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Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas
Office-Boy/Contínuo 743,67 785,84 766,40
Faxineiro 746,08 785,84 767,93
Trab.Serv.Gerais 746,08 832,89 767,93
Jardineiro 746,08 832,89 767,93
Porteiro (Diurno e Noturno) 801,00 990,12 869,40
Garagista (Diurno e Noturno) 770,46 990,12 ------
Zelador 803,00 990,12 793,34
Aux.de Escritório/Administração 973,94 1.044,51 958,39
Vigia ------ 990,12 796,52
Encarregado ------ 1.261,98 975,34
Vale Alimentação 370,00

Mensal
23,00 

Dia
Trabalhado

22,00 
Dia

Trabalhado

Tabela do INSS - 2013
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

De 0,00 até 1.247,70 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família    33,16

Quem Receber até 646,55

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  23,36

Quem Receber até 971,78

De 1.247,71 até 2.079,50 9,00%
De 2.079,51 até 4.159,00 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 4.159,00 11,00% Valor do Salário Mínimo 678,00

Salário Mínimo para 2013 R$ 678,00

Tabela do IRRF - 2013
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

De 0,00 até 1.710,78 0,00% 0,00
De 1.710,78 até 2.563,91 7,50% 128,31
De 2.563,91 até 3.418,59 15,00% 320,60
De 3.418,59 até 4.271,59 22,50% 577,00
Acima de 4.271,59 27,50% 790,58
Dedução por Dependente 171,97
Recolhimento Mínimo do IRRF 10,00
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Calendário de Obrigações Mensais

INDICADORES / MÊS
jan/13 fev/13 mar/13 Abr/13 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 2,02 6,25
Poupança (2) (%) 0,4134 0,4134 0,4134 0,4134 1,66 ----
TR* (1) (%) 0,000 0,0000 0,5000 0,0000 0,00 0,07
TJLP (%) 0,42 0,38 0,42 0,41 1,64 5,50
FGTS (6) ( %) 0,2466 0,2466 0,2466 0,2466 0,99 3,08
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,60 0,49 0,57 0,61 2,27 7,50
DI Over (2) (%) 0,59 0,48 ----- ----
UPC *** (R$) 22,31 22,31 22,31 22,31 0,00 0,13
UFESP (R$) 19,37 19,37 19,37 19,37 18,44
FCA / SP (R$) 1,8690 1,8690 1,8690 1,8690 1,6994
UFM (R$) 114,10 115,00 115,00 115,00 108,66
Salário Mínimo (R$) 678,00 678,00 678,00 678,00 9,00 9,00
Salário Mínimo SP (4) (R$) 690,00 755,00 755,00 755,00 690,00 690,00
UFIR (5) ---

Estar em dia com os conhe-
cimentos jurídicos é funda-
mental à boa administra-

ção. Jurisprudências, novas leis, 
prazos e obrigações. O gestor do 
condomínio precisa estar ciente de 
seus direitos e deveres e a Folha do 
Síndico o ajuda a estar sempre por 
dentro das novidades que dizem 
respeito ao universo condominial.

 A edição de maio desta publi-
cação vem recheada de lembre-
tes e orientações nesta área. Na 
seção “Finanças” abordamos um 
fato que pode onerar significati-
vamente a folha de pagamento de 
condomínios que possuem muitos 
funcionários fixos. Trata-se do adi-
cional de periculosidade que deve 
ser pago aos trabalhadores que são 
obrigados a ficar expostos à violên-
cia urbana para desenvolver suas 
atividades.

 De acordo com a lei 12.740/12, 
vigilantes e porteiros de condomí-
nios estão incluídos no espectro 
de profissões beneficiadas com o 
adicional de periculosidade. A no-
vidade consiste em um acréscimo 
de 30%, calculado sobre o salário 
base. Faça as contas. Quantos fun-
cionários o seu condomínio em-
prega? Esse adicional já está sendo 
pago? Fique atento para não negli-
genciar a nova regulamentação e 
evite problemas trabalhistas futu-
ros.

 Ainda falando sobre quadro de 
funcionários, saiba como funcio-
na as novas regras de aviso prévio 
proporcional lendo a entrevista da 
advogada Sandra Sinatora, espe-
cialista em Direito do Trabalho. As 
novas normas só são válidas para 
o aviso prévio emitido pelo empre-
gador. Então, se o seu condomínio
vai precisar fazer alguma demis-

são, veja como funciona o procedi-
mento atualizado.

 Lembrando que, atualmente, 
para despedir qualquer funcionário 
é necessário que o empregador te-
nha um certificado digital. Esse é 
o instrumento que assegura a au-
tenticidade de suas transações via
internet junto a diversos órgãos
públicos, incluindo a Caixa Econô-
mica Federal. Saiba mais detalhes
sobre esse tipo de assinatura virtu-
al obrigatória para condomínios na
seção “Administração”.

