, o 
programa foi grande sucesso logo 
em sua primeira edição. A intera-
ção dos síndicos foi espetacular.
 Durante o programa, muitos 
síndicos comentaram  pelo aplica-

tivo da rádio: “ Parabéns pelo Pro-
grama... Sensacional !” , ou ainda: 
“ ... Estarei toda semana com vo-
cês... Excelente conteúdo e apre-
sentação”.
 A expectativa de audiência foi 
largamente superada. A direção da 
Rádio OK FM ficou impressio-
nada com os resultados obtidos 
na estreia do programa pela audi-
ência obtida, e prontamente vê o 
programa como um dos grandes 
destaques da programação da rádio 
juntamente com “Os cabeças da 
Notícia” líder nas manhãs e tardes 
do DF, apresentado por Toninho 
POP.
 O  fator de maior destaque, 
conforme relata Solano Reis Dire-
tor Artístico da OK FM,  é o fato 
de que o programa Meia Hora com 
Dr. Condomínio com conteúdo 
estritamente condominial vem na 
programação da noite depois de 
um programa político, com interes-
ses editoriais  completamente dife-
rentes,  e mesmo assim trouxe para 
o novo horário das 21 horas,  além 
do publico anterior, muitas adesões 
de novos ouvintes alavancando 

Marco Antonio, Dr. Condomínio Aldo Junior, Jader Nogueira e Larissa Karkour

Dr. Rodrigo Karpat

inclusive o interesse comercial no 
programa. 
 Outra novidade do “ Meia Hora 
com Dr. Condomínio” são os prê-
mios que serão entregues pelo pro-
grama. Sorteios e premiações aos 
ouvintes a cada edição, premiando 
so sortudos com canecas persona-
lizadas e relógios de parede com a 
logomarca do programa, fidelizam 
os ouvintes e torna a interatividade 
pretendida uma marca de sucesso 
pela avaliação dos síndicos e ges-
tores condominiais.
 A partir de agora os síndicos 
e gestores condominiais tem um 
compromisso todas as segundas-
-feiras às 21:00 horas: Meia Hora 
com Dr. Condomínio na rádio OK 
FM 104,1, esperamos todos vocês lá!!! 
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Hipertensão pode ser combatida 
com hábitos saudáveis

Bem Estar da Redação / Assessoria

De acordo com estimativas 
da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), cerca de 

1/3 da população mundial é hiper-
tensa. No Brasil, esse mal atinge 
24,5% dos adultos, aproximada-
mente 17 milhões de pessoas. Mais 
alarmante que os números é justa-
mente o fato de que há muita gen-
te que desconhece sua condição e, 
por isso, adota um comportamento 
de risco que pode levar a sérios 
prejuízos à saúde. 
 A hipertensão é um mal assin-
tomático e se não for devidamente 
tratado de provocar infarto, doen-
ças da aorta, derrame e insuficiên-
cia vascular periférica. Não é a toa 
que as doenças cardiovasculares 
são a principal causa de óbitos no 
Brasil, cerca de 1,2 milhão de mor-
tes por ano no país, enquanto mais 
de 300 mil brasileiros são vítimas 
de infarto agudo do miocárdio.
 Os motivos que levaram a essa 
rápida ascensão das pessoas com 
hipertensão arterial são fatores re-
lacionados ao cotidiano estressante 
em que muita gente vive atualmen-
te, bem como acompanhados de 
hábitos nocivos à saúde, como: ci-
garro, sedentarismo, obesidade, má 
alimentação (sobretudo contendo 
sal em excesso, situação comum 
na culinária brasileira) e álcool.
 Segundo o Dr. Rui Póvoa, 
Chefe da Cardiopatia Hipertensiva 
da Unifesp (Universidade Federal 
de São Paulo) o sal é sempre visto 
como vilão, mas não pode ser taxa-
do como único culpado. “É preciso 
considerar outros fatores, como a 
obesidade, sedentarismo, uso de 
álcool e outras situações, mas que 
geralmente são muito relacionados 
entre si e com o sal. Por exemplo, 

quem usa muito sal é porque come 
bastante; se come bastante fica 
obeso, tem a resistência à insulina 
aumentada e com isso mais chance 
de hipertensão arterial”, explica. 
 De acordo com o especialista, 
além de acompanhamento médico, 
é fundamental que o paciente hi-
pertenso se conscientize e busque 
meios para melhorar sua qualida-
de de vida para reduzir a pressão. 
“Comer frutas, legumes e verdu-
ras, fazer exercícios físicos e não 
a buscar do álcool é essencial, mas 
para quem já tem a doença, usar 
os remédios adequados é vital”, 
orienta. 
 “Hoje temos muitos medica-
mentos efetivos, baratos e com 
poucos efeitos adversos”, garante 
Dr. Póvoa. “Tratar a hipertensão 
arterial é uma poupança para o 
futuro, pois uma vez tratado o in-
divíduo terá muito menos risco de 
derrames, infartos e outras compli-
cações cárdio-cérebro-vasculares”, 
argumenta o médico. 

Dicas para uma vida 
saudável:

• Manutenção do peso ideal

• Redução de sal nos alimen-
tos

• Atividade física

• Evitar bebida alcoólica

• Manter uma dieta saudável

• Tomar os remédios prescri-
tos pelo médico

• Abolir o cigarro

• Realizar exames periodica-
mente

• Diminuir com o estresse

• Monitorar a pressão arterial
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Coluna do Especialista
Câmeras em condomínios e o 

direito à privacidade

Por Rodrigo Karpat |

Rodrigo Karpat

O uso de câmeras de monito-
ramento em condomínios 
é cada vez mais comum, 

porém, ainda existem inúmeras dú-
vidas sobre quando as gravações 
podem ser acessadas e utilizadas. 
Por princípio, a finalidade das filma-
gens no prédio é garantir a segurança 
dos moradores, e em São Paulo, por 
exemplo, a Lei nº 13.541/2003 exige 
a colocação de placas de forma visí-
vel nos ambientes filmados, com os 
seguintes dizeres: “O ambiente está 
sendo filmado. As imagens gravadas 
são confidenciais e protegidas, nos 
termos da lei”.

 Produzir provas contra morado-
res não deve ser função das câmeras, 
e o condomínio pode ser responsabi-
lizado pela divulgação das gravações 
se de alguma forma trouxer qualquer 
situação vexatória ou constrangedora 
à pessoa exposta nas imagens. Pode-
rá, inclusive, ser condenado a reparar 
financeiramente quem for prejudica-
do. Por isso, muita cautela deve ser 
tomada antes da liberação das ima-
gens.

 Uma situação que poderia ter 
sido evitada pela administração de 
um condomínio do Rio de Janeiro, 
mas que acabou resultando em pro-
cesso judicial, foi a exposição de uma 
moradora diante de todos os vizinhos 
através do circuito interno de TV do 
prédio após ela ter amassado uma 
folha de papel e jogado no chão do 
elevador. O condomínio carioca foi 
condenado a pagar mil reais por da-
nos morais.

 De acordo com os argumentos 

da juíza, o dano moral é caracteriza-
do por dor, vexame, sofrimento ou 
humilhação que foge a normalidade 
e interfere na esfera psíquica do in-
divíduo causando-lhe desequilíbrio 
efetivo em seu bem-estar. E, nesse 
caso, a exposição foi vexatória dian-
te de todos os vizinhos. O direito à 
inviolabilidade da imagem está pro-
tegido pela Constituição Federal, 
conforme o artigo 5º, inciso XXVIII: 
“são assegurados, nos termos da lei 
a proteção às participações individu-
ais em obras coletivas e à reprodução 
da imagem e voz humanas, inclusive 
nas atividades desportivas”.

 O Código Civil também dispõe 
sobre o tema, em seu artigo 20: “sal-
vo se autorizadas, ou se necessárias 
à administração da justiça ou à ma-
nutenção da ordem pública, a divul-
gação de escritos, a transmissão da 
palavra, ou a publicação, a exposição 
ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu 
requerimento e sem prejuízo da inde-
nização que couber, se lhe atingirem 
a honra, a boa fama ou a respeitabili-
dade, ou se se destinarem a fins co-
merciais”.

 De qualquer forma, não existin-
do violação ao direito de privacidade, 

e sem que estas gravações sejam uti-
lizadas para monitorar a vida privada 
das pessoas, como no caso de um 
adultério (o que não seria finalidade 
do condomínio), as imagens podem 
ser cedidas. Na ocorrência de crimes, 
uso de drogas, agressões, porém, é 
importante que as mesmas sejam 
verificadas de forma discreta com os 
responsáveis para resguardo dos mo-
radores e o síndico do prédio.

 Caso algum morador queira ter 
acesso às imagens, deverá solicitar 
formalmente, e em alguns casos, de 
acordo com a gravidade, por meio 
judicial ou por ordem de autoridade 

policial. Lembrando que é extrema-
mente proibida a utilização das ima-
gens para fins pessoais ou outros que 
não seja o resguardo do patrimônio 
e a segurança do condomínio. Nos 
casos que envolvam prejuízo pa-
trimonial, como furtos e batidas de 
automóvel, por exemplo, não existe 
problema na visualização das ima-
gens e fornecimento de cópia.

*Rodrigo Karpat é advogado es-
pecialista em Direito Imobiliário, 
consultor em condomínios e sócio 
do escritório Karpat Sociedade de 
Advogados
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Maracanã explica 15 mil 
ingressos gratuitos no fim de 

semana de futebol

Há luz
Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Mayweather responde 
Ronda: “Me liga quando 

ganhar US$ 300 mi em 36m”

Multicampeão reage a provocação da loura, 
que disse querer saber como ele se sentia ao 

ser vencido por uma mulher na disputa do 
título de melhor lutador do mundo

O diretor de marketing do 
Consórcio Maracanã, Mar-
celo Frazão, é um dos raros 

especialistas em estádios no Brasil 
com o diagnóstico correto sobre o 
público. Ele não diz que o número 
de torcedores diminuiu. Assume que 
nunca existiu. Ou melhor, que os jo-
gos grandes sempre tiveram público 
grande e os pequenos sempre tiveram 
pouca gente.

