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INDICADORES / MÊS
Jul/15 Ago/15 Set/15 Out/15 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,7317 0,6876 0,6930 0,6799 6,62 7,86
Poupança (2) (%) 0,7317 0,6876 0,6930 0,6799 6,62 7,86
TR* (1) (%) 0,2305 0,1867 0,1920 0,1790 1,44 1,59
TJLP (%) 0,54 0,54 0,53 0,58 5,13 6,00
FGTS (3) ( %) 0,4777 0,4338 0,4391 0,4391 3,97 4,64

Débitos Fed ** Selic (4) (%) 1,17 1,11 1,11 1,11 10,80 12,80
DI Over (2) (%) ---- ----
UPC *** (R$) 22,69 22,69 22,69 22,83 1,51 1,51
UFESP (R$) 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

Mais um dia 30 de novem-
bro vem chegando e com 
ele é comemorado o Dia 

do Síndico. A data é oportuna para 
tecermos algumas reflexões acerca 
do papel desse representante do 
condomínio e como a realidade 
desse cargo tem sofrido mudanças 
no decorrer dos tempos. 

 Se antigamente essa era uma 
função predominantemente ocu-
pada por um perfil específico (ho-
mem, com mais de 60 anos, apo-
sentado), atualmente o cenário 
é bastante diverso. As mulheres 
chegaram com tudo e hoje formam 
uma grande parcela dos síndicos de 
condomínios no Brasil. Mudanças 
também se aplicam à faixa etária. 
Em muitas partes do país, notamos 
um maior interesse por parte dos 
jovens em participarem mais da 
gestão do ambiente em que vivem. 

 Não foi apenas o perfil do sín-
dico que mudou nos últimos 20 ou 
30 anos. A forma de se exercer a 
sindicância também foi alterada. 
Em muitos aspectos, ela foi bene-
ficiada pelas novas tecnologias da 
informação, que dão maior pratici-
dade, organização e rapidez em ta-
refas que antes exigiam muito tem-
po e disposição para burocracias. 

 Contudo, há algumas coisas 
que nunca mudam. Certas caracte-

rísticas continuam sendo de suma 
importância para quem se dispõe 
a ocupar o cargo de síndico. A Fo-
lha do Síndico ouviu moradores de 
condomínios, que responderam ao 
seguinte questionamento: que qua-
lidades são desejáveis em um sín-
dico? E os defeitos, quais os pio-
res? Confira o resultado na matéria 
especial do mês!

 Tantas responsabilidades e 
atribuições também colocam o 
síndico no centro de conflitos. O 
líder do condomínio com frequ-
ência precisa lidar com opiniões 
divergentes à sua, bem como críti-
cas que nem sempre são legítimas. 
Dessa forma, o principal trunfo de 
um bom síndico é a sua capacidade 
de organização, assim é possível 
provar sua boa conduta quando for 
questionado. 

 Em nossa matéria de “Coti-
diano” trazemos ao leitor o caso 
de um morador de um prédio de 
Goiânia (GO) condenado pela Jus-
tiça a indenizar em R$ 5 mil, por 
danos morais, o ex-síndico em de-
corrência de uma falsa acusação de 
desvio de dinheiro. Histórias como 
essa se repetem e os síndicos preci-
sam estar precavidos. 

 Desejamos a todos os nossos 
leitores um feliz e produtivo Dia 
do Síndico!

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 9 ------
FGTS 6 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 25 ------

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

Validade: 31/01/2016

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais
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O cargo de síndico requer 
grandes responsabilidades 
e disciplina, uma vez que 

administrar um patrimônio coleti-
vo não é tarefa fácil. Aquele que 
se dispõe a ocupar esse posto deve 
ter em mente que terá de lidar com 
opiniões divergentes à sua, bem 
como críticas que nem sempre são 
legítimas. Contudo, o principal 
trunfo de um bom síndico é a sua 
capacidade de organização. 

 Não são raras as vezes em que 
debates se estabelecem dentro do 
condomínio acerca dos fluxos do 
caixa e aplicação dos recursos. 
Para evitar confrontos, é funda-
mental que o síndico guarde todo 
tipo de documento que possa servir 
para seu próprio resguardo. Isso é 
válido para notas fiscais, recibos 
e também atas de reuniões. Evi-
tar críticas é impossível, porém o 
síndico tem o direito de exigir que 
elas sejam plausíveis. 

 Com frequência, com os âni-
mos acirrados dentro do condomí-
nio, conflitos entre condôminos e 
síndicos são levados à Justiça. Isso 
foi o que ocorreu em outubro no 
estado de Goiás. Em decisão mo-
nocrática, o desembargador Ama-
ral Wilson de Oliveira condenou 
um morador de um prédio de Goi-
ânia a indenizar em R$ 5 mil, por 
danos morais, o ex-síndico em de-
corrência de uma falsa acusação de 
desvio de dinheiro. Apesar de ha-
ver acordo anterior entre as partes 
na esfera penal a respeito do crime 
de calúnia, o magistrado frisou que 
a reparação cível segue de forma 
independente.

“A retratação feita pelo réu no juí-

Alvo fácil:
Síndicos precisam lidar com 
críticas e oposição de ideias

Cotidiano

zo penal, aceita pelo ofendido, não 
lhe retira o abalo moral que esse 
busca civilmente reparar. Isso por-
que o fato de o autor da ação abrir 
mão da persecução penal de seu 
ofensor – e aceitar sua retratação 
como forma de extinção de sua pu-
nibilidade criminal – não implica 
dizer que abra mão, também, de 
sua reparação cível, ou seja, de sua 
indenização”, elucidou o desem-
bargador.

 Consta dos autos que, durante 
assembleia de moradores do re-
sidencial, o réu falou que o então 
síndico teria se apropriado das ver-
bas do condomínio, motivo pelo 
qual o autor da ação ajuizou pro-
cesso cível e penal. 

 No 5º Juizado Criminal de 

Goiânia, as duas partes entraram 
em acordo: o réu aceitou fazer a re-
tratação, inclusive, publicamente, 
durante reunião dos condôminos. 
Paralelamente, na 8ª Vara Cível de 
Goiânia, o juiz Romério do Car-
mo Cordeiro julgou procedente o 
pleito do ex-síndico e condenou o 
ofensor ao pagamento de indeni-
zação por danos morais, fixado em 
R$ 5 mil.

 Ambas as partes recorreram: o 
ex-síndico pediu majoração da ver-
ba indenizatória e o réu alegou que 
o imbróglio já havia sido resolvi-
do, com o acordo na esfera penal. 
O desembargador analisou as duas 
apelações, mas manteve a sentença 
sem reformas.

da Redação / TJGO
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Área Comum
Agefis notifica condomínio que construiu 

depósito em pilotis na Asa Norte

A prefeitura da 306 Norte 
tem 30 dias para conseguir 
que a Administração Re-

gional de Brasília autorize a cons-
trução de um depósito no pilotis do 
Bloco D. Caso não apresentem os 
documentos, a Agência de Fiscali-
zação do DF (Agefis) poderá em-
bargar ou demolir a obra, além de 
multar o condomínio. A estrutura, 
que fere o tombamento de Brasília, 
serve para guardar o material da re-
forma de 15 edifícios pertencentes 
ao Exército. Operários fecharam 
a ponta direita do edifício com a 
anuência dos moradores, mas sem 
projeto e aval do GDF. Para o coor-
denador de Fiscalização de Obras 
da Agefis, Francisco Gonçalves, 
trata-se de uma “obra irregular”.

 Um dos responsáveis pela in-
tervenção no Bloco D, o tenente 
do Exército Flávio José Dias ga-
rantiu que “está providenciando 
os documentos para legalizar a 
construção”. Entre a tarde de sá-
bado e a manhã de ontem, foram 
pintadas com a mesma cor da fa-
chada as paredes de alvenaria que 
cercam o pilotis. O oficial garantiu 
que ninguém trabalhará no local 
até conseguir a autorização da ad-
ministração. Porém, o Correio fla-
grou ontem um pedreiro concluin-
do parte do acabamento externo 
com cimento. “Vamos regularizar 
tudo, tanto com a Administração 
de Brasília quanto com o Instituto 

de Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan)”, afirmou o 
militar. A Agefis notificou ontem o 
condomínio.

 O desrespeito ao tombamento 
praticado na 306 Norte, no entan-
to, se espalha pelo Plano Piloto. 
O Bloco E da 310 Sul, por exem-
plo, instalou barras de ferro entre 
algumas colunas e em frente ao 
estacionamento. O síndico, David 
Sabino, explicou que as instalações 
têm mais de 10 anos. “A Agefis não 
nos procurou para questionar nada. 
Não na minha gestão. Não sei por 
que colocaram (as grades), mas 

elas não destoam a paisagem, não 
atrapalham a passagem e ainda im-
pedem que carros entrem no pilo-
tis, onde muitas crianças brincam. 
Não há desnível entre o estaciona-
mento e a área sob o bloco e já foi 
costume estacionarem ali”, justifi-
cou.

 No Bloco K da 309 Sul, há 
uma grade que cerca o lado direito 
do pilotis. O próprio síndico, Ar-
naldo Amaral, questiona a presen-
ça da estrutura. “Como proteção, 
ela não resolve”, avalia. Porém, 
ele denuncia que os moradores se 
sentem inseguros e acredita que 

seria melhor se os espaços públi-
cos abaixo dos prédios fossem cer-
cados. Já no Bloco A da 405 Sul, 
os condôminos construíram um 
canteiro ao longo do prédio e tra-
vam uma briga burocrática com a 
Agefis para mantê-lo. “Deixamos 
passagens para os pedestres. Cons-
truímos a mureta, porque a água da 
chuva desce para o nosso prédio 
com muita força e invade as porta-
rias. Está aí por um motivo”, disse 
a síndica, Juliana Doumet.

Fonte: Correio Braziliense

A fiscalização deu prazo de 30 dias para que a prefeitura da quadra 
apresente documentos a respeito da legalidade da construção. Mau 
exemplo se espalha pelo Plano Piloto

No Bloco E da 310 Sul, barras de ferro impedem o livre acesso



5Novembro de 2015

Multa por comportamento 
antissocial no condomínio 
exige direito de defesa

Legislação da Redação / STJ

A vida em condomínio é re-
gida por regras que existem 
para assegurar a harmonia 

e a moderação em um ambiente 
que é habitado coletivamente. Mas, 
como proceder quando algum ente 
resolve não obedecer aos acordos 
de convivência necessários para o 
equilíbrio do todo? 