 Fechando o ciclo de reporta-
gens jurídicas desta edição, a Folha 
do Síndico traz matéria do Supe-
rior Tribunal de Justiça sobre des-
pejo de locatários inadimplentes. 
Por unanimidade, a Terceira Tur-
ma do STJ, estabeleceu que não é 
necessária a prova de propriedade 
do imóvel para que o locador pos-
sa propor ação de despejo de um 
locatário inadimplente e autor de 
infração contratual.

 Como é o relacionamento dos 
condôminos com os funcionários 
do seu condomínio? O ideal é que 
seja amigável, polido e respeitoso. 
Casos de humilhações e constran-
gimentos a empregados pode com-
plicar o condomínio e até mesmo 
o síndico (por omissão). A seção
“Cotidiano” traz o caso de um ze-
lador que conseguiu na Justiça uma
indenização de R$ 5 mil por ter
sido humilhado por uma moradora
de um condomínio residencial.

 Para relaxar, a Folha do Síndi-
co traz uma dica. O seu condomí-
nio possui sala de vídeo? Você já 
pensou em instalar uma? O investi-
mento pode ser uma boa ideia para 
quem quer lazer sem sair de casa. 
Saiba mais lendo esta edição.

Errata: Na Edição 39 divulgamos 
os salários da categoria comercial 
com valores da database anterior. 
Pedimos desculpas e corrigimos a 
informação. Agradecemos ao leitor 
Márcio Gouvêa Couri pela atenção.
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Seu Condomínio
Cinema em casa:

Aposte no lazer sem sair do condomínio

Por Cecília Lima |

Imagine ir ao cinema pratica-
mente sem precisar sair de 
casa. Gostou da ideia? O con-

ceito de home cinema tem sido 
explorado pelas construtoras em 
novos condomínios residenciais, 
agregando conforto e segurança. 
Com o trânsito caótico e a violên-
cia urbana crescente, muitas pes-
soas têm procurado alternativas de 
lazer que não as obrigue a sair de 
casa. 

 Ter um lugar aconchegante, 
com poltronas, climatizado, dota-
do de bons equipamentos de áu-
dio e imagem pode ser a solução 
para manter as crianças ocupadas 
durante as férias ou um programa 
para o final de semana que não dói 
no bolso. Não desanime se o seu 
condomínio não possui um espaço 
assim. Com alguns investimentos é 
possível fazer um “cinema” adap-
tado para o desfrute dos condômi-
nos. 

 Como todos os demais investi-
mentos em áreas comuns, a criação 
da sala de projeção deve ser deba-
tida em assembleia e aprovada por 
unanimidade, afinal, será preciso 
comprometer parte dos rendimen-
tos do condomínio com a monta-
gem. A decisão deve ser registrada 
em ata. 

 Também é aconselhável que 
se discutam as regras para uso da 
área, como por exemplo: será ne-
cessário fazer reserva do espaço? 
Será permitido entrar com rou-
pas de banho? Qual o horário de 

funcionamento da sala? Todas as 
normas deverão ser anexadas ao 
regimento interno já existente do 
condomínio.

 A primeira medida a ser toma-
da é escolher onde será instalada 
a sala de vídeo. Pode ser uma sala 
vazia já disponível ou um outro 
espaço que não possui muito uso. 
É importante que este recinto seja 
fechado, sem entrada de luz. Caso 
existam portas de vidro ou janelas, 
elas podem ser revestidas com pe-
lícula escura para não permitir en-
trada de luz. 

 Os recursos financeiros empre-
gados no novo equipamento vão 
depender das intenções dos mora-
dores e também da receita disponí-
vel. Existem home cinemas de alto 
luxo, com projetores profissionais 
e tela especial iguais às que exis-
tem em salas de exibição comer-
ciais. 

 Com menos dinheiro (aproxi-
madamente R$ 2.500,00) é pos-
sível adquirir um projetor mais 
simples, que projetará arquivos 
em formato digital (DVD, Blu-ray 
etc). Para ler as mídias será preciso 
comprar um DVD player (em mé-
dia R$ 350,00). Para garantir som 
de cinema, deve ser adquirido sis-
tema de áudio home theater (apro-
ximadamente R$ 2.500,00). 

 A parede sobre a qual será pro-
jetado o vídeo deve ser lisa, uni-
forme e branca. Caso isso não seja 
possível, será necessário adquirir 
também uma lona branca apropria-

da para a projeção de imagens. 