 Parece óbvio num país onde a 
média de torcedores recorde em qual-
quer campeonato, em 113 anos, é de 
22 mil pagantes – no Brasileirão de 
1983.

 Desde que assumiu a direção de 
marketing do consórcio, Frazão tem 
conversado sobre as formas de levar 
mais gente aos campos.

 Neste final de semana, foi um 
abuso. Na soma do público presente 
em Fluminense 1×0 Grêmio e Fla-
mengo 2 x 2 Santos, 94.709 torcedo-
res estiveram no Maracanã. Destes, 
15.118 não pagaram bilhetes – 15,9%. 
De cada seis torcedores torcedores, 
um não paga. “Importante diferen-
ciar os proprietários de cativas dos 
beneficiários da Lei das Gratuidades 
do Estado do Rio”, ressalta o diretor 
de marketing do consórcio Maracanã, 
Marcelo Frazão.

 No sábado, foram 4494 gratuida-
des, 952 proprietários de cativas. No 
domingo, 7.842 gratuidades, 1830 
cativas. Em Flamengo x Santos, 9600 
pessoas entraram sem pagar.

 Abaixo, Frazão explica as razões 
de tanta gente não pagar ingresso, o 
impacto disso e as possíveis soluções. 
O ingresso médio no Maracanã no 
fim de semana foi de R$ 46. Poderia 
ser bem mais barato se todo mundo 
pagasse. No domingo, seria oito reais 
mais barato com uma única solução: 
se todos pagassem ingressos.

PVC – Na sua opinião, qual o im-
pacto do número exagerado de não 

pagantes no futebol brasileiro?

FRAZÃO – Há uma grande profu-
são de leis dando benefícios no aces-
so aos estádios, sejam gratuidades ou 
meia-entrada, sem o estabelecimento 
de limites nem de formas viáveis de 
controle.

 O futebol profissional no Brasil, 
por sua popularidade e alcance, é alvo 
de intervenções e de subsídios sem 
contrapartidas a quem é obrigado a 
fornecer o benefício. Alguém paga 
essa conta. Além de clubes e operado-
res de estádio, principalmente o tor-
cedor honesto que não utiliza carteira 
de estudante falsa e paga um valor 
distorcido no ingresso inteiro.

PVC – Como fazer para aumentar 
o público pagante?

FRAZÃO – No caso do Maracanã, 
três medidas ampliariam nossa capa-
cidade: 1. revisão da  lei das gratuida-
des no estado do Rio de Janeiro. A lei 
só existe nestes moldes no Rio, sem 
limites nem contrapartidas do Estado; 
2. revisão do espaço destinado a tor-
cidas visitantes. Tudo no Maracanã 
tem dimensões grandiosas incluindo 
os 10% destinados aos visitantes. 
Existe sempre um grande desperdício 

de ingressos que poderia ser evitado 
com o devido acordo entre o clube 
mandante e o visitante, com o aval 
do GEPE (Grupamento Especializa-
do de Policiamento em Estádios); 3. 
Regularização e pagamento das anui-
dades das cativas. Hoje temos mais 
de mil cativas não regularizadas que 
ficam impedidas de uso em todos os 
jogos. Além disso, os proprietários 
das cativas não pagam, por questões 
jurídicas, a taxa anual de manutenção 
que seria de R$ 500.

PVC – Por que não se pode vender 
a capacidade total do estádio?

FRAZÃO – O estádio é aberto seto-
rialmente, de acordo com o apelo de 
cada partida. Quando se dá a abertura 
total, partimos dos 78 mil de capa-
cidade total e retiramos para venda 
as cadeiras cativas, reserva de 20% 
de norte e sul para a Lei das Gratui-
dades, os Camarotes, a Tribuna de 
Honra, os ingressos destinados aos 
patrocinadores do clube mandante e 
Maracanã, as cortesias para federa-
ções e autoridades esportivas. A partir 
deste ano, o Regulamento Geral das 
Competições da CBF também obriga 
destinar cortesias aos patrocinadores 
da competição.

No fim do túnel. Apesar do 
nível técnico, dos vexames 
e decepções, nem só de 

fracasso vive o futebol brasileiro. A 
capacidade do brasileiro de absorver 
problemas é fantástica e no esporte 
não é diferente. E onde está a luz? 
Nas arquibancadas.

 Palmeirenses, flamenguistas, co-
rintianos e atleticanos estão fazendo 
fila para comprar ingressos. Os tri-
colores - carioca com R10, paulista, 
gaúcho - e Internacional têm ótimo 
potencial para que seus torcedores 
compareçam com mais força. Mesmo 
com o bicampeão Cruzeiro longe das 
campanhas anteriores, o torcedor ce-
leste voltará ao Mineirão se perceber 
que o time melhore o seu desempe-
nho. E se o Vasco encaixar uma boa 
sequência? Ainda temos Sport e Atlé-
tico-PR. Enfim, o recorde da era dos 
pontos corridos (17.807 em 2009) 
corre risco. 

 Há um detalhe com relação à 
média de público: vários estádios que 
levavam multidões (em torno de 100 
mil) estão com limites bem inferio-

res, casos dos reformados Maracanã 
e Mineirão. O Morumbi, mesmo fora 
do Mundial, teve sua capacidade re-
duzida. Corinthians e Palmeiras estão 
com estádios modernos, mas com ca-
pacidade inferior à do Morumbi, onde 
mandavam seus grandes jogos. Não 
podemos comparar o cenário atual 
ao de 30, 40 anos atrás. Hoje, a ocu-
pação média se tornou um indicador 
importante e mais realista. O Palmei-
ras, enquanto mandante, ultrapassa os 
70% de ocupação na sua nova arena. 
Corinthians e Atlético estão acima 
dos 60%. O Flamengo está próximo 
aos 40%, mas deve-se considerar que 
o time começou muito mal o campeo-
nato e nas últimas rodadas tem lotado 
o Maraca.

 O ideal seria que esses números 
despertassem nos dirigentes uma vi-
são diferente desse gigante adorme-
cido que se chama futebol brasileiro. 
Caso isso acontecesse, seria um efeito 
dominó: atrairia mais patrocinadores, 
as cotas de televisão aumentariam, 
mais torcedores deixariam suas casas 
rumo aos estádios.

Não demorou para que Floyd 
Mayweather respondes-
se à provocação de Ronda 

Rousey. Após a campeã peso-galo do 
UFC festejar a sua eleição como me-
lhor lutadora do mundo, deixando-o 
para trás, declarando que “gostaria de 
saber como Floyd se sentia ao ser der-
rotado por uma mulher pela primeira 
vez”, o multicampeão de boxe e atleta 
mais bem pago do mundo não fez por 
menos e, mais uma vez, ostentou seus 
ganhos na resposta.

Estou para ver um lutador de MMA, 
ou mesmo de boxe, ganhar US$ 300 
milhões em 36 minutos. Se ela conse-
guir, me ligue. Um tempo atrás eu não 
sabia quem ela era, e acho que isso a 

deixou chateada - disse o lutador, em 
entrevista à “ESPN”, fazendo alusão 
ao valor que recebeu na vitória sobre 
Manny Pacquiao, em 3 de maio deste 
ano.

 Momentos depois, na mesma 
entrevista, Mayweather reconheceu a 
conquista da loura.

 - Quero parabenizar Ronda Rou-
sey e o UFC. Vocês têm feito um 
grande trabalho. Eu já ganhei seis ou 
sete vezes o título de melhor lutador 
do mundo, e tenho certeza de que ela 
fez por merecer a eleição deste ano. 
Parabéns a Ronda Rousey.

Fonte: sportv.globo.com
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Espaço
Tolerar ou não 

barulho de vizinhos
Regras estão na convenção e 
regulamento, porém o bom-

senso também é válido

Segurança
Síndico deve estar atento às 

normas de segurança do trabalho

da Redação / Assessoria Bycon

É uma obrigação do patrão 
garantir um ambiente de 
trabalho seguro aos seus 

funcionários. As medidas para re-
dução dos riscos inerentes ao tra-
balho por meio de normas de saú-
de, higiene e segurança estão na 
Constituição Federal e o síndico, 
enquanto responsável legal, deve 
estar atento à conformidade para 
com essas normas no condomínio. 
Caso contrário, pode-se responder 
judicialmente por negligência. 

 Por “acidente de trabalho”, 
compreendem-se quaisquer aci-
dentes ocorridos no local de traba-
lho de trabalho ou no caminho de 
casa para o trabalho ou do traba-
lho para casa com ou sem vítimas. 
Em um condomínio, por exemplo, 
tarefas que envolvam lavagem de-
vem ser executadas com botas de 
borracha, luvas e avental de PVC. 
O mesmo se aplica a outra ativida-
de envolvendo produtos químicos: 
limpeza da piscina. Luvas imper-
meáveis e resistentes contra cortes 
e perfurações são indispensáveis 
para coleta e manipulação de lixo. 

 De acordo com a legislação 
vigente, os condomínios com 51 
funcionários ou mais devem man-
ter uma equipe da Cipa (Comissão 
Interna de Prevenção de Aciden-
tes), regulando as atividades dos 
funcionários e exigindo a utiliza-
ção de equipamentos de segurança 
obrigatórios a fim de evitar aciden-
tes. Para condomínios menores, a 
comissão não é uma exigência, 
mas nem por isso o síndico deve 
descuidar da segurança do traba-
lho e, para isso, é importante con-
tar com uma consultoria de um 
profissional especializado. 

Saiba	a	diferença	entre	Auxílio-acidente	e	Auxílio-doença

De acordo com Dra.Tabatha Barbosa, advogada do CENAAT – Centro Nacional de Apoio ao 
Aposentado e Trabalhador, o auxílio-doença é solicitado quando o acidente ocorre no trajeto 
de ida ou volta para o emprego. Para esse tipo de situação é necessário que o trabalhador fique 

afastado temporariamente de suas atividades, e receba 91% do valor do seu salário. Ocorre que este aci-
dente de trabalho pode causar alguma sequela no indivíduo, e mesmo que este seja remanejado para outro 
setor ou função, deverá solicitar após o término do auxílio-doença, o seu auxílio-acidente. Esse benefício 
tem caráter indenizatório, sendo assim o trabalhador passará a receber 50% do seu salário para ajudar 
nas despesas que serão gastas com as sequelas ou deficiência que o acidente causou. No entanto, mesmo 
recebendo o auxílio-acidente, o indivíduo pode trabalhar normalmente.