 A aplicação de multas previs-
tas no Código Civil (artigos 1.336 
e 1.337) como sanção a algumas 
condutas consideradas inadequa-
das costuma ser uma alternativa 
adotada. Antes disso, deve-se, en-
tretanto, dar a oportunidade para 
que o condômino enquadrado 
apresente suas justificativas, após 
notificação prévia, de modo a pos-
sibilitar o exercício do direito de 
defesa.

 Esse foi o entendimento da 
Quarta Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) em julgamen-
to de recurso especial interposto 
por um condomínio de São Paulo 
contra proprietário que alugou sua 
unidade para pessoa cujo compor-
tamento foi considerado antisso-
cial.

 Em assembleia extraordinária, 
com quórum qualificado, foi esti-
pulada a multa de R$ 9.540,00 por 
diversas condutas irregulares atri-
buídas ao locatário, como ligação 
clandestina de esgoto, instalação 
indevida de purificador em área 
comum e até mesmo a existência 
de uma banca de jogo do bicho 
dentro do imóvel alugado. 

 A cobrança da multa foi afas-
tada pelo Tribunal de Justiça de 
São Paulo ao fundamento de que 

sua aplicação seria inviável sem 
prévia notificação do proprietário. 
Além disso, segundo o acórdão, o 
assunto nem sequer foi menciona-
do no edital de convocação da as-
sembleia, que tomou a decisão sem 
a presença do proprietário, o qual 
recebeu apenas a notificação para 
pagamento.

 No STJ, o condomínio alegou 
que a multa não tem como pres-
suposto a notificação prévia do 
condômino. Bastaria o reiterado 
descumprimento de deveres con-
dominiais, capaz de gerar incom-
patibilidade de convivência. Entre-
tanto, para o relator, ministro Luis 
Felipe Salomão, a aplicação de pu-
nição sem nenhuma possibilidade 
de defesa viola garantias constitu-
cionais.

 O ministro apontou a existên-

cia de correntes doutrinárias que, 
com base no artigo 1.337 do Códi-
go Civil, admitem a possibilidade 
de pena ainda mais drástica quan-
do as multas não forem suficientes 
para a cessação de abusos: a expul-
são do condômino. Tal circunstân-
cia, segundo o ministro, põe em 
maior evidência a importância do 
contraditório.

 Por se tratar de punição por 
conduta contrária ao direito, acres-
centou Salomão, “deve-se reco-
nhecer a aplicação imediata dos 
princípios que protegem a pessoa 
humana nas relações entre particu-
lares, a reconhecida eficácia hori-
zontal dos direitos fundamentais, 
que também devem incidir nas re-
lações condominiais para assegu-
rar, na medida do possível, a ampla 
defesa e o contraditório”.
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Coluna do Especialista
 Abuso de moradores

Condôminos devem saber até onde 
vai seu papel, para evitar dano 

moral Rodrigo Karpat

A administração de um con-
domínio envolve uma série 
de responsabilidades, por 

isso, o síndico e o corpo diretivo 
(conselhos fiscais e consultivos) 
são essenciais para o bom funcio-
namento da vida condominial. Os 
condôminos também têm papel 
fundamental, ao participar efetiva-
mente das assembleias que discu-
tam mudanças e aprimoramentos, 
e cumprir corretamente a conven-
ção do condomínio.
 No entanto, a participação dos 
moradores na gestão dos condomí-
nios deve ter alguns limites. Só é 
permitida a intromissão nas rotinas 
do prédio quando tenham sido de-
signados para isso, e contanto que 
não causem quaisquer transtornos 
ou prejuízo. Os representantes le-
gais são eleitos em assembleia, 
justamente para assumirem as res-
ponsabilidades diretas pela gestão.
 Os condôminos não podem, 
por exemplo, treinar, fiscalizar, 
dar ordens diretas, ou de qualquer 
forma intimidar os funcionários do 
condomínio para cumprir o regi-
mento interno. Nesse caso, os mo-
radores interessados em participar 
da rotina condominial não devem 
interferir propriamente na gestão, 
salvo se através dos seus represen-
tantes eleitos quando previsto na 
função, ou quando for criada algu-
ma comissão com esta finalidade.
 A delegação de algumas fun-
ções específicas para os moradores 
em assembleia pode acontecer, po-
rém, a responsabilidade direta pela 
administração é sempre do síndi-
co. Se os moradores ameaçarem 
os funcionários de demissão, por 
exemplo, o condomínio certamen-
te poderá responder na Justiça Tra-
balhista por assédio moral causado 
por qualquer um de seus condômi-
nos ou moradores.

Foi o que aconteceu em um con-
domínio de São Paulo onde um 
funcionário foi agredido por um 
morador. De acordo com a deci-
são judicial a favor do emprega-
do, o condomínio equipara-se a 
empregador, conforme artigo 2º 
da CLT, de maneira que responde 
pela higidez física e moral de seus 
empregados, enquanto estiverem 
no ambiente de trabalho. Assim, 
se o funcionário do condomínio 
sofrer dano físico e moral durante 
o período laboral, quando estava 
sob a tutela de seu empregador, o 
condomínio deve responder pelo 
dano causado.
 O magistrado ressaltou na 
decisão que cada condômino, ao 
tratar pessoalmente com os em-
pregados do condomínio, está na 
posição de empregador, pois os 
condôminos são proprietários e, 
sendo a coisa de uso comum, cada 

um possui sua parte ideal do bem, 
o que lhe garante exercer determi-
nados direitos sobre a parte que 
lhe cabe.
 Desta forma, ao agredir física 
e/ou verbalmente o empregado, 
o condômino abusa verdadeira-
mente da subordinação jurídica 
decorrente da relação de emprego, 
o que enseja a responsabilidade de 
indenização por dano moral. Neste 
sentido, o ideal é conversar com os  
moradores para que não interfiram 
na gestão propriamente dita, e par-
ticipem das discussões do condo-
mínio somente em assembleia ou 
quando autorizados pelo síndico.

*Rodrigo Karpat é advogado es-
pecialista em Direito Imobiliário, 
consultor em condomínios e sócio 
do escritório Karpat Sociedade de 
Advogados

Espaço

Piscinas Seguras
Há diversos cuidados a serem 
tomados para a área comum 

Com dias cada vez mais 
quentes, é inevitável o au-
mento do uso das piscinas. 

Mas uma área de lazer geralmente 
associada à alegria e descontração 
dos moradores pode revelar outro 
lado perigoso: a possibilidade de 
afogamento de crianças ou adultos 
que não sabem nadar.
 Geralmente as crianças são as 
principais vítimas das piscinas em 
condomínio, por na maioria das 
vezes não saberem nadar. Há ainda 
a possibilidade de serem sugadas 
pelo ralo da piscina, caso esse seja 
antigo e esteja mal regulado.
 Apenas esse verão já foram 
notificadas pelo menos quatro 
mortes de crianças em piscinas 
de condomínios e hotéis – locais 
onde, na maioria dos estados, não 
são obrigados a contar com guarda 
vidas.
 O assunto é tão importante que 
no estado do Rio de Janeiro todos 
os condomínios com piscinas são 
obrigados, por lei, a ter um guarda 
vida, além de outros equipamentos 
para garantir a segurança dos usu-
ários da piscina. Leia aqui
 “Acho que seria importante 
trazermos essa lei para São Paulo 
também. Estamos falando de vidas 
quando o assunto é a segurança 
das piscinas”, aponta Vania Dal 
Maso, gerente de condomínios da 
administradora Itambé.
 Como o síndico é responsável 
civil e criminalmente por muitas 
coisas que acontecem no condo-
mínio (saiba mais), é de suma 
importância que haja precauções 
relacionadas a essa área tão con-
corrida durante o verão. 
 Alguns cuidados relaciona-
dos abaixo, como cercar a piscina 
e pedir autorização dos pais para 
menores de 12 anos utilizarem a 
área desacompanhados devem ser 
votados  em assembleia. Caso não 
sejam aprovados, o síndico con-
segue, dessa forma, dividir a sua 
responsabilidade com os outros 
moradores, caso algum acidente 
aconteça.
Dessa forma, todos podem apro-
veitar, com tranquilidade, seu lu-
gar ao sol durante os dias de sol.

Veja como se prevenir:

Piscinas antigas: geralmente 
são elas que apresentam ralos com 
sucção mais forte. O ideal é cha-
mar uma empresa especializada 
para verificar o equipamento – e se 
possível, trocá-lo por um que não 
“puxe” tanta água. Também vale 
adotar um filtro, antes do ralo, para 

diminuir a pressão
Cercas: são a principal barreira 
entre as crianças e a piscina. Ela 
deve ser alta, a fim de impedir que 
os pequenos consigam pulá-la. O 
melhor é que sua tranca seja de di-
fícil manuseio e que  fique tranca-
da, à chaves, de noite até de manhã
Manutenção em dia: além da 
água, que deve ser cuidada diaria-
mente, a área ao redor da piscina 
também merece atenção. Escadas, 
piso, chuveiro e outros equipa-
mentos devem constar na rotina de 
cuidados do zelador com o condo-
mínio.
Sinalização correta: é impres-
cindível que haja placas ou sina-
lização mostrando a profundidade 
da piscina. 
Câmeras: uma medida geral-
mente polêmica, já que em alguns 
condomínios os moradores não 
gostam de se sentir vigiados pelo 
equipamento em roupas de banho. 
Por outro lado, pode ser a diferen-
ça entre salvar alguém que, por 
acidente, caiu na piscina
Capa para piscina: uma ma-
neira inteligente de economizar 
água e evitar sua evaporação pode 
ser extremamente perigosa para 
crianças. Elas levantam a capa 
para ver a água embaixo, podem  
cair na piscina e não serem vistas
Guarda vidas: o que alguns 
podem considerar um gasto ex-
tra, deve ser encarado como um 
investimento, principalmente em 
condomínios onde haja muito uso 
da piscina, como nos condomínios 
clube
Crianças acompanhadas: os 
menores de 12 anos só devem 
estar desacompanhados no am-
biente da piscina caso tenham 
autorização por escrito dos pais. 
De acordo com o ECA (Estatuto 
da Criança e do Adolescente) os  
menores de 10 anos não devem 
estar nunca desacompanhados em 
áreas comuns, mesmo que dentro 
do condomínio. “O entendimento 
mais comum da Justiça é que os 
pais são os principais responsáveis 
e cuidadores dos menores, mesmo 
que nas áreas comuns do prédio”, 
argumenta Hubert Gebara, vice-
-presidente de condomínios do 
Secovi-SP.
Cuidado com a água: muitos 
condomínios preferem economi-
zar com os cuidados com a água e 
instruir o zelador ou outro funcio-
nário para executar esse trabalho. 
Nesse caso, o ideal é buscar uma 
qualificação para o colaborador, 
evitando assim que a água fique 
contaminada ou simplesmente não 
seja tratada corretamente. 
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Faz trinta anos e o Brasil já 
tinha medo das eliminatórias 

sul-americanas

Pela primeira vez em 19 anos, Rio pode 
não figurar entre os dez primeiros

“Estamos perdendo 
a identidade”

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Em continuação à entrevista 
de Humberto Matos, o ex-
-jogador e ex-técnico do

Sobradinho fala sobre a profissão e 
sobre o futebol de Brasília:

O técnico que foi jogador 
leva vantagem sobre o que 
não foi?