 A climatização adequada é 
fundamental para garantir conforto 
aos telespectadores. Esse quesito 
vai depender do clima em que o 
condomínio se situa. Para cidades 
quentes, um bom ar condicionado 
com capacidade para servir à toda 
a sala por igual será responsável 
pelo frescor. Em cidades de clima 
frio, vale a pena investir em um 
aquecedor e carpete.

 O espaço fica completo com 
os assentos. A escolha varia pelo 
perfil do cliente. Pode-se optar por 
tradicionais poltronas imitando um 
cinema de verdade. Para criar um 
clima mais despojado e, de quebra 
gastar menos, podem ser espalha-
dos pufes em cima de um grande 
tapete.

 Use a criatividade! Depois de 
montada, a sala de vídeo se torna 
um espaço de lazer e integração en-
tre vizinhos. Além de filmes, podem 
ser exibidos shows, novelas, jogos 
de futebol. Aproveite que ainda fal-
tam alguns meses para a Copa do 
Mundo e mobilize o condomínio 
para investir nesse bem comum. A 

diversão estará garantida!

 Atenção: esse equipamento 
é ideal para uso doméstico, ape-
nas. Cobrar pelo ingresso é ilegal. 
DVDs também devem ser utili-
zados estritamente em ambiente 
doméstico. Qualquer exploração 
comercial deles é passível de im-
plicações legais.  
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Saúde
Dengue: proteja seu condomínio desse mal

Ações simples são fundamentais para evitar a proliferação 
do mosquito transmissor e afastar riscos da doença

O Secovi-SP, que integra a 
Comitê de Prevenção à 
Dengue da Secretaria de 

Estado da Sáude, chama a atenção 
dos síndicos, administradoras e 
imobiliárias para que orientem os 
profissionais e fiscalizem, durante 
visitas, os imóveis fechados à ven-
da ou para locação.

 “Medidas simples e o empe-
nho de todos são fundamentais na 
prevenção da doença e no combate 
ao vetor”, destaca o vice-presiden-
te de Administração Imobiliária e 
Condomínios do Secovi-SP, Hu-
bert Gebara.

 Cerca de 80% dos criadouros 
estão no interior de residências, em 
recipientes com água parada como 
pneus, garrafas, vasos de plantas, 
caixas d’água destampadas e ca-
lhas.

 Para lembrar que o controle a 
dengue deve ser feito durante todo 
o ano e não apenas nos meses mais
quentes, ocorre entre os dias 7 e
12/4 a Semana de Mobilização So-
cial contra a Dengue.

Prevenção em condomínios
 Ações preventivas são o me-
lhor caminho para controlar a do-
ença e impedir a proliferação. Nos 
condomínios, cabe ao morador 
verificar possíveis focos e adotar 
as medidas preventivas em seu 
apartamento, principalmente em 
varandas, onde há muitos vasos de 

plantas. O ideal é colocar pratos 
justapostos, encher com areia ou 
furá-los, e também não esquecer 
de limpar bordas de vasilhas de co-
mida e água dos animais.

 O fosso de elevador geralmen-
te acumula água e abriga razoável 
quantidade de mosquitos. É de lá 
que eles acessam os andares, uma 
vez que a capacidade de vôo do 
Aedes gira em torno de dois me-
tros. Ao atingir os pavimentos su-
periores, o mosquito procria, pica e 
transmite a doença. O ovo do mos-
quito sobrevive até 460 dias, cerca 
de um ano e meio.

 O síndico deve tomar provi-
dências destinadas às áreas co-
muns do edifício: manter piscinas 

sempre com cloro e na quantidade 
adequada; colocar cloro ou sal de 
cozinha nos ralos, principalmente 
da garagem, locais escuros e apra-
zíveis ao mosquito; evitar acúmulo 
de água em tambores e sobre gua-
ritas com laje sem caída. É impor-
tante orientar os funcionários para 
que verifiquem pneus, gangorras e 
objetos para reciclagem de forma a 
não acumularem água.

 Para quem for viajar ou se au-
sentar de sua residência por um pe-
ríodo maior deve adotar os cuida-
dos recomendados antes de sair de 
casa e também checar as condições 
do local onde irá ficar, eliminando 
imediatamente potenciais focos da 
doença.