 Sim, porque não basta forne-
cer meios para proporcionar maior 
segurança. É fundamental fiscali-
zar e cobrar o uso dos Equipamen-
tos de Proteção Coletiva (EPC) ou 
Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPI) e também orientar o uso 
adequado dos mesmos, para que 
alcancem a finalidade desejada. É 
válido lembrar que o empregador 
tem autoridade para exigir que o 
empregado a utilize o equipamen-
to, sob pena de advertência e sus-
pensão num primeiro momento, 
chegando até a demissão por justa 
causa.

Ninguém gosta de acordar 
com barulho de refor-
ma, querer ver televisão 

e só ouvir crianças brincando ou 
ainda ter que trabalhar ou estudar 
enquanto o filho do vizinho toma 
aulas de bateria.
 Mas essas são situações que 
encontramos facilmente em con-
domínios. As regras devem estar 
na convenção ou regulamento in-
terno, porém o bom senso, muitas 
vezes, deve falar mais alto.

Legislação

 Há limite para o nível de ruído 
em geral provocado por uma uni-
dade, mesmo durante o dia. Isso é 
garantido pelo Código Civil: “Art. 
1.336. São deveres do condômino: 
(...)IV - dar às suas partes a mesma 
destinação que tem a edificação, 
e não as utilizar de maneira pre-
judicial ao sossego, salubridade e 
segurança dos possuidores, ou aos 
bons costumes.”
 Existe também a lei federal 
nº3.688 de 23 de outubro de 1941 
determina, em seu capítulo IV que 
não se pode perturbar o sossego 
alheio ou o trabalho. 

Saiba quando tolerar ou 
não:

• Barulho de reforma em uni-
dades, quando feito dentro do 
horário estabalecido pelo Re-
gulamento Interno, deve ser 
tolerado, desde de que não se 
estenda por muito tempo. No 
caso de obras, o horário padrão, 
em geral, é das 8h às 17h, mas 
isso varia de acordo com o Re-
gulamento Interno de cada con-
domínio

• Conforme mencionado acima, 
existe um limite para o nível de 
ruído em geral provocado por 
uma unidade, mesmo durante o 
dia. Isso é garantido pelo Códi-
go Civil: “Art. 1.336. São deve-
res do condômino: (...)IV - dar 
às suas partes a mesma destina-
ção que tem a edificação, e não 
as utilizar de maneira prejudi-
cial ao sossego, salubridade e 
segurança dos possuidores, ou 
aos bons costumes.”

• Há também o exemplo clássi-
co de moradores que praticam 

aulas de bateria, ou de outros 
instrumentos musicais, nas uni-
dades. Pode-se solicitar que o 
morador coloque um revesti-
mento acústico no quarto onde 
costuma treinar. 

• Tapetes têm sido utilizados para 
solucionar ou amenizar  proble-
mas causados por máquinas de 
costura, saltos altos ou outras 
fontes que transmitam ruídos 
do chão do pavimento superior 
para o teto do andar de baixo.

• Se o barulho incomoda a co-
letividade dos condôminos, o 
condomínio pode discutir pro-
vidências, como advertências, 
multas e ações judiciais. 

• O limite para tais medidas é o 
bom senso. Se o barulho, de 
qualquer natureza, for perma-
nente e ocorrer por horas a fio 
incomodando boa parte dos 
condôminos, podem ser toma-
das algumas medidas.

• A convenção determina se o 
condomínio pode ou não apli-
car a multa diretamente, antes 
de qualquer medida.

• O bom senso, no entanto, de-
termina que o infrator deve ser 
advertido antes de tomar uma 
multa. Saiba aqui como aplicar 
multas e advertências

• Antes de qualquer coisa, deve-
-se tentar conversar com o vizi-
nho barulhento. De preferência, 
o síndico ou o zelador devem 
procurá-lo amistosamente.

• Também é recomendável que 
as queixas sejam protocoladas e 
feitas por escrito, para que haja 
um registro das mesmas

• O ideal é que as multas sejam 
referendadas em assembleia, 
e o condômino infrator tem o 
direito de defender-se e apelar 
das mesmas

• Aos vizinhos intolerantes, que 
reclamam por qualquer tipo de 
barulho, o condomínio pode 
recomendar, caso sua queixa 
persista, que ele entre com uma 
ação judicial contra a unidade 
que o incomoda. Se a queixa 
for isolada, o condomínio não 
deve se envolver.

• No caso de infratores reinci-
dentes, uma vez aplicadas as 
multas, o condomínio pode en-
trar com medida judicial para 
pedir a exclusão do condômino. 
Isso acontece apenas em casos 
extremos.
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Seu Condomínio
De olho na economia da 

conta de energia

O mercado se despediu re-
centemente de um produto 
que foi por anos bastan-

te popular: as velhas conhecidas 
lâmpadas incandescentes de 60 W, 
cuja comercialização foi proibida. 
O motivo alegado pelo Governo 
Federal para tal medida é a baixa 
eficiência energética, ou seja, mui-
to gasto para pouca iluminação. 
Somente 5% da energia gasta é 
utilizada para iluminação e o res-
tante é usado apenas para aquecer 
a lâmpada.

 Aos poucos as lâmpadas alter-
nativas como a led vêm ganhando 
espaço e conquistando consumi-
dores. Embora cobrem um inves-
timento inicial bem mais alto (A 
incandescente de 60 watts era ven-
dida por R$ 3 e uma lâmpada de 
led sai por R$ 30), há a promessa 
de uma longa vida útil, o que faz 
compensar a despesa. Para se ter 
ideia, enquanto a tradicional lâm-
pada incandescente de 60 W dura 
em média quatro meses, a sua con-
corrente de led chega a durar 13 
anos (60.000 horas).

 Quem já fez a troca não se ar-
repende: as lâmpadas led são capa-
zes de economizar em média 90% 

de energia, quando comparadas às 
lâmpadas incandescentes. O síndi-
co Nestor Dias que administra um 
condomínio residencial de três blo-
cos em Campinas (SP) não esperou 
pela medida que aboliu a venda das 
incandescentes para renovar a ilu-
minação predial. 

 “Debatemos o assunto no final 
de 2013 em assembleia e decidi-
mos trocar a iluminação das áreas 
comuns do condomínio por lâm-
padas led e também instalar sen-
sores de presença na maior parte 
dos focos de luz. A transição foi 
gradativa para não pesar tanto fi-
nanceiramente e no início de 2015 
concluímos”, comenta o síndico 
apontando uma alternativa para 
quem se assusta com o valor dos 
produtos. 

 “Houve uma economia sen-
sível, o que veio a se mostrar 
extremamente importante nesse 
momento em que enfrentamos 
uma alta exorbitante no preço da 
energia elétrica. Outro fator que 
foi elogiado por todos foi a beleza 
proporcionada, pois as lâmpadas 
led têm um apelo estético maior 
que as antigas”, afirma Nestor com 
satisfação.

FIQUE SABENDO!

A retirada de lâmpadas 
incandescentes do 
mercado teve início 

em 2010, com a proibição gra-
dativa das potências de 100 W, 
150 W, 200 W e, agora, de 60 
W. Ainda restam as de potên-
cia entre 40 W e 25 W, previs-
tas para deixarem de ser co-
mercializadas em 30 de junho 
de 2016.
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Boleto sem Registro
Banco Central define data para o fim da 

cobrança desse tipo 
Aldo Junior

Diretor da JR Office e da Folha do Síndico
Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por Aldo Junior |

A partir de janeiro de 2017, 
os boletos de cobrança 
bancária serão obrigatoria-

mente registrados pelo beneficiá-
rio no banco emitente. Na prática 
isto significa que nenhum boleto 
bancário poderá ser emitido sem 
a vinculação do pagador com CPF 
para pessoas físicas e CNPJ para as 
pessoas jurídicas, como acontece 
atualmente.

 A circular No 3.656/2013 emi-
tida pelo Banco Central do Brasil, 
criou um hiato de 4 anos para a 
transição definitiva, e visa basi-
camente padronizar os boletos 
deixando-os com uma linguagem 
mais simples. Vale lembrar que, 
sempre que o governo quer “sim-
plificar”, complica a vida de todo 
mundo.

 Atualmente 80% dos boletos 
emitidos pelos condomínios não 
tem registro bancário, isto se justi-
fica pois a adesão pela modalidade 
“sem registro” é mais barata ( cer-
ca de 50% menos onerosa) e com 
um controle eficiente por parte da 
administradora e do sindico, evi-
tam-se problemas na identificação 
das receitas, desonerando ainda o 
caixa do condomínio.

As principais mudanças 
referentes à emissão dos 

boletos com registro são as 
seguintes:

1. O termo “CEDENTE” passa a 
se chamar “Beneficiário”;

2. O termo ‘SACADO” passa a 
se chamar “PAGADOR’; e:

Os boletos devem conter obriga-
toriamente:

• Nome e CPF ou CNPJ do be-
neficiário;

• Endereço do beneficiário;

• Nome e CPF ou CNPJ do pa-
gador;

• Valor e data de vencimento.

 Não será mais permitido ge-
rar boleto sem valor e sem data de 
vencimento.

 Através do cronograma abaixo, 
o Banco Central vem gradualmen-
te implementando as mudanças 
previstas na circular, que neces-
sariamente precisam de readequa-
ções por parte dos condomínios, a 
fim de evitar problemas no recebi-
mento das taxas condominiais.

Cronograma de transição 
adotado pelo banco central

DATA  - AÇÃO BANCÁRIA

Junho/15 - Cessar a oferta da 
Cobrança sem Registro para novos 
clientes e atuais

Agosto/2015 - Inicio da opera-
ção da base centralizada de bene-
ficiários

Dezembro/2016 - Término da 
migração das carteiras de Cobran-
ça sem Registro para registradas

Janeiro/2017 - Inicio da opera-
ção da base centralizada de títulos 
conforme Circular 3.656/13

 Sem dúvida nenhuma a nova 

determinação já preocupa bastante 
os síndicos e  condomínios espe-
cialmente quanto à obrigatoriedade 
de lançamento do CPF ou do CNPJ 
na origem de emissão dos boletos. 