Sim, desde que não confie ape-
nas no conhecimento de ex-atleta. 
Precisa entender que é treinador e 
deve aliar conhecimentos teóricos 
e manter-se informado.

Muito se diz que os técnicos 
brasileiros estão defasados. 
Concorda?

Dizem isso com foco na Europa, 
porém, é uma questão de identi-
dade. Nós treinadores precisamos 
de constante reciclagem, mas vol-
tada para a característica do nosso 
futebol. Estamos perdendo a iden-
tidade. Copiamos formas táticas e 
físicas de treinamento. E estamos 
descaracterizados. Temos que nos 
atualizar sem perder a nossa carac-
terística vencedora.

Qual foi o melhor técnico 
que você teve?

Tive dois treinadores que reputo 
como bons: Aguilar foi meu treina-
dor no Goiânia e sabia muito va-
lorizar a característica dos atletas 

e sempre montava bons times; o 
outro foi Flávio Almeida, no Ma-
dureira, esse estava à frente do seu 
tempo, com muitos trabalhos mo-
dernos usados, ainda hoje, por vá-
rios treinadores. Tive também um 
grande aprendizado como auxiliar 
do Othon Valentin. Tem o Hélio 
dos Anjos, grande comandante. 
Trago comigo um pouco de cada.

O que é preciso fazer para 
recuperar o futebol de Bra-
sília?

A federação tem que facilitar e não 
impor dificuldades. Precisa de ca-
lendário anual e ajudar os clubes. 
A imprensa local precisa ter maior 
alcance nacional, divulgando o fu-
tebol para que seja interessante aos 
atletas e treinadores trabalharem no 
Candangão. É preciso mais investi-
mento na formação de atletas, com 
comissões trabalhando anualmente 
e com calendário local, nacional e 
internacional. Os clubes, no geral, 
estão mais sérios e organizados a 
cada ano. Falo tendo como base o 
Sobradinho, onde tive a honra de 
trabalhar por duas oportunidades.

Brasília te traz boas recor-
dações?

Gostaria muito de ter sido cam-
peão pelo Sobradinho-DF, onde 
me identifiquei muito com a filo-
sofia do clube e com a torcida. Fui 
muito respeitado como profissional 
naquele clube.

Faz trinta anos.
A revista Placar chegou às 
bancas na terça-feira, 21 de 

maio, o Brasil estrearia nas elimi-
natórias no dia 2 de junho, menos 
de duas semanas depois. O título 
da entrevista com Evaristo de Ma-
cedo você pode ler na foto abaixo: 
“Até Evaristo teme um vexame 
histórico.’’ O subtítulo, do lado es-
querdo da página, conta: “Evaristo 
anda angustiado com a possibili-
dade de entrar de vez na história 
do futebol brasileiro como o único 
técnico que não conseguiu levar 
a seleção a disputar uma Copa do 
Mundo.’’
 É óbvio que saber que já hou-
ve o medo de não se classificar não 
atenua a angústica de estrear nesta 
quinta-feira nas Eliminatórias com 
receio de não chegar à Rússia. Mas 
é delicioso olhar para trás e per-
ceber que não se está louco. Sim, 
você se lembra com razão de que 
havia gente, no rádio, nos jornais 
e nas revistas dizendo que havia o 
risco de não se classificar para um 
Mundial. O medo não é inédito e, 
de tão forte naquele tempo, provo-
cou a mudança do treinador.
 Evaristo pediu demissão, se-
gundo ele, ou foi demitido, segun-
do os relatos da época, na semana 
seguinte. No dia 2 de junho, Telê 
Santana dirigiu a seleção brasileira 
que venceu a Bolívia por 2 x 0 em 
Santa Cruz de la Sierra. Outro si-
nal de que havia receio de o Brasil 
não se classificar para o México. A 
CBF mexeu os pauzinhos e, poli-
ticamente, tirou o jogo contra os 
bolivianos de La Paz, onde havia 
perdido em 1979 pela Copa Amé-
rica. Levou para Santa Cruz, onde 

não há altitude.
 “Se isto não acontecer, pode-
remos ter dificuldade nesses dois 
jogos contra Bolívia e Paraguai 
fora do Brasil’’, disse Telê Santa-
na, também em entrevista à revista 
Placar, uma semana antes do de-
poimento de Evaristo.
 A frase não se referia à mudan-
ça do local da partida, mas à che-
gada em bom estado físico e téc-
nico dos brasileiros que jogavam 
na Itália, casos de Zico, Sócrates, 
Falcão, Cerezo e Júnior.
 Nesse momento, Telê era co-
mentarista do SBT, crítico da se-
leção de Evaristo. No dia 2 de 
junho, estaria no banco de reser-
vas, conduzindo a seleção que se 
classificou para a Copa, vencendo 
em Assunção e Santa Cruz de la 
Sierra, empatando com o Paraguai 
no Maracanã e com a Bolívia no 
Morumbi.

 Dois anos depois, a seleção le-
vou 4 x 0 do Chile na Copa Amé-
rica da Argentina, razão pela qual 
morríamos de medo das elimina-
tórias para a Copa da Itália, con-
tra Venezuela e Chile — o mesmo 
grupo da Copa América de 1987. E 
quatro anos depois, quando final-
mente a seleção perdeu sua primei-
ra partida de eliminatórias, contra 
a Bolívia, em La Paz, o discurso 
nas rádios era sobre o risco de ficar 
fora da Copa.
 Risco sempre há, sempre hou-
ve, sempre haverá. Se jogar bem, o 
Brasil dilui o problema. E a grande 
questão da seleção que estreia hoje 
contra o Chile em Santiago é não 
estar formada e ser jovem demais. 
Não é a falta de talento.
O fato é que o Brasil começa as eli-
minatórias com um certo receio de 
não se classificar.
 Exatamente como trinta anos 
atrás

No início da década passa-
da, o rebaixamento do Bo-
tafogo em 2002, a luta do

Flamengo contra o rebaixamento, 
em 2004, e a lembrança das que-
das do Fluminense nos anos 90, 
tudo alimentava conversas sobre 
a crise do futebol do Rio de Janei-
ro, ano após ano. Mas em nenhum 
momento da primeira década deste 
século, os quatro gigantes do Rio 
figuraram todos abaixo do décimo 
lugar.
 Em 2001 e 2002, o Fluminen-
se foi às semifinais do Brasileirão, 
em 2005 chegou em quinto lugar, 
o Flamengo foi oitavo em 2003, o
Vasco brigou para ir à Libertadores

em 2006. E tudo começou a mudar 
com Flamengo e Fluminense em 
terceiro e quarto lugares em 2007.
 Aí veio o domínio carioca, 
com títulos brasileiros do Flamen-
go, em 2009, Fluminense, em 2010 
e 2012.
 Neste ano, o desempenho é ri-
dículo e a melhor notícia vem do 
Botafogo, que pode confirmar o 
retorno à Série A se vencer o Cri-
ciúma sábado, em Santa Catarina. 
O Flamengo é o 11o colocado, o 
Fluminense está em 12o lugar e o 
Vasco em último.
 Só duas vezes na história, ne-
nhum clube do Rio de Janeiro ocu-
pou classificações acima do déci-

mo lugar. Só em 1990 e 1996. Da 
última, com o Grêmio campeão, o 
Flamengo terminou em 13o lugar, 
o Botafogo em 17o, o Vasco em
18o e o Fluminense na zona de re-
baixamento, 23o colocado.

Não que um rubro-negro la-
mente a situação do Vasco ou um 
tricolor comemore o retorno do 
Botafogo. Na prática, esse negócio 
de futebol carioca, futebol paulita, 
gaúcho ou mineiro não existe. Há 
os sucessos e fracassos individu-
ais. Mas chama a atenção. Depois 
de 19 anos, nem Flamengo nem 
Fluminense nem Vasco nem Bota-
fogo entre os dez melhores times 
do Campeonato Brasileiro.
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Seu Condomínio
Reformas: esteja atento à 
certificação de qualidade 

dos materiais

Espaço Cooperativo

Somos a melhor 
solução para seu 

condomínio
Por Luís Lesse M. Santos |Na realização de uma obra 

ou mesmo de uma pe-
quena reforma, sempre 

buscamos economia e eficácia na 
construção. Contudo, é preciso le-
var em consideração outros fatores 
como a segurança e durabilidade 
do material, caso contrário corre-
-se o risco de o barato sair caro e o 
prejuízo ser maior que a economia. 

 O Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia (In-
metro), bem como as associações 
nacionais de fabricantes lançam 
regularmente selos que atestam a 
qualidade dos produtos circulantes 
no mercado da construção civil. 
É importante que o síndico esteja 
atento para essas especificações 
visando à maior segurança nas 
obras do condomínio, visto que 
desde a entrada em vigor da NBR 
16.280 da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), o 
síndico é responsável pela obra.  

 Desde o último dia 3 de ou-
tubro, começou a vigorar no mer-
cado o Selo de Qualidade do Por-
celanato, o qual foi criado pela 
Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Cerâmica (Anfacer), vi-
sando garantir todas as usabilida-
des do produto: apresentar baixos 
níveis de absorção de água, alta 
durabilidade, grande resistência 
às manchas, características que o 
fazem ser atualmente a placa cerâ-
mica mais nobre do setor. O selo 
garante ao consumidor o desempe-
nho esperado do produto.

 O intuito da Associação é 
orientar clientes e consumidores 
sobre a procedência do revesti-

mento e as características do por-
celanato, discriminando os pro-
dutos que atendam aos requisitos 
da norma NBR 15463 da ABNT, 
a qual estabelece os requisitos exi-
gíveis para fabricação, marcação, 
declarações em catálogos, rece-
bimento, inspeção, amostragem e 
aceitação de placas cerâmicas para 
revestimento do tipo porcelanato, 
dando mais segurança aos profis-
sionais e clientes que buscam o 
revestimento para os projetos. 

 Para as arquitetas Adriana e 
Alessandra Morávia, do escritório 

Morávia Arquitetura & Interiores, 
a novidade traz benefícios. “É mui-
to importante esse selo para inibir 
o comércio de produtos que não 
possuem um padrão de qualidade. 
Diferença de medidas do produto 
e a facilidade em manchar em con-
tato com produtos químicos como 
certos materiais de limpeza acar-
retam prejuízo para o cliente que, 
muitas vezes, precisam refazer o 
piso. Para nós, profissionais, gera 
mais segurança em especificar tais 
produtos”, concluem.