Faça sua parte
- não deixar água acumulada so-
bre a laje;
- jogar no lixo todo objeto que
possa acumular água, como em-
balagens usadas, potes, latas, co-
pos, garrafas vazias etc;
- guardar garrafas, para retorno
ou reciclagem, emborcadas e
em local em que não acumulem
água;
- colocar o lixo em sacos plás-
ticos e manter a lixeira bem fe-
chada;
- não jogar lixo em terrenos bal-
dios;
- manter o saco de lixo bem
fechado e fora do alcance dos
animais até o recolhimento pelo
serviço de limpeza urbana;
- manter a caixa d’água comple-
tamente fechada para impedir
que vire criadouro do mosquito;
- manter bem tampados tonéis e
barris de água;
- encher de areia até a borda os
pratinhos dos vasos de planta ou
lavá-los com escova, água e sa-
bão semanalmente;
. lavar semanalmente por dentro, 
com escova e sabão, tanques uti-
lizados para armazenar água;
. remover folhas e galhos e tudo 
o que possa impedir a passagem
da água pelas calhas;
. se você tiver vasos de plantas 
aquáticas, trocar a água e lavar o 
vaso uma vez por semana;
. lavar semanalmente, principal-
mente por dentro, com escova 
e sabão, os utensílios utiliza-
dos para guardar água em casa, 
como jarras, garrafas, potes, bal-
des etc.
Fonte: Ministério da Saúde

Sintomas da dengue
- Procure imediatamente uma uni-
dade de saúde caso apresente sinto-
mas como febre alta dor de cabeça,
dor atrás dos olhos, dor no corpo e
nas juntas, manchas vermelhas no
corpo.

- Se você já tem o diagnóstico
de dengue e apresentar sintomas
como dores abdominais, vômitos
e qualquer tipo de sangramento,
retorne imediatamente à unida-
de de saúde. A dengue pode estar
evoluindo para a forma grave, que
pode matar.

O que fazer
- Aos primeiros sintomas da den-
gue, deve-se buscar orientação
médica no serviço de saúde mais
próximo. A reidratação oral com
soro caseiro, água ou sucos pode
ser feita antes mesmo da consulta
médica.

- Após a consulta, é importante
observar alguns cuidados, como:
manter-se em repouso; beber muito
líquido; usar somente medicamen-
tos prescritos pelo médico para ali-
viar as dores e a febre.

- Em caso de suspeita de dengue,
sempre procurar, o mais rápido
possível, o serviço de saúde mais
próximo. Todo tratamento só deve
ser feito sob orientação médica.

- Para mais informações, acesse
http://www.combatadengue.com.
br/index.php
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Brasileirão 2013: 
Flamengo e Santos 

estreiam em estádio da 
Copa das Confederações

Esporte Por Aldo Junior |

O Campeonato Brasilei-
ro 2013 vai começar no 
próximo dia 25 de maio, 

e a estreia de Santos e Flamengo 
está marcada para o dia seguinte, 
quando os dois duelam dentro de 
um dos palcos da Copa das Confe-
derações 2013.

Segundo divulgado pela CBF 
(Confederação Brasileira de Fu-
tebol), o jogo Santos x Flamengo 
será realizado dentro do Estádio 
Nacional de Brasília (DF), popu-
larmente conhecido como Mané 
Garrincha.

 A partida marcará a reinau-
guração oficial do estádio, como 
a primeira partida realizada no 
local após a sua reforma iniciada 
em 2009 e o segundo evento-teste 
antes da abertura da Copa das Con-
federações 2013, a ser realizada 
justamente em Brasília, no dia 15 
de junho.

 Até o momento, a programa-
ção divulgada pelo Governo do 
Distrito Federal (GDF) indica que 
o primeiro evento teste será a fi-
nal do Campeonato Brasiliense,
agendada para o próximo dia 18 de
maio.

 E para a final do Brasiliense, a 
arena será testada com um público 
menor que sua capacidade total, 

em torno de 70 mil espectadores, 
enquanto o jogo entre Santos e Fla-
mengo já é aguardado a utilização 
de toda a sua capacidade.

 O Mané Garrincha foi o úni-
co dos seis estádios da Copa das 
Confederações confirmado para 
receber uma partida do Brasileirão 
antes da competição. Contudo, ain-
da ainda há a possibilidade de mais 
duas arenas realizarem jogos do 
campeonato nacional.

 Em Belo Horizonte (MG), o 
Mineirão tem recebido os confron-

tos do Cruzeiro e poderá sediar 
alguma partida do clube antes da 
Copa das Confederações, enquanto 
o Bahia talvez tenha condições de
atuar na Fonte Nova, em Salvador
(BA).

 O Brasileirão 2013 terá jogos 
entre os dias 25 de maio e 8 de de-
zembro, com um intervalo entre os 
dias 12 de junho e 6 de julho, para 
a realização da Copa das Confe-
derações, entre os dias 15 e 30 de 
junho.