 O impacto administrativo dire-
to para os síndicos e gestores con-
dominiais,  se dará na clara neces-
sidade dos condomínios em manter 
um cadastro de condôminos muito 
mais atualizado, evitando a even-
tual possibilidade de não se emitir 
o boleto da taxa condominial ao 
condômino pagador, em virtude 
da obrigatoriedade da vinculação 
do CPF do condômino no boleto, 
e os bancos certamente irão rejeitar 
o pagamento caso todas as instru-
ções não estejam completas. 

 Outro detalhe importante e re-
levante para os síndicos, são aque-
les que envolvem diretamente os 
inquilinos e as imobiliárias. A polí-
tica administrativa do condomínio 
deverá ser firme e determinar de 
forma clara, qual informação será 
vinculada no boleto. Vejamos al-
guns exemplos práticos: os inquili-
nos vão exigir que seu CPF conste 
no boleto porque senão eventual-
mente podem se negar a pagar com 
outro CPF. Por outro lado as imo-
biliárias defendendo os interesses 
dos proprietários, certamente irão 
solicitar aos síndicos e condomí-
nios que conste o CPF do dono do 
imóvel no boleto para efeito de in-
formação junto  imposto de renda.

 E quando houver cobrança de 
taxa extra? Os condomínios terão 
que emitir um boleto da taxa con-
dominial para o inquilino referente 
às despesas ordinárias, e outro bo-
leto de taxa extra referentes às ben-
feitorias com cadastros diferentes? 

Dificuldades à vista, com certeza.

 O maior problema enfrentado 
pelos síndicos consiste na atualiza-
ção cadastral por parte dos condô-
minos. Na maior parte dos casos, 
quando os síndicos distribuem um 
cadastro para atualização de da-
dos ao condômino, 20%(vinte por 
cento) os devolvem preenchidos, 
ou seja, a grande maioria não dá a 
menor atenção ao cadastro.

 Uma das saídas viáveis admi-
nistrativamente para solucionar a 
falta de informações proveniente 
dos condôminos quanto aos dados 
cadastrais, seria o requerimento 
das certidões de ônus reais junto ao 
cartório de registro de imóveis da 
região, que possibilita ao sindico a 
informação dos documentos pesso-
ais dos proprietários, viabilizando 
a cobrança registrada.

 Evidentemente que, em muitos 
casos alguns imóveis são vendidos 
não sendo averbados no registro 
de imóveis pelo comprador, toda-
via  para se iniciar uma busca pelas 
informações, seria um bom come-
ço. Infelizmente as certidões irão 
custar ao caixa o condomínio, en-
tretanto soluciona-se a emissão dos 
boletos vinculados.  

 Com a mudança da forma de 
cobrança dos boletos e a inserção 
de novas informações, o cadastro 
das unidades é de fundamental im-
portância neste contexto. Como já 
dito, os condôminos dificilmente 
devolvem os cadastros com as in-
formações cadastrais, fato este que 
trará aos síndicos grande desgaste 
na geração completa dos boletos 
das taxas condominiais.

 A única certeza que temos nes-

te momento é que, haverá muito 
mais trabalho para as administra-
doras e muito desgaste emocional 
para os síndicos junto aos con-
dôminos, em especial quanto ao 
detalhamento de informações, e 
consequentemente futuras dificul-
dades na elaboração e emissão dos 
boletos, podem aguardar!

 O papel das administradoras 
neste momento de transição da 
cobrança sem registro para a co-
brança registrada será crucial. Por 
se tratar de uma resolução  recente, 
muitas dúvidas ainda irão surgir 
por parte dos gestores condomi-
niais, porém o prazo de finalização 
do processo de cobrança sem regis-
tro se dará apenas janeiro de 2017, 
havendo, portanto bastante tempo 
hábil na adaptação e readequação 
dos procedimentos necessários vi-
sando atender as novas determina-
ções do Banco Central.

 O apoio técnico das adminis-
tradoras e empresas de assessoria 
contábil aos síndicos e condomí-
nios, será de suma importância 
principalmente na adoção de me-
didas administrativas cadastrais 
preventivas que possibilitem o 
cadastramento antecipado das in-
formações dos condôminos com 
exatidão, pode ser o grande dife-
rencial.

 Uma assessoria profissional 
personalizada e presente, evitará 
num breve futuro eventuais abor-
recimentos aos gestores condo-
miniais na emissão dos boletos e 
principalmente na possível perda 
de arrecadação futura apenas por 
falta de organização e planejamen-
to estratégico para lidar com a mu-
dança. 
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Coluna Gabor RH
Normas regulamentadoras para 
condomínios: são obrigatórias?

Por Ricardo Karpat |

Ricardo Karpat

Existem 36 Normas Regula-
mentadoras do Ministério 
do Trabalho (NR), que têm 

como finalidade estabelecer os re-
quisitos técnicos e legais para os 
aspectos mínimos de Segurança e 
Saúde Ocupacional dos trabalha-
dores. São obrigações trabalhistas 
a serem cumpridas por todo em-
pregador que contrate empregados 
pelo regime CLT. Sendo o condo-
mínio um contratante de funcioná-
rios, este está obrigado a cumprir 
estas normas, porém nem todas se 
aplicam a ele.

 Algumas Normas Regulamen-
tadoras (NR) devem ser seguidas 
por todos os segmentos, tais como 
higienização de instalações sanitá-
rias, condições de conforto e segu-
rança para alimentação e trabalho 
e cores para serem utilizadas como 
sinalização de segurança nos am-
bientes de trabalho. Abaixo deta-
lhamos as Normas Regulamen-
tadoras (NR´s) obrigatórias para 
os condomínios, que deverão ser 
cumpridas através de laudos, exa-
mes e treinamentos periódicos:

Normas obrigatórias aos 
condomínios

NR7: PCMSO – Programa 
de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional 
 Esta norma obriga o condomí-
nio a contratar um médico do tra-
balho ou a realizar convênio com 
empresa especializada em Medici-
na do Trabalho (o que é o usual e 
mais indicado), a qual indicará um 
médico coordenador do PCMSO 
para realização dos exames admis-
sionais, demissionais, periódicos, 
por mudança de função e retorno 
ao trabalho de todos os funcioná-
rios do condomínio. Importante 
salientar que por se tratar de um 
programa, os exames realizados 
de forma avulsa não têm valor, o 
programa deve estar ativamente 
contratado.

 A NR 07 também diz, em seu 

item 7.5.1, que “todo estabeleci-
mento deverá estar equipado com 
material necessário à prestação dos 
primeiros socorros, considerando-
-se as características da atividade 
desenvolvida; manter esse mate-
rial guardado em local adequado 
e aos cuidados de pessoa treinada 
para esse fim”.

NR9: PPRA – Programa de 
Prevenção	de	Riscos	Ambien-
tais
 Esta norma obriga o condo-
mínio a ter um programa que visa 
estabelecer a metodologia de ação 
que garanta a preservação da saú-
de e integridade dos trabalhadores, 
frente aos riscos ambientais. Este 
programa é realizado através de 
relatório anualmente elaborado 
por um técnico de segurança, en-
genheiro ou médico do trabalho. 

Importante informar que o PPRA 
estabelece e orienta o médico do 
trabalho na realização do PCMSO.

NR5:	CIPA	–	Comissão	Inter-
na	de	Prevenção	de	Acidentes	
 A CIPA deverá ser constituída 
para condomínios a partir de 51 
funcionários. Para condomínios 
com número inferior de funcio-
nários, torna-se apenas obriga-
tório designar um funcionário a 
participar do treinamento anual 
de prevenção de acidentes. Este 
funcionário não terá estabilidade, 
diferente da CIPA constituída. O 
treinamento deve ser realizado por 
profissional que possua conheci-
mento sobre o tema.

NR 6: EPI – Equipamentos 
de	Proteção	Individual	

 Esta norma obriga o Condo-
mínio a fornecer, orientar, treinar 
e exigir do funcionário o uso de 
EPI. EPI é considerado todo equi-
pamento ou produto de uso indi-
vidual do trabalhador, destinado 
à proteção de riscos que possam 
ameaçar a segurança e a saúde no 
trabalho. A norma não exige pe-
riodicidade do treinamento, nem 
capacitação do instrutor.

NR	 23:	 Proteção	 Contra	 In-
cêndio
 O condomínio, além de ser 
obrigado a disponibilizar aos tra-
balhadores e moradores equipa-
mentos de combate a incêndio 
e orientações de rotas de fuga, é 
obrigado a oferecer treinamento 
anual realizado por especialista 
em prevenção e combate a incên-
dio.

NR 10: Instalações e Serviços 
em Eletricidade
 Esta norma, em conjunto com 
a NBR 5419 (da ABNT), exige 
dos condomínios, além de diver-
sas ações preventivas de segu-
rança nas instalações elétricas, a 
realização de Laudo de Instalação 
Elétrica e Laudo de Medição Ôh-
mica.

O Laudo de Medição Ôhmica 
deve ser emitido todo ano, já para 
o Laudo de Instalação Elétrica a 
norma não especifica a periodici-
dade, porém os especialistas suge-
rem que seja realizado a cada dois 
anos.

 O que acontece se as Normas 
Regulamentadoras não forem rea-
lizadas? 

 A primeira consequência são 
as multas que poderão ser aplica-
das ao condomínio que não reali-
zá-las. Essas multas são definidas 
em UFIR´s, com variação entre as 
normas e, em caso de reincidência, 
aumentando consideravelmente de 
valor. 

 Porém, a multa é o menor pro-
blema que pode acontecer com 
o não cumprimento das normas, 
pois com essa negligência, o con-
domínio fica sujeito a complica-
ções trabalhistas, civis e proble-
mas com a seguradora em caso de 
incêndio. Imagine a complicação 
que um condomínio terá caso um 
funcionário venha a se ferir por 
não estar usando EPI, ou alegar 
que contraiu alguma doença por 
conta do trabalho e o condomínio 
não ter PPRA realizado? E para fi-
nalizar, imagine a dificuldade que 
será uma seguradora pagar o prê-
mio por um incêndio em um con-
domínio que não tenha brigada de 
incêndio constituída?