O Sicoob Executivo é uma 
das poucas instituições 
financeiras do país a dis-

ponibilizar um pacote de serviços 
e produtos financeiros e bancários 
específico para o segmento. Nosso 
produto, chamado CooperCondo-
mínio (você já deve ter visto nossa 
propaganda nesta Folha), atende 
centenas de condomínios em todo 
o DF com uma equipe especializa-
da e uma unidade de atendimento 
exclusiva.

 Um dos maiores atrativos do 
CooperCondomínio é o valor do 
boleto bancário: R$ 1,90. Nos-
sas taxas também têm se mostra-
do atrativas. Possuímos linhas de 
crédito para reformas de fachada, 
compra de máquinas/equipamen-
tos e individualização de hidrôme-
tros a 1,96% a.m., com prazo de 
até 100 meses. Outro diferencial é 
a taxa de empréstimo consignado 
para os funcionários do condomí-
nio: a partir de 2,70% a.m..

 Prestamos um atendimento 
personalizado e você pode contar 
com a facilidade do SicoobNet (o 
office banking do Sicoob). Para 
aumentar sua comodidade, temos 
parceria com a rede Banco24Ho-
ras. Além do menor impacto finan-
ceiro nas contas, no fim do exer-
cício anual o condomínio recebe 
sua parte na divisão das sobras da 
cooperativa, diferencial que ne-
nhuma instituição bancária estatal 
ou privada oferece.

 Não é por acaso que o Banco 
Central recentemente reconheceu 
as cooperativas de crédito como 
promotoras do desenvolvimento 
econômico. Promovemos ajuda 
mútua, colaboração e solidarieda-
de e fazemos parte de um modelo 
que já integra 7,5 milhões de brasi-
leiros. Estamos presentes em 95% 
do território nacional e somos as 
únicas instituições financeiras em 
565 municípios brasileiros.

 Além da capilaridade e solidez 
do Sistema, o associado conta com 
o Fundo Garantidor do Cooperati-
vismo (FGCoop). Supervisionado 
pelo Banco Central, o FGCoop ga-
rante investimentos de até R$ 250 
mil por CPF ou CNPJ, como nas 
demais instituições financeiras.

 No mundo inteiro, somos mais 
de um bilhão de cooperativistas. 
Se você ainda não conhece o co-
operativismo de crédito, teremos 
imensa satisfação em lhe apresen-
tar a essa força transformadora. 
Traga a conta do seu condomínio 
para o Sicoob Executivo e comece 
a usufruir das vantagens de uma 
cooperativa de crédito!

E-mails para esta coluna:

espacocooperativo@sicoobexecu-
tivo.com.br

*Presidente do Sicoob Executivo
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Manutenção
Geradores de energia em 

condomínio

No mundo atual, muitas 
de nossas atividades di-
árias dependem do uso 

de energia elétrica. Iluminação, 
climatização, funcionamento de 
eletrodomésticos são alguns exem-
plos dessa necessidade no ambien-
te domiciliar. Nas áreas comuns 
do prédio, os elevadores, alarmes, 
bombas hidráulicas e portões ele-
trônicos também precisam de fluxo 
contínuo de energia. 

 Para garantir segurança e con-
forto aos seus moradores mesmo 
em casos de blecaute ou apagões é 
que muitos condomínios recorrem 
ao uso de geradores. Além de as-
segurar o fornecimento de energia 
durante interrupções da rede elétri-
ca, os geradores podem ajudar a di-
minuir a conta de energia, uma vez 
que eles podem ser utilizados pelos 
condomínios também nos horários 
de picos, quando a energia forneci-
da pela concessionária é mais cara.

 Em um primeiro momento, é 
comum cogitar a compra de um 
equipamento próprio para suprir 
as necessidades do condomínio. 
Contudo, uma nova tendência vem 
ganhando adeptos em edifícios re-
sidenciais e corporativos: o aluguel 
de grupos geradores. Há cada vez 
mais as firmas especializadas nesse 
tipo de serviço, o que garante va-

riedade de preços, por isso é fun-
damental orçar com várias concor-
rentes antes de fechar contrato. 

 Dentre as vantagens de se alu-
gar o equipamento, pode-se des-
tacar a economia imediata, visto 
que o investimento para aquisição 
de um aparelho é alto. Assim, com 
menos dinheiro é possível usufruir 
de um gerador de energia de pri-
meira linha, de potência adequada 
às atividades desempenhadas no 
condomínio. Há no mercado mo-
delos capazes de podem manter 
uma autonomia de uso de mais de 
24 horas. Isso dá maior tranquili-
dade a todos. 

 Associado à instalação, é acon-
selhável que se feche um pacote 
de manutenções mensais. A maio-
ria das locadoras de geradores se 

responsabiliza por esse serviço. 
É muito importante que o síndico 
e sua assessoria jurídica atentem 
para todas as cláusulas do contra-
to de locação, observando detalhes 
sobre o que está ou não incluso na 
prestação de serviço, bem como as 
responsabilidades de ambas as par-
tes. 

 A relação custo/benefício deve 
ser analisada com cautela, pois 
uma oferta mais barata nem sem-
pre é garantia de bom negócio. É 
de suma importância averiguar o 
histórico da empresa com a qual se 
pretende fechar, bem como a for-
mação de seus profissionais. 

De acordo com a legislação bra-
sileira, os geradores particulares 
(condomínios, clubes, empresas, 
etc) devem ser Registrados ou Au-
torizados pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL). Os 
proprietários são os responsáveis 
por manter o equipamento dentro 
de todas as normas técnicas e obri-
gações legais. A instalação deve 
seguir as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Seguir essas regras é fun-
damental também para a segurança 
das pessoas que moram ou circu-
lam próximo ao aparelho. 
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Assessoria Condominial

As Confusas Decisões 
“Soberanas” das Assembleias Aldo Junior

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

Por Aldo Junior |

Quando se diz no universo 
condominial que as assem-
bleias são soberanas,  esta 

afirmativa não deve ser conside-
rada unicamente como uma regra 
absoluta, pelo contrário, esta má-
xima é muito mais relativa do que 
se imagina. Em primeira análise, 
se fossem realmente soberanas não 
haveria tantas nulidades julgadas 
e sentenciadas que obrigam suas 
alterações por inúmeros absurdos 
aprovados.
 As assembleias devem e pre-
cisam decidir de forma colegiada, 
dentro das atribuições previstas 
em Lei e na convenção, com prer-
rogativas muito bem definidas por 
força da co-propriedade e da com-
plexidade que envolve os diversos 
interesses de um condomínio.
 São registradas muitas deci-
sões tomadas nas assembleias que 
contrariam ou aviltam os dispositi-
vos da Legislação vigente e da pró-
pria convenção, abrindo grandes 
lacunas na vida condominial.
 Muitas vezes condôminos de-
savisados, com ideias malucas, 
aparecem às reuniões com propos-
tas no mínimo esdrúxulas - para 
não dizer ridículas – e acabam con-
vencendo os outros condôminos, 
com argumentos que visam apenas 
prejudicar a gestão condominial, 
induzindo os presentes a erronea-
mente votar aprovar verdadeiras 
barbaridades administrativas e 
como não falar em jurídicas.
 Um dos absurdos mais recor-
rentes ocorridos nas assembleias 
condominiais é a diminuição do 
percentual de aplicação do fundo 
de reserva, simplesmente visando  
economia,  justificam assim os au-

tores da ideia maravilhosa. Absolu-
ta pobreza de espírito.  
 Para exemplificar, as conven-
ções de modo geral instituem um 
percentual de fundo de reserva que 
varia em média de 5% a 10%, a ser 
aplicada sobre a taxa condominial 
aprovada em orçamento. Os con-
dôminos idealistas e incompetentes 
sugerem – apesar da determinação 
da convenção – que se despreze 
o documento mais importante do 
condomínio e simplesmente se re-
duza para 2% por exemplo.
 O quorum previsto em Lei e 
na maioria das convenções para al-
terar a convenção em qualquer de 
suas cláusulas é de 2/3 dos proprie-
tários, portanto 75% dos condômi-
nos. Como se “pode aceitar, que 
alguns “rasguem “ a constituição 
do condomínio”, apenas para sua 
vontade, totalmente descabido.
 As determinações da conven-
ção por força de Lei, não podem 
alteradas apenas com uma assem-

bleia sem quorum qualificado, ou 
ainda por vontade de alguns mes-
quinhos que não conseguem mini-
mamente entender que um condo-
mínio é um organismo vivo e que 
precisa ser gerido com responsa-
bilidade administrativa e princi-
palmente com absoluta segurança 
jurídica.
 No momento em que, estes 
“gênios reprimidos” propõem um 
absurdo destes, como diminuir o 
percentual do fundo de reserva, o 
simples ato, além de causar ao sin-
dico dificuldades de utilização dos 
recursos específicos nas despesas 
especificas, ainda pode ocasionar o 
desvio de outras verbas para suprir 
as despesas emergenciais.

             O mais interessante desta si-
tuação, é analisar que aqueles mes-
mos condôminos proponentes da 
redução percentual, normalmente 
tem memória curta ou sofrem de 
doença pré-existente que os faz es-

quecer tudo, principalmente o que 
votaram anteriormente.
 Certamente num momento fu-
turo irão cobrar do sindico o supos-
to desvio desautorizado de verba 
ordinária ou extra para suprir as 
despesas do fundo de reserva, que 
em virtude de saldo insuficiente ne-
cessitaram de auxílio financeiro de 
outras rubricas.
 Os síndicos devem sempre lu-
tar para que as determinações da 
convenção prevaleçam e não sejam 
desrespeitadas nas assembleias. 
Estes pequenos detalhes podem fa-
zer uma grande diferença adiante.
 Imaginem a situação de um 
condômino que acaba de adquirir 
um imóvel no prédio e não parti-
cipou da assembleia que arbitra-
riamente diminuiu o percentual do 
fundo de reserva, levantamento a 
tese da regularização do percentu-
al, e cobrança da recomposição dos 
valores não arrecadados sob pena 
de uma ação judicial, como fica o 

sindico neste caso?
 Portanto a firmeza do sindico é 
fundamental nestes momentos. De 
qualquer forma assim mesmo o sin-
dico mantendo uma postura firme e 
contrária na assembleia ao absurdo 
pretendido, for vencido no voto, 
nem tudo está perdido.
 Com o objetivo de preservar 
seus direitos e suas responsabili-
dades, o sindico deve pedir para 
que o secretário registre em ata que 
se necessário for, o sindico estará 
previamente autorizado a utilizar 
quaisquer outros recursos para 
suprir as despesas emergenciais, 
ressalvando ainda que não haverá 
comprometimento na aprovação de 
suas contas, devido a prévia resolu-
ção da plenária.
 Esta medida garante ao sindico, 
no mínimo, que a qualquer tempo 
não poderá – ele sindico - ser res-
ponsabilizado por um ato irrespon-
sável de uma assembleia composta 
por condôminos despreparados e 
sem qualquer conhecimento legal, 
e que sempre buscam economizar, 
mas esquecem das obrigações e dos 
inúmeros percalços que o sindico 
tem que administrar no seu dia a 
dia.    
 Neste contexto síndicos, façam 
o possível para que prevaleçam em 
sua integridade as determinações 
da convenção, mesmo diante des-
tes “entendidos”. Se não admissí-
vel pelos condôminos, preserve-se 
juridicamente. 
 A função principal do sindico é 
cumprir e fazer cumprir a conven-
ção, logo faça valer sua obrigação, 
dê exemplo no estrito cumprimento 
das normas, e mãos a obra com fir-
meza! 
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Coluna Gabor RH
Profissionalizar o 

trabalho de síndico 
traz diversos benefícios 

ao condomínio
O EVENTO MAIS ESPERADO 

DA COMUNIDADE 
CONDOMINIAL DO DF, 

ESTÁ CHEGANDO!