Fonte: The Christian Post

Tabela Brasileirão 2013
1ª Rodada
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Legislação Aplicada Por Rodrigo Karpat | Limite ao poder de 
demitir

Instituição do condomínio 
depois da entrega da obra Praticamente todo mundo 

sabe que os funcionários de 
condomínio podem ser de-

mitidos pelo síndico, a qualquer 
momento, respeitada a legislação 
trabalhista. O que pouca gente 
sabe é que tal poder do síndico 
pode sofrer limitações impostas 
pela convenção do condomínio, 
pelo regimento interno ou mesmo 
por deliberação de assembléia ge-
ral extraordinária.

 Em princípio, todo o poder de 
contratar e demitir funcionários é 
exclusivo do síndico, na sua qua-
lidade de representante legal do 
condomínio. Tem ele competência 
para decidir, isoladamente, usando 
unicamente seu próprio discerni-
mento e vontade, quando dispensar 
qualquer dos funcionários do pré-
dio.

 Tal poder discricionário tem 
sido, não raro, motivo de grandes 
conflitos, especialmente nos casos 
em que, em razão de longos anos 
de serviços prestados e da amiza-
de granjeada com os moradores, o 
zelador ou o porteiro estabelece-
ram uma espécie de estabilidade 
social no edifício, passando a fazer 
parte, como se diz popularmente, 
do patrimônio do condomínio. Já 
tivemos conhecimento de várias 
rebeliões, com convocação de as-
sembléia e ameaças de uns contra 
outros, por ter o novo síndico de-
mitido o zelador de muitos anos de 
casa.

 Para evitar que a demissão de 
funcionários se torne o pomo de 
discórdia da administração ou que 
parte dos condôminos se sintam in-
dignados com o fato, é possível es-
tabelecer regras quanto às relações 
empregatícias no condomínio.

 A Lei do Condomínio é muito 
clara ao fixar, como primeira mis-
são do síndico, que lhe compete 
“representar, ativa e passivamente, 
o condomínio, em juízo ou fora
dele, e praticar os atos de defesa
dos interesses comuns, nos limites
das atribuições conferidas por esta
lei ou pela convenção” (art. 22, §
1o, a). A convenção poderá nor-
matizar o assunto, determinando,
por exemplo, que a demissão de
funcionário seja feita pelo síndico
somente após ouvir (e obter a apro-
vação) do conselho consultivo, ou
que, se o funcionário tiver mais de

cinco anos de contrato, a aprova-
ção deverá ser obtida em assem-
bléia.

 São apenas hipóteses, que não 
invalidam qualquer proposta que 
atenda aos interesses dos condômi-
nos, que são os verdadeiros deten-
tores do poder no condomínio.

 Embora a lei mencione apenas 
a convenção, entendemos que res-
trições, nesse sentido, também po-
dem ser inseridas no regimento in-
terno ou simplesmente aprovadas 
em assembléia geral extraordinária 
do prédio. Nestes casos, a força 
mandamental das resoluções con-
dominiais seria menor, tendo mais 
o caráter de recomendações do que
propriamente de regras que o síndi-
co deveria rigorosamente cumprir.
Sua desobediência constituiria, por
assim dizer, uma infração menor
do síndico, o que não impediria,
entretanto, que fosse chamado à
responsabilidade e destituído pe-
los condôminos, se acharem que
foram desrespeitados em sua von-
tade.

O tema é polêmico e não com-
porta uma solução pronta para cada 
prédio. Mas é bom que seja leva-
do a discussão em uma próxima 
assembléia, para que os titulares 
das frações ideais do condomínio 
fiquem conscientes de que o pro-
blema pode ser regulamentado, 
aliviando-se o síndico, em parte, 
de seu ônus de terminar ou não o 
vínculo empregatício de pessoa tão 
próxima de todos.

 Como diz a voz do povo, é me-
lhor prevenir do que remediar.

Por Luiz Fernando de Queiroz
Advogado e colaborador da Folha 
do Síndico

Ao adquirir uma unidade
em um condomínio em
construção, a principal

preocupação de qualquer futuro 
morador é se a entrega ocorrerá 
dentro do prazo previsto. Porém, o 
que poucos sabem é que a entrega 
do prédio não está somente vincu-
lada ao término da obra. Depois 
de pronto, além do Habite-se (do-
cumento emitido pelas prefeituras 
atestando a legalidade do prédio ou 
da casa), do AVCB (Auto de Vis-
toria do Corpo de Bombeiros), en-
tre outras formalidades legais que 
devem ser cumpridas pela constru-
tora, o passo final para a entrega 
do condomínio é a Assembleia de 
Instalação. Somente após sua rea-
lização é que será permitida a mu-
dança dos moradores.