 Prevenção é sempre a melhor 
atitude, contrate uma empresa idô-
nea para administrar as Normas 
Regulamentadoras do seu condo-
mínio e evite complicações.

37 anos após a criação das Normas Regulamentadoras pelo Ministério do Trabalho (NR), o assunto ainda 
é desconhecido por muitos síndicos e gera controvérsias entre os consultores de condomínios. Assim, nos 
propomos a esclarecer neste artigo, de forma direta e objetiva, as obrigações impostas pelo Ministério do 
Trabalho aos condomínios e as possíveis complicações e penalidades no caso do seu não cumprimento.
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Gestão Administrativa Por Narlla Sales|

Gestão de Conflitos:
Impactos e Vantagens da Lei de Mediação

Orientada por princípios 
como imparcialidade, 
busca do consenso, boa-

-fé e autonomia das partes, a Lei 
de Mediação foi sancionada pela 
presidente Dilma Rousseff neste 
último mês de junho. Para Rogé-
rio Cordeiro (foto), a norma torna 
a atividade da mediação um re-
curso mais seguro e acessível. Se-
gundo ele, a rapidez da mediação 
comparada ao tradicional processo 
judicial é um dos benefícios res-
saltados com a aprovação da lei. 
“Muitas vezes, em função da de-
mora, problemas pequenos tomam 
uma proporção muito maior, o que 
torna o consenso uma possibilida-
de cada vez mais distante.”

 A medida promete desafogar 
o judiciário e oferece um gama 
de vantagens para que as pessoas 
tenham opções na hora de resol-
ver seus conflitos. “Apenas casos 
que tratarem de filiação, adoção, 
poder familiar, invalidade de ma-
trimônio, interdição, recuperação 
judicial ou falência ficam de fora”, 
explica.

 De acordo com Rogério, a par-
tir dessa norma,  as pessoas terão 
um estímulo maior para procura-
rem caminhos alternativos em vis-
ta da solução de seus problemas 
antes de ajuizarem ações judiciais. 
“Há casos em que, realmente, a 
única opção é acionar a justiça, 
mas nem todas as situações de im-
passe precisam ser encaminhadas 
dessa forma”.

 Ele explica que o caminho da 
mediação possui critérios éticos 
e são trabalhados os sentimentos, 
a expressão dos interesses, per-
cepções das partes. “O mediador 
identifica tudo isso e evidencia 
como as particularidades de cada 
envolvido impacta na forma de ne-
gociar. Ele é um elemento técnico 
que não vai favorecer um ou outro, 
mas vai trabalhar para que os dois 
tenham condições de construírem 
boas soluções para todos”, afirma.

1. Que tipo de conflito pode ser 
objeto da mediação?

 Segundo a Lei, qualquer tipo 
de conflito que envolva direitos 
disponíveis. Exemplo: Consumi-
dores, empresas, prestação de ser-
viço. Empresários que disputem 
determinados tipos de acordo ou 
contratos, quando as pessoas mo-

ram juntas, e que mantenham al-
gum tipo de relacionamento. Cabe 
ressaltar que há casos em que o 
direito é indisponível, mas há es-
paço para negociar. Um exemplo 
é a definição de pensão alimentícia 
de um filho. A mãe ou o pai que es-
teja representando o filho não pode 
abrir mão da pensão, mas os pais 
podem conversar e definir por con-
senso a forma e o valor destinado 
à manutenção financeira do filho, 
sendo que, neste caso o acordo de-
verá ser revisado pelo Ministério 
Público e homologado pelo juiz.

2. O cenário de condomínios 
também está contemplado 
na realidade de Mediação de 
Conflitos?

 Sim. Apesar de as pessoas se 
perceberem em unidades indivi-
duais, elas têm uma relação con-
tinuada. Geralmente são vizinhos, 
moram próximos e esse vínculo 
poderá durar muito tempo ou tal-
vez por toda a vida. Isso significa 
que elas precisarão estar sempre 
em processo de negociação. Na 
vida em condomínio, as pessoas 
precisam decidir juntas sobre va-
lores, benfeitorias, regras de con-
vivência, barulho, animais, áreas 
comuns… Tudo isso envolve um 
processo de negociação e comu-
nicação. Muitas vezes as pessoas 
querem resolver isso da melhor 
maneira, mas não encontram as 
ferramentas adequadas. Podem 
partir para processos judiciais e 
sofrer um desgaste emocional e 
financeiro muito grande.

3. Quais as vantagens que a 
lei de mediação trará para as 
pessoas que precisam resolver 
seus conflitos?
 

 Sobretudo quando há um vín-
culo entre os envolvidos, como é 

o caso dos vizinhos, vejo como 
grande vantagem a utilização 
desse mecanismo, pois permite 
a preservação e melhoria do re-
lacionamento. Isso os ajudará a 
continuar convivendo e lidando 
de forma mais eficaz com as si-
tuações de divergência, evitando 
futuros problemas. Outro ponto é 
a celeridade: a demora na resolu-
ção das questões de impasse pode 
aumentar os problemas. Não po-
demos deixar de citar também a 
economia, pois a mediação pode 
diminuir os custos financeiros, psi-
cológicos e de tempo, bem como 
evitar as custas processuais, etc.

4. Qual a segurança jurídica 
dos acordos firmados por meio 
da mediação particular?

 A lei traz exatamente a van-
tagem da segurança jurídica, pois 
dispõe sobre regras e critérios bem 
definidos. Os acordos podem ser 
homologados por um juiz e, em 
caso de não cumprimento, podem 
ser executados judicialmente, ou 
seja, têm o mesmo efeito de uma 
sentença. Outro ponto importante 
é que o acordo não é uma imposi-
ção externa, sendo construído pe-
los próprios interessados, gerando 
um maior comprometimento no 
cumprimento do acordado.

5. Como a empresa Pacificar 
atua na gestão de Conflitos?

 A empresa Pacificar contempla 
um olhar sobre a necessidade das 
pessoas de resolverem seus con-
flitos de forma pacífica. É comum 
as pessoas ficarem aflitas para so-
lucionarem um impasse e, muitas 
vezes, a opção mais evidente é ini-
ciar um litígio, que acaba gerando 
desgaste para todos os envolvi-
dos. A Pacificar desenvolveu uma 
gama de serviços com o intuito 
de promover uma cultura de paz. 
São três grupos de serviços: Pre-
venção, que inclui o mapeamento 
de conflitos, diagnóstico e cam-
panhas motivacionais. O segundo 
grupo visa a Capacitação de ges-
tores e colaboradores. Este serviço 
se aplica diretamente a empresas, 
escolas, condomínios. O objetivo 
é facilitar a tomada de decisão a 
partir de um olhar mais completo 
acerca dos cenários trabalhados. 
O terceiro grupo está diretamen-

te ligado à Lei de Mediação, que 
é a Gestão de Conflitos. Este é o 
serviço de mediação propriamente 
dito. Contamos com uma equipe 
especializada para atender todos 
estes grupos.

6. Vocês têm projetos para o 
cenário dos condomínios?
 

 Sim. Desenvolvemos a Jor-
nada Pacificar para Condomínios. 
Dentro do projeto, atuamos com 
prevenção, gestão de conflitos e 
capacitação. A proposta é, no pe-
ríodo de aproximadamente um 
ano, implementar a capacitação 
dos síndicos, dos colaboradores 
(zelador, faxineiro, jardineiro… 
etc), campanhas educacionais jun-
to aos moradores e no ambiente 
do condomínio como um todo. 
Mapeamos as situações de confli-
to naquele cenário, conduzimos 
um processo de transformação e 
trilhamos juntos um caminho de 
pacificação do condomínio.  Pode-
mos atuar até mesmo em reuniões 
e assembleias, que, para muitos, 
representa um desafio. Por meio de 
técnicas, auxiliamos os envolvidos 
a minimizar os desgastes gerados 
por conflitos mal direcionados e 
apresentamos uma leitura diferen-
te sobre essas situações. Conflitos 
são oportunidades de crescimento!

7. Como a Pacificar vê a figura 
do síndico na solução de con-
flitos dentro dos condomínios?

 Sabemos que o síndico é um 
profissional múltiplo. Ele precisa 
ter várias habilidades como gestor, 
ter noções da área de engenharia, 
contabilidade, administração. Nós 
sabemos que não é um trabalho 
simples e a Pacificar vê o síndi-
co como alguém que necessita de 
constante desenvolvimento e ca-
pacitação específica para aprimo-
rar suas competências para lidar 
com situações de divergência, que 
fazem parte da rotina do condomí-
nio. Nós acreditamos que a figura 
deste profissional, quando devida-
mente capacitado, é chave para o 
bom andamento de muitos aspec-
tos na saúde dos relacionamentos 
daquele ambiente.

Conheça a Pacificar:

www.redepacificar.com.br

SBS Quadra 2 Nº 12 Bloco E Sala 
206

Parte K7 - Edifício Prime

(61) 3044-1789

contato@redepacificar.com.br

Rogério Cordeiro, Mediador Judicial e Consultor da empresa de ges-
tão de conflitos Pacificar, vencedor do prêmio nacional “Conciliar 
2013/2014” pelo Conselho Nacional de Justiça, comenta os principais 
pontos da nova lei, seus impactos e a importância da Mediação em 
condomínios

Rogério Cordeiro
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

Coleta Seletiva 
Solidária

Sustentabilidade em Condomínios

USO DE ÁREA COMUM

TJ-MG - Apelação Cível AC 
10024111707105001 MG (TJ-

-MG)

Data de publicação: 11/04/2014

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
- CONDOMÍNIOEDILÍCIO - 
ÁREA COMUM - UTILIZAÇÃO 
COMO ESTACIONAMENTO 
PELOS CONDÔMINOS - ATA DE 
ASSEMBLÉIA COMPROVAN-
DO A AUTORIZAÇÃO DOUSO 
E POR VOTAÇÃO PELA MAIO-
RIA ABSOLUTA - AUSÊNCIA 
DE ESBULHO - IMPROCEDÊN-
CIA DO PEDIDO RECONHE-
CIDA. - Verificando que os mo-
radores, condôminos, por maioria 
absoluta, deliberaram pela utili-
zação do espaço comum docon-
domínio para estacionamento dos 
veículos, impõe-se reconhecer a 
ausência de esbulho, o que leva a 
improcedência do pedido de rein-
tegração de posse, especialmente 
quando a decisão tomada está em 
pleno acordo com a convenção do-
condomínio e com os dispositivos 
legais aplicáveis ao caso.