Por Ricardo Karpat |

Ricardo Karpat

São muitos os detalhes que 
envolvem o trabalho de um 
síndico, desde questões bási-

cas como checar o vencimento dos 
extintores de incêndio e o correto 
funcionamento das câmeras de se-
gurança; ao controle das vagas na 
garagem, do salão de festas e das 
contas; passando também pela ne-
cessidade de redução no consumo 
de água e de energia, bem como 
administrar a gestão do lixo gera-
do pelo empreendimento.
 Para que todo o processo seja 
realizado de forma eficiente, mi-
nimizando o risco de gerar desen-
tendimentos e insatisfações junto 
aos os moradores, é necessário se 
especializar na função. Para tal, a 
formação é fundamental. Um bom 
síndico deve ter conhecimento 
sobre o código civil, as leis traba-
lhistas, além de interesse nas áreas 
contábil, administrativa e do direi-
to.
 Há também outras habilida-
des que ajudam a ser um profis-
sional eficiente nesta área, como 
saber ouvir as reclamações dos 
condôminos, ser um bom comu-
nicador, e, principalmente, exercer 
liderança. “É difícil agradar a to-
dos, normalmente haverá alguém 
que discordará da decisão toma-
da, mesmo que ela pareça a mais 
acertada e conte com o apoio da 

maioria”, assegura o administra-
dor especializado no segmento de 
condomínios, Ricardo Karpat.
 De acordo com Karpat, as par-
tes de manutenção e de obras são 
as mais complexas, que geram 
maiores investimentos e recla-
mações. “Para que a decisão do 
síndico seja questionada o menos 
possível e agrade ao máximo de 
moradores é importante que ele 
desenvolva um plano de trabalho 
para definir as prioridades, ou seja, 
o que é mais importante para o 
condomínio. Bem como oriente os 
moradores e apresente os projetos, 
os orçamentos e defina as obras de 
melhorias”, revela.
 O administrador garante que a 
substituição de um síndico amador 
por um profissional especializado 

na função resulta em significativa 
redução de custos para o empre-
endimento. “O conhecimento que 
um síndico profissional possui 
para administrar o condomínio 
possibilita a ele uma melhor admi-
nistração das compras, do controle 
de horas extras dos funcionários, 
do cumprimento de normas regu-
latórias, entre outras questões que, 
a médio e longo prazo, irão gerar 
uma economia muito relevante 
para o condomínio, além de redu-
zir os constantes e desagradáveis 
desentendimentos registrados en-
tre os moradores”, finaliza Karpat.

* Ricardo Karpat é Diretor da 
Gábor RH e administrador de em-
presas especializado em recursos 
humanos.

Inovação e conteúdo direciona-
do de qualidade a UNASIN-
DICO 2015 foi a grande marca 

do sucesso. Com participação de 
500 síndicos e mais de 43 exposi-
tores de diversos ramos de ativida-
de comercializando bens, produtos 
e serviços, o evento marcou a co-
munidade condominial do DF para 
sempre.

 Excepcionais palestras com 
Rodrigo Karpat, Rosely Schwartz 
e Dr. Condomínio Aldo Junior, 
proporcionaram aos síndicos 
muita qualidade nos temas abor-
dados e esclarecimento de dúvi-
das.  Atrações como a comedian-
te Nany People, Grupo de Dança 
Árabe, apresentações musicais e 
muita diversão foram os pontos al-
tos da UNASINDICO 2015.

 Para a UNASINDICO 2016 a 
organização do evento a cargo da 
JR OFFICE Assessoria Condomi-
nial promete muitas novidades. As 
maiores autoridades em palestras 
condominiais do Brasil já foram 
contratadas para proporcionar aos 
síndicos qualificação e treinamen-
to especializado  com o padrão de 
excelência da marca UNASINDI-
CO.  

 Dentre os temas a serem tra-
balhados, as alterações no código 
civil, condomínios horizontais, 
fraudes contábeis, assembleias, 

Contratar um profissional especializado para administrar o em-
preendimento resulta em redução de gastos e minimiza o risco de 
desentendimento entre os moradores.

convenções de condomínio, estu-
dos de casos reais e muito mais.

 Dentre os destaques no evento 
de 2016, estará presente um dos 
maiores palestrantes motivacio-
nais do Brasil o Professor Marins 
com uma palestra direcionada ao 
dia a dia da vida em condomínios. 
Nos shows corporativos o come-
diante “Saideira” da Praça é Nossa 
do SBT vai divertir o publico da 
UNASINDICO 2016 com vários 
personagens hilariantes além do 
famoso “Saideira”.

 Como grande destaque do 
evento o Cantor Jerry Adriani, 
um dos grandes ídolos da Jovem 
Guarda que consagrou Roberto 
Carlos também estará ao vivo com 
os síndicos de Brasília, apresenta-
do um show intimista interpretan-
do Elvis Presley, Legião Urbana 
além de seus grandes sucessos.

 Isto é a UNASINDICO. O me-
lhor evento condominial do Brasil. 
Palestras objetivas com os mais 
renomados profissionais do Bra-
sil, shows corporativos, entreteni-
mento sorteios de brindes, muito 
conteúdo condominial e interação 
para você sindico.

 UNASINDICO 2016, o maior 
encontro de gestores condominiais 
do DF, inscrições abertas pelo site 
www.unasindico.com.br ou pelo 
telefone (61)3011-7316.           



13Novembro de 2015



14 Novembro de 2015

Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

PROPOSTA DE 
DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

Instituto Condomínios 
Sustentáveis – ICONS

Sustentabilidade em 
Condomínios

Por Anderson J. Santos |

TJ-SP - Apelação APL 
91034571720088260000 SP 

9103457-17.2008.8.26.0000 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 12/02/2014

Ementa: CONDOMÍNIO EDI-
LÍCIO - Alteração da fachada de 
prédio, mediante a instalação de 
central de gás na parede externa 
Não demonstração do comprome-
timento da estética do Condomínio 
Inaplicabilidade às lojas das restri-
ções das unidades autônomas - Im-
procedência - Recurso desprovido.

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 
70061108825 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 15/08/2014

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 
CONDOMÍNIOEDILÍCIO. NE-
CESSIDADE. INEXISTÊNCIA. 
Descabe concessão de gratuidade 
de justiça a condomínio edilício, 
cuja menor receita deriva de opção 
dos condôminos, ausente qualquer 
prova quanto à menor condição fi-
nanceira relativamente a eles, des-
cabendo ensejar-se locupletamento 
pela modéstia arrecadatória delibe-
radamente escolhida. (Agravo de 
Instrumento Nº 70061108825, Vi-
gésima Primeira Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Armínio José Abreu Lima da Rosa, 
Julgado em 12/08/2014)

TJ-RS - Apelação Cível AC 
70056248602 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 16/12/2014

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. 
AÇÃO DE COBRANÇA. RES-
PONSABILIDADE PELAS 
DESPESAS CONDOMINIAIS. 
A dívida de quotas emcondomí-
nio edilício é propter rem e legi-
tima o proprietário registral ao 
pólo passivo da ação de cobran-
ça. A alienação do bem no curso 
da ação não afasta a legitimidade 
passiva daquele que já foi citado 
à ação. RECURSO DESPROVI-
DO, POR MAIORIA, VENCIDO 
O RELATOR. (Apelação Cível Nº 
70056248602, Décima Oitava Câ-
mara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Nelson José Gonzaga, 
Julgado em 11/12/2014).

TJ-SP - Apelação APL 
00094641020128260590 SP 

0009464-10.2012.8.26.0590 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 01/07/2015

Ementa: OBRIGAÇÃO DE FA-
ZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. 
INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

Autora que pretende obrigar o réu 
a executar contrato de reforma. 
Notícia de que a empresa contrata-
da faliu e que o condomínio já pro-
pôs ação de execução. Inutilidade 
prática do provimento postulado. 
Ademais, questão que deve ser 
decidida em assembleia e não de 
forma unilateral por um dos condô-
minos. Sentença mantida. Recurso 
desprovido.

TJ-SP - Apelação APL 
00050858120108260562 SP 

0005085-81.2010.8.26.0562 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 20/05/2014

Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍ-
CIO. Vazamentos. Ação cominató-
ria e indenizatória. Incerteza quan-
to à origem do problema. Falta de 
água em banheiro de apartamento 
residencial durante três meses. Da-
nos morais não configurados. Ape-
lação não provida.

TJ-SP - Agravo de Instrumento 
AI 22031810620148260000 SP 

2203181-06.2014.8.26.0000 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 27/11/2014

Ementa: AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. CONDOMÍNIO EDI-
LÍCIO. COBRANÇA. O Código 
Processual fornece os mecanismos 
adequados à superação da atitu-
de do réu que se furta a receber a 
citação, não havendo previsão no 
sentido de superar tal ato com de-
claração judicial. Decisão mantida. 
Recurso desprovido.