 Antes desta Assembleia, o con-
domínio não tem vida e quaisquer 
despesas são inerentes ao incorpo-
rador. Todos titulares de direitos 
aquisitivos deverão ser convoca-
dos para a Assembleia, que den-
tre outros itens, obrigatoriamente, 
deverá ter como ordem do dia a 
eleição do síndico, subsíndico e 
dos conselheiros (a eleição do sub-
síndico e conselheiros depende da 
convenção de cada edifício) e a 
apresentação e aprovação da previ-
são orçamentária para fazer frente 
às despesas do condomínio.

 Com a ata devidamente assina-
da, pelo presidente e pelo secretá-
rio, é que o condomínio estará ins-
tituído e poderá requerer o número 
de inscrição do CNPJ (Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica), pas-
sando a ter representatividade com 
a eleição de síndico e podendo 
contratar funcionários, abrir conta 
bancária, efetuar compras de equi-
pamento para as áreas comuns, 
dentre outras coisas.

 O síndico eleito tem suas fun-
ções definidas no artigo 1.348 do 

Código Civil, e terá papel funda-
mental na entrega do condomínio, 
pois a ele caberá o recebimento das 
áreas comuns e, como represen-
tante do condomínio, intermediará 
com a construtora qualquer vício 
de construção que venha a surgir. 
Quando concluída a obra, será 
efetuada a vistoria da área comum 
com o síndico, utilizando-se o Ter-
mo de Vistoria das Áreas comuns, 
verificando se as especificações 
constantes no Memorial Descritivo 
foram atendidas, e se há vícios apa-
rentes de construção.

 Caso se verifique vícios du-
rante a vistoria, poderão ser rece-
bidas as áreas comuns do empre-
endimento, ressalvando-se que os 
vícios serão objeto de reparo pela 
construtora e/ou incorporadora. 

 Após ser eleito, o síndico deve-
rá rever os contratos firmados pela 
construtora, contratar ou adequar o 
quadro de pessoal, realizar a visto-
ria das áreas comuns, se reunir com 
a administradora e manter contato 
com engenheiro da construtora 
para garantir o bom funcionamento 
dos equipamentos de acordo com o 

manual das áreas comuns. Mesmo 
cuidado deverão ter os morados em 
observância ao manual do proprie-
tário, objetivando não perder a ga-
rantia por uso indevido.

 A Assembleia, por maioria 
simples de votos, pode se recusar 
a instalar o condomínio em três si-
tuações: se o empreendimento não 
estiver em condições de habitabili-
dade; se as chaves não tiverem sido 
entregues, apesar de as unidades 
estarem quitadas; ou se o Habite-se 
do imóvel não tiver sido disponibi-
lizado.

 A não instalação do condomí-
nio impede o início da cobrança 
da taxa condominial, impossibili-
tando a chegada de novos morado-
res, uma vez que o prédio não terá 
elegido seus representantes legais 
e nem terá sua estrutura montada 
(portaria, faxina, zelador etc.).

*Rodrigo Karpat é advogado de
Direito Imobiliário e sócio do es-
critório Karpat Sociedade de Ad-
vogados

Fonte: Folha Vitoria
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Destaque Empresarial

Conquistando Mercado com Inovação 
e Qualidade nos Serviços 

Neste mês a Folha do Sin-
dico leva até você leitor a 
Empresa Qualifoco Servi-

ços como Destaque Empresarial 
do mês, pelos excelentes serviços 
prestados aos condomínios do Dis-
trito Federal, com ênfase e atuação 
diferenciada no ramo de terceiriza-
ção de mão-de-obra e recursos hu-
manos. Como Diretor Presidente 
da corporação o empresário Guy 
René Wagner, formado em admi-
nistração de empresas, com vasta 
experiência empresarial, coman-
dando uma empresa inovadora e 
em franca expansão no mercado 
do DF.

Uma nova marca, um novo 
conceito empresarial  

 A Foco Serviços, inovando 
nos métodos e se atualizando com 
as tendências do exigente cliente 
do DF, por uma questão estratégi-
ca, passou a se chamar  Qualifoco 
Serviços. O objetivo da direção 
da empresa neste momento é criar 
um novo marco  na qualidade e na 
excelência dos serviços prestados, 
além da ênfase na gestão técnica. 
Com esta ação comercial de mu-
dança do nome empresarial a Qua-
lifoco Serviços se consolida na po-
sição de liderança do setor criando 
uma nova identificação visual, mo-