TJ-DF - Apelacao Civel APC 
19990110249797 DF 0024979-

91.1999.8.07.0001 (TJ-DF)

Data de publicação: 12/02/2014

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DE-
MOLITÓRIA. LITÍGIO ENTRE 
CONDÔMINOS.CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. ÁREA COMUM. 
USO EXCLUSIVO. BOA-FÉ. 
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 
ABUSO DE DIREITO. 1. O RÉU, 
CONDÔMINO, CONTA COM 
EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA E DA ADMINIS-
TRAÇÃO DO CONDOMÍNIO 
PARA USAR, COM EXCLU-
SIVIDADE, ÁREACOMUM - 
FUNDO DE CORREDOR - QUE 
OCUPA DESDE A ENTREGA 
DO PRÉDIO, SITUAÇÃO TO-
LERADA PELA GENERALI-
DADE DOS CONDÔMINOS, 
TANTO QUE IGUALMENTE 
PERMITIDA A OUTROS PRO-
PRIETÁRIOS, TORNANDO LE-
TRA MORTA, NO PARTICULAR 
ASPECTO, A CONVENÇÃO. 2. 
A PRETENSÃO DEMOLITÓRIA 
DOS AUTORES, DOIS CONDÔ-
MINOS, É DISCRIMINATÓRIA, 
POIS DIRIGIDA APENAS CON-
TRA O RÉU E NÃO CONTRA 
TODOS OS QUE ESTÃO NA 
MESMA SITUAÇÃO, E ABUSI-
VA, PORQUE NÃO RESULTA-
RÁ EM NENHUM BENEFÍCIO 

PARA ELES, MAS APENAS EM 
PREJUÍZO PARA O RÉU, COM 
O ACRÉSCIMO DE QUE UM 
DELES INCORRE NA PROI-
BIÇÃO DO VENIRE CONTRA 
FACTUM PROPRIUM, UMA 
VEZ QUE VOTOU FAVORA-
VELMENTE AO USO EXCLUSI-
VO. 3. NESSAS CIRCUNSTÂN-
CIAS, IMPÕE-SE PROTEGER 
A BOA-FÉ DO RÉU, QUE NÃO 
ESTÁ CAUSANDO PREJUÍZO 
AO CONDOMÍNIO NEM AOS 
CONDÔMINOS, ENTRE ELES 
OS AUTORES.

TJ-MG - Agravo de Instrumento 
Cv AI 10024121737696003 MG 

(TJ-MG)

Data de publicação: 02/06/2014

Ementa: AGRAVO DE INSTRU-
MENTO - AÇÃO ORDINÁRIA 
AJUIZADA PORCONDOMÍNIO 
EDILÍCIO - DEFESA DE ÁREA 
COMUM DE USO EXCLUSIVO 
(VAGAS DE GARAGEM) - IN-
TERESSE JURÍDICO DO CON-
DÔMINO - PRESENÇA - INTER-
VENÇÃO COMO ASSISTENTE 
SIMPLES - POSSIBILIDADE - 
AVIAMENTO DE RECURSO DE 
APELAÇÃO CONTRA SENTEN-
ÇA DESFAVORÁVEL AOCON-
DOMÍNIO ASSISTIDO - POS-
SIBILIDADE - NECESSIDADE 
DE RENOVAÇÃO DO JUÍZO 
DE ADMISSIBILIDADE EM 1º 
GRAU - RECURSO PROVIDO 
EM PARTE. 1) Em ação ordinária 
ajuizada por Condomínio Edilício 
em face do Município de Belo Ho-
rizonte visando à defesa do uso de 
coberturas em vagas de garagem, 
áreacomuns de uso exclusivo de 
cada um dos condôminos, estes 
devem ser admitidos como assis-
tentes simples, por possuírem inte-
resse jurídico na solução da causa. 
2) Definida a legitimidade e o in-
teresse dos assistentes simples em 
recorrer da sentença, deve o magis-
trado de 1º grau renovar o juízo de 
admissibilidade, a fim de examinar 
a presença dos demais requisitos 
extrínsecos e intrínsecos. 3) Recur-
so provido em parte.

TJ-RS - Apelação Cível AC 
70060093168 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 12/08/2014

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. QUE-
DA DE GALHO DE ARVORE 
EM VEÍCULO ESTACIONADO 
EM AREA CONDOMINIAL DE 
USOCOMUM. CULPA DO CON-
DOMÍNIO NA MODALIDADE 
DE NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE SOLICITAÇÃO À SECRE-
TARIA MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE PARA A PODA DA 
ARVORE. DEVER DE INDE-
NIZAR. RESPONSABILIDADE 
DA SEGURADORA A SER APU-
RADA EM AUTOS PRÓPRIOS. 
AGRAVO RETIDO. NÃO CO-
NHECIMENTO. Agravo retido 
interposto pela parte demandante 
não conhecido, porquanto não rei-
terado nas contrarrazões recursais, 
conforme disposto no art. 523 do 
CPC . Responsabilidade subje-
tiva do condomínio pelos danos 
causados no veículo dos autores, 
decorrente da queda de um galho 
de arvore quando o automóvel se 
encontrava estacionado em área 
comum. Culpa do condomínio de-
corrente da ausência de solicitação 
à Secretaria do Meio Ambiente 
para a poda dos galhos da arvore. 
Incidência dos arts. 186 e 927 do 
CC . Dever de indenizar que re-
manesce em caso de negativa da 
seguradora ao pagamento da inde-
nização securitária. Demanda ajui-
zada apenas contra o Condomínio. 
Inexistência de discussão acerca 
das cláusulas gerais da apólice 
nestes autos. Eventual perda do 
direito à indenização securitária 
que deverá ser discutida em autos 
próprios, com a presença da segu-
radora. APELO DESPROVIDO. 
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 
70060093168, Vigésima Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Dilso Domingos Pereira, 
Julgado em 30/07/2014)

TJ-RS - Embargos Infringentes EI 
70054442553 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 13/12/2013

Ementa: EMBARGOS INFRIN-
GENTES. PROPRIEDADE E 
DIREITOS REAIS SOBRE COI-
SAS ALHEIAS. CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. AÇÃO REIVINDI-
CATÓRIA.ÁREA DE USO CO-
MUM. NÃO CONFIGURADA. 
UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA 
POR CONDÔMINO E EX-PRO-
PRIETÁRIO DO TERRENO HÁ 
MAIS DE 26 ANOS. VENDA AD 
CORPUS. Descabe aos autores o 
direito de reivindicar aquilo que 
nunca lhes coube em condomínio. 
EMBARGOS INFRINGENTES 
DESACOLHIDOS. UNÂNI-
ME. (Embargos Infringentes Nº 
70054442553, Décimo Grupo de 
Câmaras Cíveis, Tribunal de Jus-
tiça do RS, Relator: Glênio José 
Wasserstein Hekman, Julgado em 
06/12/2013)

Fonte: www.jusbrasil.com.br

Por Anderson J. Santos |

Uma horta pode fazer 
parte de uma infância 
saudável. Seu condo-

mínio pode não dispor de muito 
espaço, mas é possível montar 
uma pequena horta para que as 
crianças possam se sujar de terra 
e ver a natureza funcionando. A 
plantação pode ser feita em vasos 
ou utilizar uma parte da área do 
jardim para esse fim. Determine 
quem irá cuidar da manutenção 
da horta, ou seja: molhar, tirar 
plantas daninhas e,claro, colher.

 Encontre um morador que 
conheça o assunto para ser o lí-
der do projeto, dividindo tarefas. 
Também é possível fazer uma 
campanha interna, com cartazes 
de apoio envolvendo as crianças 
do condomínio, elas vão adorar 
ver aquela mudinha se transfor-
mar em parte da salada.

  O local escolhido para a horta 
deve receber muitas horas de sol 
por dia. O ideal é começar com 
ervas, temperos e chás. Horta-
liças demandam mais atenção 
e cuidado. Quando os temperos 
estão prontos para o consumo, 
os condôminos são livres para se 
servir dos frutos da horta sempre 
que quiserem. 

 Especialistas em em hortas 
orgânicas dividem as plantas em 
duas categorias: as que precisam 
de profundidade (com mais de 60 
cm) e as que não precisam. Entre 
as mais espaçosas temos manje-
ricão, alecrim, capim cidreira, pi-
mentas, sálvia e louro. 

 Já as espécies que não ne-
cessitam de locais tão profundos, 
como cebolinha, salsinha, tomi-
lho, coentro, orégano, manjerona 
e hortelã permitem misturas em 
sua maioria, mas o ideal é que 
sejam plantadas aos pares. A ex-
ceção é a hortelã, que deve ficar 
sozinha no seu vaso. Também é 
melhor não plantar a salsinha e o 
coentro no mesmo recipiente, já 
que são bastante parecidos.

 Para preparar o solo correta-
mente, a receita é: argila expandi-
da, areia grossa e, então, uma ca-
mada de composto de terra com 
húmus ou esterco de vaca.

Também se deve levar em conta a 
necessidade real de água da plan-
ta, que, em geral, recebe muito 
mais rega do que precisa. Deve 
haver furos no fundo do vaso para 
que a água excessiva escorra por 
ali. Então, é plantar e colher!

Patrocínio:

 Instituto Condomínios 
Sustentáveis

iconsdf.com.br
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Mármore e granitos são 
rochas cobiçadas para 
construções e decora-

ções, podemos perceber isso des-
de a Grécia e Roma antiga onde a 
maioria das esculturas e decora-
ções de palácios e templos usava 
esses materiais.