STJ - RECURSO ESPECIAL 
REsp 1169865 DF 2009/0237862-

0 (STJ)

Data de publicação: 02/09/2013

Ementa: CONDOMÍNIO EDI-
LÍCIO. RECURSO ESPECIAL. 
QUORUM PARA ALTERAÇÃO 
DO REGIMENTO INTERNO DE 
CONDOMÍNIO. MATÉRIA QUE 
DEVE SER DISCIPLINADA 
PELA CONVENÇÃO DE CON-
DOMÍNIO, COM A VIGÊNCIA 
DA LEI N. 10.931 /2004, QUE 
ALTEROU A REDAÇÃO DO 
ART. 1.531 DO CÓDIGO CI-
VIL , CONFERINDO, NO PON-
TO, LIBERDADE PARA QUE A 
CONVENÇÃO CONDOMINIAL 
DISCIPLINE A MATÉRIA. AD-
MISSÃO DE ALTERAÇÃO DO 
REGIMENTO INTERNO POR 
MAIORIA SIMPLES DOS CON-
DÔMINOS, EM INOBSERVÂN-
CIA À NORMA ESTATUTÁRIA. 
DESCABIMENTO. 1. O art. 1.333 
do Código Civil , ao dispor que a 
convenção que constitui o condo-

mínio edilício torna-se, desde logo, 
obrigatória para os titulares de di-
reito sobre as unidades, ou para 
quantos sobre elas tenham posse 
ou detenção, não tem, assim como 
toda a ordem jurídica, a preocupa-
ção de levantar paredes em torno 
da atividade individual. É intuitivo 
que não pode coexistir o arbítrio de 
cada um com o dos demais, sem 
uma delimitação harmônica das 
liberdades, por isso, na verdade, o 
direito delimita para libertar: quan-
do limita, liberta. (REALE, Mi-
guel. Lições Preliminares de Direi-
to. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, 
p. 64) 2. Com efeito, para propiciar 
a vida em comum, cabe aos condô-
minos observar as disposições con-
tidas na convenção decondomínio, 
que tem clara natureza estatutária. 
Nesse passo, com a modificação 
promovida no art. 1.351 Código 
Civil , pela Lei n. 10.931 /2004, o 
legislador promoveu ampliação da 
autonomia privada, de modo que 
os condôminos pudessem ter maior 
liberdade no que tange à alteração 
do regimento interno; visto que, à 
luz dos arts. 1.334 , III e V , do Có-
digo Civil e art. 9º da Lei n. 4.591 
/1964, é matéria a ser disciplinada 
pela convenção de condomínio. 3. 
No caso em julgamento, a preten-
dida admissão de quorum (maioria 
simples), em dissonância com o 
previsto pelo estatuto condominial 
- que prevê maioria qualificada 
(dois terços dos condôminos) -, re-
sultaria em violação da autonomia 
privada, princípio constitucional-
mente protegido 4. Recurso espe-
cial não provido....

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 
70064080385 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 08/04/2015

Ementa: AGRAVO DE INS-
TRUMENTO. ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA. CONCESSÃO 
AO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. 
POSSIBILIDADE. Inexiste óbice 
à concessão dos benefícios da lei 
1.060/50 ao condomínio edilício, 
sendo imprescindível, no entanto, 
a comprovação da impossibilidade 
de pagamento das custas e demais 
despesas processuais. Na hipóte-
se, os documentos acostados pelo 
Condomínio agravante demons-
tram sua hipossuficiência de recur-
sos em face da alta taxa de inadim-
plência, a ponto de comprometer 
sua saúde financeira, impondo-se a 
reforma da decisão do Juízo a quo. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
PROVIDO, EM DECISÃO MO-
NOCRÁTICA. (Agravo de Instru-
mento Nº 70064080385, Vigésima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Dilso Domingos 
Pereira, Julgado em 27/03/2015).

O caminho para ligar a tri-
butação à sustentabilida-
de ambiental não deve 

ser simplesmente onerar as em-
presas através de novos tributos 
ambientais. Também não poderá 
o tributo ser caracterizado como 
uma sanção. Muito mais eficaz 
que criar novos tributos, num 
país já de elevadíssima carga 
tributária, é a adoção de incen-
tivos fiscais para as empresas e 
contribuintes individuais que 
investirem na proteção ao meio 
ambiente, é o que prevê o princí-
pio do protetor-recebedor. 
 O momento é de permitir a 
inovação fiscal na adequação 
dos tributos às atuais exigências 
ambientais e esta deve ser ne-
cessariamente por meio de uma 
diretriz governamental. O Estado 
tem que assumir seu papel de su-
jeito ativo nesta fase de transição 
para novos modelos econômicos 
ditos verdes. Os incentivos fis-
cais têm sido no Brasil o melhor 
instrumento fiscal para fomentar 
a mudança de postura dos cida-
dãos e dos empresários. 
 Como afirmado anterior-
mente, essa fase de concessão de 
incentivos é bem característica 
da tese do protetor-recebedor, 
que com o tempo chegar-se-á ao 
equilíbrio de já ter incorporado 
nas atividades empresariais a 
obrigatoriedade de boas práticas 
ambientais, passando a vigorar 
assim, o próximo estágio da sus-
tentabilidade que será o de não-
-protetor=infrator. 
 Muitos são os exemplos da 
tributação ambiental no Brasil. 
No âmbito municipal o Impos-
to Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) tem sido cada vez mais 
voltado para o fomento à prote-
ção ambiental. O chamado IPTU 
Verde trata de benefícios fiscais 
concedidos à população, me-
diante a adoção dos princípios da 
sustentabilidade nas edificações. 
Destacam-se alguns exemplos: 
1) Município de Guarulhos, atra-
vés da Lei 6.793/2011, elenca um 
rol de atividades que propiciam a 
redução de alíquotas, tais como: 
arborização - imóveis com uma 
ou mais árvores terão descon-
to de até 2% no valor anual do 
IPTU; sistema de captação de 
água de chuva – 3% de desconto; 
sistema de aquecimento hidráu-
lico solar – 3% de desconto e 
sistema de aquecimento elétrico 
solar 3% de desconto; constru-
ções com materiais sustentáveis 

– 3% de desconto; utilização de 
energia eólica – 5% de desconto 
etc.; 2) Porto Alegre, também 
através da Lei Complementar 
n. 482/2002, prevê a isenção de 
IPTU para área urbana conside-
rada de interesse ecológico; 3) 
Município de Natal prevê isen-
ção de até 50% para proprie-
dades que possuam vegetação 
arbórea de preservação perma-
nente e integração do meio am-
biente artificial e natural (Lei 
n. 301/2009); 4) Município de 
Bocaína/SP através da Lei n. 
2.209/2008 concede descontos 
do IPTU para as propriedades 
que possuam lixeiras suspen-
sas e árvores plantadas; etc.; 5) 
o ICMS Ecológico, apesar de 
não tratar propriamente de um 
tributo, mas sim, de transfe-
rência da receita desse imposto 
aos municípios, funciona como 
um incentivo aos municípios 
que incrementem sua gestão 
ambiental, proporcionando um 
maior índice de participação no 
montante do ICMS arrecadado.  
Ele tem fulcro no art. 158 da 
Constituição Federal brasileira 
que permite aos Estados definir 
em legislação específica, parte 
dos critérios para o repasse de 
recursos do ICMS aos seus mu-
nicípios, que no caso são elabo-
rados com base em indicadores 
ambientais. Muitos são os Esta-
dos brasileiros que já adotam o 
ICMS Ecológico, destacando: 
Acre, Amapá, Ceará, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pa-
raná, Pernambuco, Piauí, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, São Paulo e Tocan-
tins.
 Diante disso, o ICONS – 
Instituto Condomínios Susten-
táveis apresentará a alguns de-
putados distritais, proposta no 
sentido de que todas as espécies 
tributárias do Distrito Federal 
possam  e devam incluir em sua 
motivação o critério ambiental, 
passando esse princípio geral da 
atividade econômica, previsto 
no art. 170, inciso VI, da Cons-
tituição da República Federativa 
do Brasil [5], a integrar o rol 
dos princípios fundamentais do 
Direito Tributário do DF, que 
numa visão sistêmica, deve ser 
compreendido como a vedação 
a instituição, majoração ou re-
dução de tributo sem a devida 
observância da defesa do meio 
ambiente.
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Por Vladimir da Matta G. Borges |

Administração Coluna Pacificar
Condomínio pode ser 

responsabilizado por acidentes 
com terceirizados

Deu briga no 
Whatsapp?

A contratação de serviço ter-
ceirizado em detrimento 
da manutenção de um fun-

cionário próprio é considerada por 
muitos síndicos como a solução 
“mágica” para se verem livres de 
obrigações trabalhistas e preocu-
pações associadas a esse contexto. 
No entanto, ao contrário do que 
muitos imaginam, a terceirização 
do serviço não isenta totalmente o 
condomínio de responsabilidades 
para com o trabalhador. 
 A opção por uma empresa es-
pecializada têm vários benefícios, 
como a qualidade de funcionários 
geralmente treinados para executar 
uma atividade de limpeza ou se-
gurança específica, por exemplo. 
Contudo, o síndico deve refletir so-
bre as implicações dessa relação de 
trabalho. Há jurisprudência em ca-
sos de empresas que não cumpriam 
leis trabalhistas com seus empre-
gados e esses, após falência da em-
presa, cobraram o pagamento dos 
encargos sociais aos condomínios 
nos quais prestavam serviço.
 Outro aspecto a ser considera-
do é a segurança dos empregados. 
Em setembro deste ano, o Tribunal 
Regional do Trabalho de Santa 
Catarina (TRT-SC) condenou um 
condomínio de Florianópolis como 
responsável solidário pela morte 
de um jardineiro, contratado por 
meio de empresa especializada, 
que morreu eletrocutado enquanto 
prestava serviços no edifício. 
 O caso ocorreu em 2010. Me-
nos de um mês depois de ser ad-
mitido por uma empresa especiali-
zada em paisagismo, o empregado, 
que tinha 20 anos, foi designado 
para atuar na reforma do jardim de 
um condomínio do Centro da cida-

de, onde deveria posicionar plantas 
e instalar holofotes. Ao manipular 
um fio que supostamente estava 
desenergizado, ele sofreu uma des-
carga elétrica e faleceu minutos 
depois. A mãe do trabalhador deci-
diu, então, processar a empresa e o 
condomínio.
 Durante o processo, o condo-
mínio alegou que o acidente foi 
causado por culpa exclusiva da 
empresa contratada, que não teria 
fornecido equipamentos de segu-
rança adequados e nem tomado os 
cuidados necessários para orientar 
o trabalhador. Para os magistrados, 
entretanto, houve o entendimento 
de que o contratante da obra foi ne-
gligente em relação à segurança do 
ambiente de trabalho e contribuiu 

diretamente para o acidente.
 Assim, o colegiado manteve a 
decisão da 2ª Vara do Trabalho de 
Florianópolis, condenando solida-
riamente empresa e condomínio a 
indenizarem a família do emprega-
do. Também foi destacada a culpa 
grave da empresa por expor um 
empregado que não tinha qualifi-
cação e nem os equipamentos de 
proteção necessários para realizar 
a instalação dos holofotes. O co-
legiado condenou a empresa e o 
condomínio a pagarem, juntos, in-
denização de R$ 100 mil à mãe do 
trabalhador, que também receberá, 
pelos próximos 50 anos, um terço 
do salário que o empregado rece-
bia, a título de pensão mensal.