derna e arrojada.
Pessoas cuidando de 

pessoas e bens
 A Qualifoco Serviços é uma 
empresa com grande conhecimen-
to e experiência acumulados pelo 
seu corpo diretivo em mais de 33 
anos de prestação de serviços, acu-
mulando um vasto conhecimento 
técnico e humano. A proposta de 
trabalho da Qualifoco Serviços 
está embasada na presteza e efi-
ciente atendimento aos clientes, 
principalmente quanto à confiança 
e credibilidade, tendo como propó-
sito o desenvolvimento de proces-
sos personalizados que visam uma 
metodologia de trabalho voltada à 
qualidade total, onde os serviços 
são elaborados com técnicas atu-
ais, otimizando assim, a relação 
custo/benefício, destaca Guy René.
 A Empresa Qualifoco Serviços 
oferece as soluções mais criativas 
e eficazes para qualquer situação 
pois dispõe de atendimento dife-
renciado através de profissionais 
altamente qualificados para buscar 
respostas rápidas às necessidades 
de seus clientes.Todos os serviços 
da empresa são executados por 
meio de um planejamento opera-
cional desenvolvido em função das 
necessidades do cliente, com seu 
prévio conhecimento e aprovação, 

podendo sofrer alterações em con-
seqüência de avaliações realizadas 
periodicamente e da flexibilidade 
com a qual a empresa trabalha.
 O objetivo principal da em-
presa é fornecer aos clientes um 
atendimento personalizado e di-
ferenciado em forma de parceria, 
buscando identificar suas necessi-
dades e oferecendo soluções ade-
quadas e com qualidade para o al-
cance de suas metas, a fim de que 
ele possa dedicar-se mais despre-
ocupadamente às suas atividades 
fins.

Valores
 Excelência nos serviços presta-
dos, ética e valorização dos funcio-
nários, respeito e responsabilidade 
com os parceiros e, principalmen-
te, com seus clientes, com foco na 
capacitação, a empresa se prepara 
para os desafios do mercado enfa-
tizando o atendimento personaliza-
do para:  
• Atuar de acordo com a necessi-

dade dos clientes;
• Oferecer praticidade, agilidade e

qualidade;
• Atuar com ética e responsabili-

dade;
• Prospectar e planejar a expansão

para o futuro;
• Fidelizar clientes diretos e indi-

retos;
• Desenvolver e investir em pes-

soal;
• Buscar tecnologia para realizar

os serviços com qualidade.

Serviços
 Desta forma, a Qualifoco Ser-
viços se tornou destaque empresa-
rial, dispondo de Recursos Huma-
nos com os mais diversos perfis e 

finalidades, dos quais, destacam-
-se:
• Auxiliares de limpeza;
• Porteiros;
• Assistentes administrativos;
• Auxiliares administrativos;
• Contínuos;
• Controladores de acesso;
• Copeiras;
• Manutenções prediais;
• Motoristas;
• Recepcionistas;
• Telefonistas.

Equipe de Trabalho
 Com uma equipe de trabalho 
treinada e preparada para atender as 
demandas do dia a dia, a Qualifoco 
tem como rotina operacional reuni-
ões de trabalho semanais, pautadas 
na solução dos problemas e ade-
quações as necessidades de seus 
clientes. Formada por uma equipe 
de trabalho qualificada (foto), des-
tacamos alguns funcionários dos 
Departamentos Comercial, Finan-
ceiro, Pessoal e Administrativo, 
com os colaboradores Rosalina 
Tavares, Edlane Costa, Caroline 
Schlucat , Felipe Fernandes, Edna 
Nascimento, Natanael Faria e Aé-
cio Torres. Guy René Wagner, des-
taca a excelente preparação de seus 
funcionários e enfatiza: “ eles são a 
base do sucesso e do crescimento 
da empresa, sem duvida alguma”, 
finaliza. 

Algumas vantagens para 
estabelecer PARCERIA 

com a Qualifoco 
Serviços Gerais:

• Previsão orçamentária de
custos;

• Eliminação de ações traba-
lhistas;

• Eliminação dos custos com
demissões, horas extra, fo-
lhas de pagamento, etc;

• Eliminação dos custos de
equipamentos e manutenção
com os mesmos;

• Eliminação de compras e
estoque de materiais, unifor-
mes, EPIs;

• Cobertura imediata de faltas,
folgas, férias e demissões;

• Inovações tecnológicas do
setor;

• Orientação técnica por espe-
cialistas;

• Supervisão permanente dos
serviços;

• Liberação para canalizar os
seus esforços em sua ativida-
de principal.

Guy René Wagner, Diretor Presidente

Equipe de trabalho da empresa Qualifoco Serviços
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Cotidiano
Síndico deve zelar pelo bom relacionamento 

entre condôminos e funcionários

As boas regras de convivên-
cia dizem que para viver 
bem em sociedade é ne-

cessário tratar a todos com respeito 
para que se possa receber o mesmo 
tratamento em troca. Infelizmente, 
muitas pessoas menosprezam essa 
premissa e se acham no direito de 
destratar alguém que esteja em um 
nível financeira ou hierarquica-
mente inferior ao seu.
 Em um condomínio – patri-
mônio conjunto – é necessário que 
o síndico preze pelo bom relacio-
namento dos condôminos com
porteiros, vigilantes, zeladores,
serventes ou funcionários que de-
sempenhem quaisquer outras ati-
vidades fundamentais para a boa
manutenção do espaço coletivo.