 Mármores e granitos dão sofis-
ticação a qualquer ambiente. Mas 
você sabe como escolher entre os 
dois materiais? Mais resistentes, 
os granitos são ideais para pisos 
e soleiras de locais de grande cir-
culação, fachadas e bancadas de 
cozinha. Os mármores são mais 
leves, e devem ser usados, prefe-
rencialmente, em ambientes inter-
nos, pois sofrem mais com a ação 
do tempo e da poluição.

 Sabemos que nem sempre a 
peça que queremos é indicada para 
o lugar, por isso vale a contratação 
um profissional qualificado que 
possa lhe orientar sobre as melho-
res combinações. 

 Você já ouviu falar sobre Piso 
paginado? Esse nome é dado quan-
do combinamos e encaixamos pe-
ças de granito, tanto no piso quan-
to nas paredes, dando assim um 
revestimento e uma paginação a 
mais para ele, ajudando a definir 
a quantidade de peças necessárias 
para um ambiente.

 Emerson Almeida, CEO da 
STONE WHITE Mármores e Gra-

Precisando de Mármore 
ou Granito?

Benfeitorias

nitos, que tem mais de 30 anos de 
experiência no ramo e já possui 
referência no mercado do DF, com 
fornecimento e execução para vá-
rias obras em blocos nas quadras 
residenciais e comerciais das Asas 
Norte e Sul e grandes Institui-
ções como UnB, Colégio Galois, 
Embaixadas, Polícia Civil do DF, 
Igrejas, Supermercados e grandes 
Construtoras, além de atender tam-
bém obras residenciais, explica so-
bre o piso paginado:

 “Piso paginado não é apenas 
para realizar desenhos e formas ge-
ométricas, ele também é um apro-
veitamento racional de mármore e 

granito. Em uma obra ou reforma 
que for usado o piso paginado a 
quantidade de mármore ou granito 
será exata, ou seja, sem nenhum 
desperdício, diferentemente do 
piso padronizado no qual o clien-
te pode precisar arcar com mais 
20% de material. O piso paginado 
é ecologicamente correto, preserva 
nossa natureza no sentido em que 
elimina os desperdícios na obra”.

 Nem sempre a peça que que-
remos é indicada para o lugar, por 
isso, vale a contratação de um pro-
fissional qualificado que possa lhe 
orientar sobre as melhores combi-
nações.
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Administração
Danos ou furtos internos 
não são responsabilidade 

do Condomínio

São comuns as vezes em que 
um condômino tenta res-
ponsabilizar o condomínio 

ou a pessoa do síndico por ter se 
sentido lesado dentro do mesmo. 
Arranhões em carros, furto de bici-
cleta ou brinquedos infantis, ou até 
mesmo - em situações mais graves 
- até arrombamentos em unidades, 
a exemplo de incidente ocorrido no 
Distrito Federal.

 Um caso assim levou a 6ª Tur-
ma Cível do TJDFT a manter, em 
grau de recurso, sentença que ne-
gou pedido de indenização a con-
dômino que teve a sala comercial 
furtada no Condomínio Conjunto 
Nacional de Taguatinga. De acordo 
com a decisão, “para a responsabi-
lização do condomínio por furto 
ocorrido em uma de suas unidades 
autônomas deve haver previsão 
nesse sentido na convenção de 
condomínio ou no regimento inter-
no”.

 A ação de indenização foi ajui-
zada em nome da empresa do au-
tor, que é contador. Segundo ele, 
em setembro de 2011, seu escritó-
rio contábil foi arrombado e vários 
pertences, como computadores e 
pendrives, subtraídos do local. O 
fato foi registrado em Boletim de 
Ocorrência na 12ª DP. Afirmou-se 
que o episódio lhe trouxe danos 
materiais presentes e futuros, con-
sistentes nos serviços de contabili-
dade que estavam registrados nos 
pendrives furtados. Pediu a conde-
nação do condomínio ao pagamen-

to dos prejuízos sofridos.

 Em contestação, o réu pugnou 
pela extinção do processo, alegan-
do que a autora conhece a con-
venção condominial, que dispõe 
expressamente sobre a não respon-
sabilidade do condomínio nos ca-
sos oriundos de furtos nas unidades 
autônomas.

 Na 1ª Instância, o juiz da 5ª 
Vara Cível de Taguatinga negou os 
pedidos formulados na ação. “Em 
situações como essa, a jurisprudên-
cia é pacífica no sentido de que o 
condomínio somente possui res-
ponsabilidade por furtos ocorridos 
no interior das unidades autônomas 
se houver expressa estipulação 
nesse sentido na convenção. Com-
pulsando os autos, verifico que, na 
verdade, o Regimento Interno do 
Condomínio do Edifício Conjunto 

Nacional de Taguatinga afasta ex-
pressamente tal responsabilidade, 
conforme dispõe no art.30”.

 Além disso, o magistrado des-
tacou que não houve comprovação 
de qualquer fato praticado pelos 
prepostos do condomínio que te-
nha contribuído diretamente para 
a ocorrência do furto, como, por 
exemplo, negligência do porteiro 
em relação ao ingresso de pessoas 
no local. 

 “Ao contrário, consta no relato 
da própria inicial que os crimino-
sos se utilizaram de brecha deixada 
na janela do edifício para poderem 
adentrar na sala comercial”, con-
cluiu na sentença. Após recurso, a 
Turma manteve a decisão, julgan-
do também pela improcedência do 
pedido indenizatório.

da Redação / TJDFT
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Organização na hora da 
mudança é fundamental

Cotidiano

O trânsito de chegada e par-
tida de condôminos é na-
tural em um condomínio, 

sendo ainda mais comum quanto 
maiores forem suas dimensões. 
Seja para se acomodar ou para levar 
os pertences embora, as mudanças 
são sempre fontes de distúrbios na 
rotina no condomínio. Porém, com 
organização e disciplina é possível 
reduzir os transtornos e fazer com 
que a ela ocorra na maior tranquili-
dade possível.  

 Para preservar a ordem, é es-
sencial o estabelecimento de regras 
para nortear todo o processo e elas 
devem ser levadas ao conheci-
mento do novo condômino assim 
que ele feche contrato de compra/
locação da unidade condominial. 
Para os condôminos antigos que 
estão partindo, deve-se fazer valer 
o Regimento Interno já conhecido
deles.

Pondo ordem na casa

Agendamento - É importante 
que os dias em que haverá tráfego 
intenso de veículos, funcionários 
de transportadoras, montagem de 
móveis de grande porte, dentre ou-
tras atividades que possam gerar 
transtornos maiores, sejam infor-
mados com antecedência para que 
o síndico e os funcionários do con-
domínio estejam cientes. Os dias 
permitidos para realizar mudança 
estão no Regimento Interno e va-
riam em cada condomínio. 

Horários - Assim como nas da-
tas, condomínios residenciais e 
comerciais costumam restringir a 
permissão para mudanças a algu-
mas faixas horárias do dia. Geral-
mente, veta-se a movimentação 
antes das 8h e após as 22h. Porém, 
também é algo que varia de caso a 
caso. É fundamental que se fiscali-
ze a obediência a essa regra, para 

que o sossego dos demais condô-
minos não seja perturbado.

Acesso de pessoas - É natural que 
muitas pessoas trabalhem durante 
um processo de mudança. No en-
tanto, para controlar o entra-e-sai, 
o porteiro ou vigilante do prédio
precisa saber quem está autorizado
a entrar. Por isso, antes de come-
çar a mudança, deve-se cadastrar
o nome e, se possível, foto dessas
pessoas. Assim, evita-se a entrada 
de estranhos mal-intencionados.

Elevadores - Transporte de mó-
veis, eletrodomésticos, malas e ou-
tros objetos deve ser estritamente 
realizado através dos elevadores 
de serviço, pois o social deve ficar 
livre para o trânsito dos condômi-

nos. Mesmo o elevador social não 
deve ficar unicamente à disposição 
da mudança, devendo intercalar as 
viagens com demais interessados. 

Lixo - O condômino que está che-
gando ou saindo do prédio deve 
estar atento ao descarte correto 
do lixo gerado por sua mudança. 
Lembrando que a garagem não 
existe com finalidade de depósito. 

Preservação	 do	 patrimônio - 
Antes e após a mudança é aconse-
lhável que um funcionário do con-
domínio faça uma vistoria do piso, 
paredes, portas e demais áreas. Em 
caso de algum dano à pintura, ar-
ranhões, sujeira, por exemplo, o 
condômino responsável deve ser 
chamado a arcar com o reparo. 
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Dicas
Condomínio na internet

 A tecnologia produz ferra-
mentas que já fazem parte do 
cotidiano das pessoas há muito 
tempo. A cada dia, novas possi-
bilidades surgem para facilitar a 
vida do usuário. Esses benefí-
cios também auxiliam muito na 
gestão do condomínio e podem 
ser um importante aliado do sín-
dico. 

 Uma nova tendência que 
vem ganhando adeptos é a cons-
trução de sites ou blogs do con-
domínio. Nesse espaço virtual 
que pode ser montado internet 
sem necessidade de investimen-
to financeiro, o síndico pode 

apresentar informes, fazer solici-
tações, ou seja, manter um canal 
de comunicação mais próximo do 
condômino. 

 Esse, por sua vez, não precisa 
ser um mero leitor. É interessan-
te que os condôminos participem 
ativamente, comentando, dando 
sugestões, apresentando deman-
das. A tecnologia, quando bem 
utilizada, pode ser um meio faci-
litador das relações no condomí-
nio.  

Banheiros compartilhados

 Os banheiros estão presentes 
em áreas comuns do condomínio 
como piscina, sauna e salão de 

festas. De uso compartilhado para 
condôminos e visitantes, esses am-
bientes precisam estar sempre lim-
pos e com boa aparência. O visual 
deles pode sim ser renovado com 
economia, mas sem perder o char-
me e bom gosto.

 Uma dica de baixo custo é in-
vestir em vasinhos de flores para o 
balcão e pequenos quadros para a 
parede. Quando não é possível ar-
car com as despesas de uma troca 
de azulejos pode conseguir um re-
sultado tão sofisticado quanto o de 

uma reforma: basta utilizar adesi-
vos especiais para essa finalidade, 
fazendo a colagem em uma das 
paredes. 