Você já percebeu que o uso 
de redes sociais tem cres-
cido, inclusive em con-

texto de condomínios? WhatsA-
pp, facebook ou outra ferramenta 
de comunicação digital são úteis 
e facilitam o envio e recebimento 
de mensagens entre os envolvidos. 
Síndico e moradores, por exem-
plo. Porém, temos percebido um 
aumento no número de conflitos 
decorrentes de falha na comunica-
ção digital. Isso se deve, também, 
ao fato de que o que eu pretendo 
comunicar ao outro pode ser bem 
diferente do que o outro entendeu 
do que lhe foi comunicado.

 Estudos mostram que em nos-
sa comunicação digital ou verbal, o 
texto do que comunicamos, repre-
senta apenas 7% das informações 
que transmitimos em uma conver-
sa presencial.  As nuances da voz 
(ritmo, tom, etc) representam 38% 
e a linguagem corporal representa 
55% da mensagem que transmiti-
mos. Portanto, a outra pessoa pode 
ler o texto e interpretá-lo de modo 
diferente do pretendido e pode 
mentalmente utilizar de um tom de 
voz coerente com seu estado emo-
cional (raiva, por exemplo), mas 
que não confere com a intenção do 
emissor.

 O uso de emoticons (figuras e 
animações) pode ser uma boa dica, 
pois assinala uma emoção que 
complementa a mensagem. Mes-
mo utilizando esse tipo de recurso, 
temos um grande número de mal 
entendidos em grupos e conversas 
realizadas por meio eletrônico.

da Redação / TRT-12

 Para diminuir os ruídos, pense 
primeiro em qual o seu objetivo 
com o envio da mensagem. Iden-
tifique suas necessidades e interes-
ses antes de enviá-la. Verifique se 
o canal ou meio eletrônico é ade-
quado a seus objetivos e tente se 
colocar no lugar do receptor. Leia 
e releia buscando estimar possíveis 
interpretações diferentes do que se 
pretende transmitir e faça ajustes 
ou um novo texto. Prefira frases 
curtas e linguagem acessível ao re-
ceptor.

 Lembre-se que uma mensagem 
escrita pode ter um impacto desas-
troso e uma ligação ou uma visita 
podem ser mais adequados quando 
o assunto é sensível e apresenta 
potencial para gerar conflitos na 
transmissão das informações. No 
contato direto, você poderá utilizar 
todos os recursos de comunicação 
verbal, paraverbal e não-verbal, 
conferindo maior precisão na re-
cepção de mensagens importantes 
para você e para o condomínio.

Vladimir da Matta G. Borges

Mediador e Facilitador de 
Diálogos

Pacificar - Construção de 
Consenso
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Meio Ambiente
Coloque o Dia do 

Descarte no calendário 
do condomínio

Todo mundo guarda em casa 
objetos que não têm mais 
uso prático: um móvel ve-

lho que foi substituído por outro 
mais novo, eletrodomésticos com 
defeito que estão eternamente à es-
pera de serem levados ao conserto, 
celulares e computadores que já 
não são mais usados... Em aparta-
mentos, embora o espaço seja mais 
reduzido, também se acumulam 
inutilidades.
 O descarte desse material pre-
cisa ser calculado, tanto para não 
perturbar a rotina do condomínio 
quanto para garantir que tenha a 
destinação correta, uma vez que 
há tipos de lixo que não devem ser 
misturados ao comum, como ba-
terias, por exemplo. Foi pensando 
em organizar o processo de “faxi-
na”, que o professor universitário 
aposentado Kleber Alencar sugeriu 
a promoção de um dia do descar-
te coletivo no condomínio no qual 
era síndico em 2007, em Fortaleza 
(CE).
 “O nosso condomínio pos-
sui três blocos e o fato que estava 
acontecendo com frequência era de 
os moradores colocarem entulhos 
na garagem ou até mesmo em ou-
tras áreas comuns, com a desculpa 
de que iam chamar um caminhão 
para remover em breve. Isso não é 
permitido pelo regimento, no en-
tanto, também tive a sensibilidade 
de saber que as pessoas precisavam 
fazer aquilo. Então sugeri aos con-
dôminos que agendássemos um 
despejo coletivo num dia só”, rela-
ta o ex-síndico.

 Com a anuência dos morado-
res, foi dado um prazo para que 
todos selecionassem em casa tudo 
o que desejassem descartar, etique-
tando e discriminando cada tipo de 
material por tipo. A proposta era 
de que em um dia marcado previa-
mente, todos colocariam o material 
no térreo e um caminhão contrata-
do pelo condomínio se responsa-
bilizaria em remover tudo e dar a 
destinação adequada. 
 “O evento foi divulgado com 
muita antecedência e isso resultou 
em grande adesão. O pessoal apro-
vou e, inclusive, pediu que fosse 
repetido no ano posterior. Isso 
evitou os transtornos de ver entu-
lhos acumulados em locais indevi-

dos, pois todo mundo já sabia que 
existia um dia específico para essa 
atividade. Depois que saí da admi-
nistração, os outros síndicos deram 
prosseguimento e hoje esse dia está 
institucionalizado no nosso calen-
dário”, afirma Kleber.   
 É importante ressaltar que o 
descarte de resíduos em locais in-
corretos é passível de multa. Por 
isso é importante se certificar para 
onde o material está sendo leva-
do. Com o grande enfoque que as 
questões ambientais vêm ganhan-
do, muitas empresas passaram 
a oferecer esse tipo de serviço: o 
descarte ecológico, que deve pre-
ferencialmente ser contratado pelo 
condomínio.
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Os perigos e justificativas da 
demissão de funcionários

Repeteco Por Andréa Mattos |

São inúmeros os detalhes que 
envolvem a demissão de 
pessoal em um condomínio, 

não só pela necessidade de cum-
prir a legislação trabalhista e as 
convenções coletivas das diversas 
categorias, como também pela pre-
ocupação com a segurança. A falta 
de comunicação entre o sindico e 
o empregado demissionário pode 
custar caro ao condomínio, pois 
há tantos detalhes no processo de 
demissão que muitas vezes não 
são acordados no processo entre 
as partes. Muitas vezes, o sindico 
precisa ter uma idéia geral de qual 
será a despesa com a demissão do 
empregado. A maneira e a data em 
que se vai demitir influem nos cus-
tos e também podem ser planeja-
das.

Justa causa

 Uma demissão por justa causa, 
sem bases sólidas pode ser facil-
mente revertida numa ação traba-
lhista e a justiça costuma ser favo-
rável ao empregado na maioria dos 
casos. O empregado que comete 
falta grave no trabalho corre o ris-
co de ser demitido por justa causa. 
No entanto, a demissão motivada 
(justa causa) deve estar baseada 
em uma das hipóteses listadas no 
artigo 482 da CLT. Alem disso, é 
preciso observar os critérios de 
proporcionalidade aplicada.
 Por se tratar do grau mais ele-
vado de penalidade imposta ao tra-
balhador, a dispensa motivada só 
deve ser aplicada nas faltas mais 
graves. É necessário observar tam-
bém o lapso de tempo entre a falta 
cometida e a demissão por justa 
causa. A demora na aplicação da 
pena pode caracterizar o “perdão 
tácito”, isto é, a falta de animo do 

empregador em punir o emprega-
do.
Essa regra não é absoluta, pois 
existem fatos que necessitam de 
uma cuidadosa averiguação para 
constatar furtos e semelhantes.
 Se o empregador afastar o 
empregado das funções enquanto 
coleta informações, não se pode 
considerar tal atitude como falta de 
animo para punição, tendo em vista 
a necessidade de comprovação das 
acusações que originaram a aplica-
ção da pena máxima. A aplicação 
da justa causa precisa ser apreciada 
pelo judiciário trabalhista, e o mo-
tivo causador da penalidade deve 
ser devidamente comprovado. 
     

Inaptidão 

 Questão polemica e ainda atu-
al nas relações de trabalho é a que 

diz respeito aos efeitos do exame 
medico demissional, que conclui 
pela inaptidão do empregado. Nes-
ta hipótese, a relação de emprego é 
mantida ou se procede a rescisão, 
tendo em vista já ter sido concedi-
do o aviso prévio?
 Corrente festejada da doutrina 
sustenta que a concessão do aviso 
prévio, o contrato de trabalho pas-
sa a ter um prazo final definido, 
ocorrendo a rescisão na data pré-
-avisada, independentemente de 
qualquer fato superveniente. Na 
vigência do aviso prévio, o contra-
to de trabalho que, até então tinha 
prazo indeterminado para o seu en-
cerramento, passaria a ter as mes-
mas características de um contrato 
por experiência. 
     
*A autora é jornalista e colabora-
dora da Folha do Sindico

Os mesmos cuidados e preocupações indispensáveis na admissão devem 
ser observados no momento da demissão. Que motivos justificam a de-
missão de um funcionário? Toda demissão pode transformar-se em cau-
sa trabalhista? Conheça mais sobre o assunto.
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Dicas
Para-raios

 O Brasil é o país com a 
maior incidência de raios no 
mundo (cerca de 50 milhões 
anuais), fato o qual se justifi-
ca devido ao fato de sermos o 
maior país na zona tropical do 
planeta e ser comum a formação 
de tempestades. A temporada de 
maior incidência de raios come-
ça em novembro e vai até mar-
ço, por isso é bom estar com os 
cuidados preventivos em dia!
 É prudente que o síndico 
mantenha em dia o seguro do 
condomínio, para garantir in-
denização em caso de perdas 
materiais e danos à estrutura do 
prédio. Além dessa precaução, 
é necessária a manutenção nos 
para-raios do prédio, observan-
do critérios como: a resistência 
do aterramento, troca de isola-

dores oxidados, pintura do mastro 
(anticorrosiva), cabos bem tensio-
nados, condição das hastes. 
O equipamento de segurança de-
nominado Sistema de Proteção 
contra Descargas Atmosféricas 
(SPDA) deve obedecer à NBR-
5419/2001 da ABNT e é indicado 
para prédios a partir de 30 metros 
de altura e sua finalidade é captar 
a descarga elétrica e conduzi-la à 
terra de forma segura. 