Seguros

 Para condomínios verticais 
novos, logo após a concessão do 
Habite-se e posterior ocupação 
do prédio, deve-se fazer o seguro 
obrigatório que protege a estrutura 
do prédio contra alguns sinistros 
básicos como incêndio, queda de 
raios, explosões e colisão de aero-
naves, conforme determina os arti-
gos 1.346 e 1.348 do Código Civil. 

 Essa cobertura pode ser incre-
mentada com garantias adicionais, 

para proporcionar maior segu-
rança. Optando por uma cober-
tura ampla, são acrescidas as 
garantias contra vendaval, fura-
cão, ciclone, tornado, granizo, 
inundação, desmoronamento, 
alagamentos, danos elétricos, 
dentre outros eventos. 

 Segurança é assunto sério e 
com isso não se deve economi-
zar, pois muitas vezes o barato 
sai mais caro quando ocorre 
algo imprevisto. Se o condomí-
nio possui receita, um seguro 
amplo é um investimento im-
portante. Devendo ser acres-
cidas as garantias levando em 
consideração as características 
próprias do imóvel. 

Antes o assunto era tratado 
às surdinas, pois quanto 
menos pessoas sabendo 

dos acontecimentos melhor. Nos 
últimos dois anos porém, a venda 
e consumo de drogas em condo-
mínios de classe média, em todo o 
Brasil – mais especificamente no 
Rio de Janeiro – tomaram propor-
ções maiores,  e hoje os problemas 
envolvendo drogas tomaram as pa-
ginas de jornais e estão em quase 
todas as reuniões de condôminos. 
Outros crimes associados ao trafi-
co, como furtos e roubo, também 
preocupam. E, para garantir a se-
gurança de toda a comunidade, 
os síndicos e moradores estão to-
mando medidas, que vão desde a 
ampliação de um sistema de radio 
que facilita a comunicação direta 
com a policia e o corpo de bom-
beiros a debates entre os síndicos 
que enfrentam s problemas entre 
os seus arraiais. Mas, todos sabem, 
que a policia, com todo o seu apa-
rato, não pode resolver o problema 
das drogas nos condomínios, pois 
diz respeito a uma área particular. 
Talvez o trabalho policial se res-
trinja ao monitoramento do trafico. 
Segundo autoridades especializa-
das no assunto, o envolvimento 
de monitores no problema pode 
dar cabo a este problema, ou, pelo 
menos, amenizá-lo. Infelizmente, 
muitos moradores de condomínios 
ainda se recusam a colaborar, não 
denunciam os flagrantes e fingem 
que nada vêem. Agindo assim, es-

tes moradores estão se tornando 
vitimas de traficantes, que, sen-
tindo-se livres para agir, roubam 
veículos estacionados nas gara-
gens dos prédios e conquistando 
os adolescentes.

Enfrentamento

 Mas, fica uma pergunta: por 
que os condomínios viraram local 
de venda de entorpecentes, se há 
alguns anos era sinônimo de segu-
rança e tranqüilidade? Para a poli-
cia, os condomínios ainda são con-
siderados locais acima de qualquer 
suspeita” pelos traficantes, que se 
sentem livres de uma ação repres-
sora. É inegável, porem, que a per-
da de valore, desestrutura família, 
curiosidade e atração pelo proibi-
do são, segundo a especialistas, 
alguns fatores que levam jovens 
da classe media a se aproximar do 

submundo das drogas e do trafico.

 A falência do sistema educa-
cional e do Estado também contri-
bui para crescimento do trafico em 
condomínios. E os condomínios 
podem colaborar com repressão 
do trafico de drogas na medida em 
que valoriza o adolescente, inves-
te em áreas esportivas e colabora 
com a policia, denunciando. Alem 
disso, os síndicos e moradores po-
dem colaborar restabelecimento 
da comunicação perdida entre as 
famílias.

 Como se vê, não há uma causa 
isolada determinante para o envol-
vimento da classe média no trafico 
de drogas, são varias razoes, mas 
as principais são a crise moral e 
ética, que não foi substituída por 
nenhum outro mecanismo de con-
trole social.

*A autora é jornalista e colabora-
dora da Folha do Sindico

Repeteco
Tráfico de drogas invade 

condomínios

Por Andréa Mattos |
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Momento EuChef

File de Peixe com 
molho de Maracuja

Ingredientes:

• 6 files de peixe (Saint Peter, pes-
cada ou linguado)

• sal

• limão

• 1 xícara de creme de leite fresco

• 1/2 cebola

• 2 colher de sopa de manteiga

• 3 colheres de suco de maracujá
concentrado

• 1 colher de sopa de sementes de
maracujá

• 1 colher de sopa de azeite

/euchefdf
(61)8192-0892

@euchef

Por Fábio Marques |

Para mais receitas e dicas 
siga-nos

Modo	de	fazer:

1- Tempere os files com sal e li-
mão. Só tempere na hora que for fa-
zer pois o limão “cozinha” o peixe
e o sal desidrata.

2. Aqueça o azeite e coloque os fi-
les para fazer  na frigideira, virando
com cuidado.

3. Reserve os files depois de fritos
(em um recipiente fechado para
manter o calor).

4. Na mesma frigideira coloque a
manteiga e refogue a cebola picada.

5. Acrescente o creme de leite e o
suco de maracujá e deixe ferver.
Acerte o sal.

6. Coloque em cima dos files e en-
feite com as sementes do maracujá.

“Contrate o Chef e 
experimente deliciosos pratos”

Cupins: como combater esses 
visitantes indesejáveis

Manutenção

A presença não grata deles 
pode ser motivo de pânico 
para muitas pessoas e cos-

tumam dar dor de cabeça por onde 
resolvem se instalar. Os cupins são 
visitantes que nenhum anfitrião 
quer receber. O motivo para tornar 
esse pequenino inseto tão indese-
jável é que ele se alimenta da celu-
lose da madeira presente em mó-
veis, objetos decorativos, portas, 
esquadrias, tetos e pisos, podendo 
causar perda total do produto. 

 É comum a crença de que as 
infestações de cupim são mais re-
correntes em zonas rurais que em 
urbanas. Porém, isso não é ver-
dade. Pode ser que ocorra justa-
mente o contrário! Enquanto áreas 
rurais dispõem de muita vegetação 
(fornecendo fartura de alimento e 
abrigo para os insetos), as urbanas 
apresentam cenário oposto. Dessa 
forma, não havendo condições de 
subsistir no meio, os cupins mi-
gram para o ambiente doméstico 
em busca da madeira que compõe 
algumas de suas estruturas. 

 A primeira medida a ser adota-
da para evitar a presença de cupins 
é a escolha da madeira. Madeiras 
nobres como aroeira, peroba e ipê 
são mais resistentes aos ataques 
dos cupins. Entretanto, trata-se de 
um material de alto custo e nem 
sempre é viável optar por eles. 
Uma alternativa é utilizar madei-
ra de reflorestamento previamente 
tratada com produtos impermeabi-
lizantes, que dificulta o ataque dos 
insetos.

 Esse tratamento químico da 
madeira só pode ser feito por pro-

fissionais capacitados. Já a aplica-
ção de verniz é uma tarefa simples 
que pode ser executada por um lei-
go e que ajuda muito no combate 
ao cupim. Isso porque o produto 
forma mais uma camada prote-
tora de revestimento da madeira, 
aumentando a impermeabilização 
de portas, móveis e outras superfí-
cies. 

 A umidade favorece a pro-
liferação de colônias de cupins. 
Sabendo dessa informação, é re-
comendável que o síndico esteja 
vigilante em relação ao sistema hi-
dráulico do condomínio e busque 
consertar possíveis infiltrações e 
vazamentos que venham a existir. 
Além do desperdício de água, es-
ses problemas podem levar a ou-
tros prejuízos, como uma infesta-
ção de cupins. 

 Limpeza e organização são 
princípios fundamentais para di-
minuir as chances de ter de lidar 
com pragas urbanas, incluindo não 
apenas os cupins, mas também ra-

tos, formigas, baratas e escorpiões. 
Guardar entulhos como móveis 
velhos, caixas e outros objetos 
pode atrair esses animais. Por isso, 
é importante que os condôminos 
colaborem evitando deixar acumu-
lar bagunça em garagem ou outra 
área comum do prédio. 

 Por fim, a dedetização é a es-
tratégia principal para quem dese-
ja se livrar dos bichos indesejados 
e também prevenir que venham 
a ocorrer outras infestações. No 
caso dos cupins, o processo ga-
nha o nome específico de descu-
pinização e só deve ser realizado 
por empresas de credibilidade 
reconhecida e que conte com um 
químico responsável. Ideal que 
seja feita periodicamente (mesmo 
quando não há indícios de cupim), 
a descupinização, quando executa-
da por profissionais competentes, 
costuma resolver o problema já 
na primeira iniciativa. O processo 
passa pelas etapas de remoção de 
ninhos, tratamento da madeira da-
nificada e barreira química. 



A Rigor Serv atra e seu nef ícios 
transforma o sonho do funcionário em reali 

.... 

-

• Limpeza e conservação

• Auxiliar administrativo

► LIMPEZA E
CON SERVAÇÃO

► BRIGADISTA E
S OCORRISTA

E CONTROLE ► SERVIÇOS GERAIS 

-

► LIMPEZA DE ESCADAS E ► MON ITORAMENTO E
ESTEIRAS ROLANTES CFTV

� 
� 

Solicite um 
orçamento 

Serventes 

Garagistas 

Jardifleiros 

Zeladores 

Soluções criativas e eficazes 
para qualquer situação 
é a marca da Qualifoco 
Serviços, que dispõe de 
profissionais altamente 
qualificados e supervisores 
operacionais experientes, 
todos buscando respostas 
rápidas às necessidades do 
cliente. 

Reconhecida pelo Prêmio 
Top Brazil Ouality em 2014, 
a Qualifoco Serviços 
oferece um portifólio 
variado de serviços: 

• Auxiliares de Serviços Gerais
• Agentes de Portaria
• Controladores de Acesso
• Brigadistas
• Socorristas
• Auxiliares Administrativos
• Encarregados de Manutenção
• Contínuos
• Camareiras
• Copeiras
• Motoristas
• Recepcionistas
• Telefonistas
• Entre outros