Dengue

 Com a aproximação do verão 
e da temporada de chuvas em mui-
tas regiões do país, acende o alerta 
de combate aos focos de mosquito 
transmissores da Dengue, doença 
que afeta milhares de brasileiros 
todos os anos e potencialmente 
letal. É válido ressaltar que, além 

dela, o mosquito Aedes aegypti 
pode ser também vetor de Febre 
Amarela, Febre Chikungunya e 
Zika vírus. 
 O condomínio deve fazer sua 
parte, cuidando das áreas comuns 
do prédio, mas é bom também 
orientar os moradores a adotarem 
precauções: manter a caixa d’água 
sempre fechada com a tampa ade-
quada, pois um foco de Dengue 
em uma unidade pode trazer pre-
juízos não apenas ao proprietário, 
mas também a seus vizinhos.
Cuidados: remover folhas, galhos, 
sujeira e tudo o que possa obstruir 
a passagem da água da chuva pe-

las calhas; não deixar água acu-
mulada sobre nenhuma superfície, 
enxugue o piso caso ele demore 
muito a secar; se existem tanques 
de armazenamento de água, lave-
-os semanalmente e os mantenha 
fechados; encha de areia os prati-
nhos de apoio para vasos de plan-
tas; se existirem vasos de plantas 
aquáticas, troque a água e lave o 
vaso com uma escova semanal-
mente; se precisar guardar garra-
fas, conserve-as com a boca virada 
para baixo; conserve o lixo em sa-
cos plásticos, protegidos da chuva, 
até que a equipe de limpeza urba-
na o recolha.

Livro de ocorrências

 A existência de um livro de 
ocorrências em um condomínio 
não está prevista em lei, mas é 
uma boa solução para oficiali-

zar reclamações, sugestões e 
quaisquer anormalidades que 
venham a ser identificadas na 
convivência coletiva. 
 O uso deste instrumento 
também garante que o síndico 
esteja resguardado de se envol-
ver pessoalmente em qualquer 
conflito que haja no condo-
mínio. Ao invés de procurar o 
administrador na casa dele, a 
orientação é que faça sua de-
manda através do livro. O re-
gistro ganha força de oficial, se 
estiver previsto na Convenção.
 O síndico deve estar aten-
to ao provimento de encami-
nhamentos necessários para 
atender às solicitações postas 
no livro. Se nenhuma providên-
cia é tomada após o registro, o 
condômino para de recorrer ao 
livro de ocorrências, que perde 
credibilidade.

Financeiro
Rendimentos de áreas comuns de 

condomínios são tributáveis

Por Arnon Velmovitsky |

A locação de áreas comuns 
dos condomínios represen-
ta nova e importante recei-

ta para o caixa dos prédios, mas 
também trouxe novos questiona-
mentos, não só quanto à possibi-
lidade de sua formalização como 
também em relação a quem cabe 
receber a sua cota parte.
 Telhados para uso de antenas 
de celulares, fachada para exposi-
ção de propaganda (“outdoors”), 
vagas de garagem locadas no sis-
tema rotativo, salas para reuniões 
e ainda áreas comuns aprovei-
tadas para locação de filmes são 
algumas das hipóteses nas quais o 
condomínio tem a possibilidade de 
arrecadar receita extra.
 Há inúmeros doutrinadores 
que defendem a tese de que é ne-
cessária a aprovação da unanimi-
dade dos condôminos, vez que o 
bem comum passará a ser utiliza-
do de forma exclusiva por terceira 
pessoa, que não é condômino.
 A controvérsia quanto ao “qu-
orum” para aprovar a locação de 
áreas comuns alcança discussões 
acaloradas, prevalecendo o enten-
dimento de que 2/3 dos condômi-
nos, em assembleia extraordinária 
convocada com a finalidade de 
debater e deliberar sobre o tema, 
podem aprovar a formalização de 
contrato de locação pelo condomí-
nio, tendo como fundamento jurí-
dico, por analogia, o disposto no 
artigo 1.342, do Código Civil.
 Com efeito, em magnífico 
voto na Apelação Cível 013506-
92.2009.8.19.0001, o desembar-

gador Celso Luiz de Matos Peres, 
da 10ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Ja-
neiro, esclarece que a locação de 
áreas comuns é “negócio jurídico 
híbrido que enseja a aplicabilidade 
do artigo 1342 do Estatuto Civi-
lista, por analogia, principalmente 
porque a alteração de área comum, 
com a realização de obras para 
instalação de equipamentos, era 
cláusula essencial do próprio con-
trato de locação, conhecida desde 
a apresentação da minuta” e, toda 
sorte, a locação não exclui a pos-
sibilidade de reaver o bem, desde 
que represente a vontade da maio-
ria de 2/3 dos condôminos, respei-
tadas as disposições das cláusulas 
contratuais.
 A ação será sempre de despe-
jo, por se tratar de contrato de lo-
cação, cativo ao disposto no artigo 
5º, da Lei 8.245, de 18 de outubro 
de 1991. “Seja qual for o funda-
mento do término da locação, a 
ação do locador para reaver o imó-
vel é a de despejo”.
 O fundamento lançado pela 
desembargadora Marília Castro 
Neves Vieira na Apelação Cível 
0048416-84.2006.8.19.0001, da 
10ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Ja-
neiro, merece ser transcrito, por 
discorrer sobre a natureza do con-
trato: “Além disso, não é possível 
o controle judicial sobre a locação 
das partes comuns do condomínio, 
tendo em vista que os direitos in-
vocados repousam sobre o princí-
pio da disponibilidade, ainda mais 
se a decisão foi tomada regular-

mente, em assembleia condomi-
nial”.
 Os rendimentos das áreas co-
muns, apesar de usados muitas 
das vezes para diminuir o valor da 
cota condominial, constituem ren-
da tributável e, portanto, devem 
ser declarados ao fisco para efei-
to de pagamento de imposto, nos 
exatos termos do Ato Declaratório 
Interpretativo número 2, de 27 de 
março de 2007, da Secretaria da 
Receita Federal.
 Assim, não resta dúvida que 
toca ao proprietário-condômino a 
renda equivalente ao seu quinhão, 
que poderá optar pela manutenção 
da cota de sua unidade no patamar 
original, antes do benefício do 
desconto da locação da área co-
mum, para efeito de sua cobrança 
do valor cheio do inquilino, con-
forme rubricas descritas no artigo 
23, XII, da Lei 8.245/91, ou seja,  
as despesas ordinárias de condo-
mínio.
 Caso entenda de forma di-
ferente, e repasse ao locatário o 
desconto correspondente ao ren-
dimento obtido com a locação da 
área comum, o locador ficará ain-
da obrigado a pagar o imposto de 
renda devido, no entendimento do 
diploma legal anteriormente elen-
cado.
 Verifica-se, com bastante cla-
reza, que as soluções atendem ao 
interesse da maioria dos condômi-
nos e irão ainda merecer estudos 
dessa complexa área do direito 
imobiliário.

Momento EuChef

Almôndega 
Light

Ingredientes

• 500 gramas de carne moída 
magra;

• 1 clara;

• 1/2 cebola;

• 2 colheres de sopa de fare-
lo de aveia ou 1,5 fatias de 
pão integral;

• 1/2 xícara de chá de salsi-
nha;

• 1 colher de chá de sal;

• Pimenta do reino à gosto. 

Por Fábio Marques |

Modo de preparo

1. Cortar a cebola em pedaços 
grandes e bater no processador 
ou liquidificador com a clara, o 
alho, o sal, a pimenta, a salsinha 
e o farelo de aveia (ou pão inte-
gral picado).

2. Misturar o creme à carne mo-
ída e fazer bolinhas.

3. Assar em forno médio por 
cerca de 20 minutos.

Bon Appétit!!

Rendimento: 18 porções.
Valor calórico: 43 calorias por porção.

/euchefdf
(61) 8359-6104

@euchef

Para mais receitas e dicas 
siga-nos “Contrate o Chef e 

experimente deliciosos pratos”
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Especial

 30 de novembro:
Dia do Síndico

Todos os anos, o último dia 
do mês de novembro é o 
escolhido para lembrar a 

importância daquele que é o ges-
tor do patrimônio coletivo: o sín-
dico do condomínio. Ocupar essa 
função vital não é tarefa simples, 
uma vez que há diversas respon-
sabilidades destinadas a quem põe 
seu nome à disposição dessa mis-

AS QUALIDADES

Transparência: o síndico é eleito para cuidar de interesses comuns a todos que compõem o 
condomínio, portanto o que se espera dele é que preste contas sobre suas ações, mostrando-se 
acessível quando questionado sobre algo, sobretudo no que diz respeito às finanças.

Organização: essa é uma característica fundamental para quem se dispõe a trabalhar com 
burocracia. A quantidade de documentos, contratos, notas fiscais, balancetes, comunicados é 
imensa e deve ser organizada por ordem cronológica e de importância, de modo que sejam 
facilmente localizadas quando necessário. É importante que tudo seja repassado ao síndico 
posterior em ordem. 

Diplomacia: a capacidade de ouvir, intermediar conflitos e estabelecer consenso entre di-
versas opiniões é uma necessidade no exercício da sindicância. Isso porque é natural que haja 
embates de ideias num ambiente em que transitam várias pessoas. O síndico deve, portanto, 
exercer um papel conciliador nessas relações, nunca ser o deflagrador de confusões. 

OS DEFEITOS

Autoritarismo: as ações executadas no condomínio impactam a vida de várias pessoas e, 
por isso, é necessário que haja participação dos condôminos para legitimar as tomadas de de-
cisões. A assembleia é a ferramenta adequada para fazer essa consulta. O síndico não pode se 
recusar a ouvir aqueles que lhe investiram nesse posto. 

“Mão aberta”: A receita básica de um condomínio é quase sempre a mesma, advinda das 
taxas pagas pelos usuários, dificilmente há acréscimos, pois não se trata de uma empresa. Isso 
significa que gastar mais do que se deve trará prejuízos ao caixa. O síndico precisa administrar 
os recursos com responsabilidade, sabendo priorizar as necessidades ordinárias e fazendo con-
cessões desde que não ultrapasse os limites financeiros. 

“Mão fechada”: Gastar muito e gastar pouco são problemas para um síndico, é preciso bus-
car o equilíbrio. Não é interessante o lema de “poupar tudo a qualquer custo”. O condomínio 
precisa receber manutenções periódicas, e o síndico, mesmo que bem intencionado, não deve 
economizar com esses cuidados primordiais.

são. É difícil traçar o perfil ideal de 
síndico, pois cada um será melhor 
ou pior de acordo com as necessi-
dades de seu condomínio. A Folha 
do Síndico ouviu moradores de 
condomínios, que responderam 
ao seguinte questionamento: que 
qualidades são desejáveis em um 
síndico? E os defeitos, quais os 
piores? Confira o resultado:



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