Conflitos entre moradores e 
funcionários, brigas, constrangi-
mentos e humilhações, podem sair 
bem caras aos cofres do condomí-
nio. É o que exemplifica um caso 
ocorrido no estado do Rio Grande 
do Sul e que culminou em ação de 
cobrança de indenização por danos 
morais no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) em abril.

Admitido em 2003 para de-
sempenhar atividades de limpeza 
na área comum do Condomínio 
Edifício Parque Harmonia em Por-
to Alegre, um trabalhador alegou 
que em 2007 passou a escutar pia-
dinhas e a ser perseguido por uma 
das moradoras do edifício, que 
sempre falava que seu serviço não 
estava bom, que ele iria ficar para 
sempre de joelhos fazendo limpe-
za. 

O funcionário descreveu ainda 

Por Cecília Lima |

que a mesma moradora fez queixas 
dele à administração do condo-
mínio e que, em uma assembleia, 
decidiram por demiti-lo. Desta-
cou que algumas das ofensas fo-
ram presenciadas pela subsíndica. 
O zelador conseguiu comprovar, 
com base em depoimento de tes-
temunha que confirmou ter visto 
a discussão, que foi perseguido e 
humilhado.
 O condomínio se defendeu 
afirmando que desconhecia os fa-
tos alegados pelo trabalhador e 
que não poderia ser responsabi-
lizado por ofensas proferidas por 
uma moradora, que não pertence 

à administração. Disse também 
que nenhuma ofensa foi proferida 
em frente à subsíndica, uma vez 
que esta desconhecia o ocorrido. 
“Nenhuma responsabilidade po-
derá ser atribuída ao condomínio 
por atos dos moradores”, alegou 
a defesa. “Só se poderia cogitar a 
indenização por dano moral se os 
fatos ensejadores deste tivessem 
sido cometidos pela síndica”.
 A Vara do Trabalho de Porto 
Alegre acolheu o pedido de inde-
nização e fixou o valor em R$ 500, 
o que fez com que o zelador e o
condomínio recorressem ao TRT-
-RS. Para o trabalhador, a quantia

fixada pelo juiz de origem não era 
capaz de compensar a humilhação 
sofrida. Já o condomínio pediu a 
reforma da sentença para eximir-se 
da condenação.
 O TRT-RS entendeu que a sen-
tença foi correta e acolheu o pedi-
do do trabalhador pela majoração 
da indenização, fixando a conde-
nação em R$ 5mil. A decisão fez 
o empregador recorrer ao Tribunal
Superior do Trabalho, alegando
que o dano moral não foi compro-
vado nos autos, por ter se baseado
no depoimento de uma única teste-
munha que estava em outro prédio
do outro lado da rua.

Dicas
Economia nas obras

 Uma simples reforma pode 
pesar muito além do justo caso 
não haja planejamento e rigor 
em evitar os desperdícios. Uma 
dica é ir comprando o material 
de acordo com a conclusão de 
cada fase da reforma. Por exem-
plo, compre primeiramente os 
materiais para realizar o forro 
do chão e, assim que concluir 
essa fase, adquira o material de 
acabamento do piso. Isso evita 
o risco de acúmulo de material
desnecessário ou até que pas-
sem do prazo de validade por fi-
carem muito tempo em desuso.

 Outra dica útil é o aluguel 
de equipamentos. A duração da 

obra é o critério que vai determi-
nar se vale ou não apenas pagar 
apenas pelo uso temporário do que 
pela aquisição de máquinas e equi-
pamentos. Geralmente, o valor de 
locação mensal de uma máquina 
é 10% de seu preço de aquisição. 
Assim, o aluguel de um carrinho 
de mão de (volume de 90 litros), 
que custa em média, R$ 130,00, 
sai por R$ 13,00 ao mês. Alugando 
ao invés de comprar, eliminam-se 
as obrigações com manutenção e 
armazenamento dos itens após o 
término da obra. 

Manutenção agendada

 O síndico é o responsável por 
manter todas as instalações do con-

domínio em perfeito estado de con-
servação. Além da própria estrutu-
ra física que inclui áreas comuns 
do prédio, entram também nessa 
lista elevadores, geradores, bomba 
de água, caixas de água e esgota-
mento, extintores de incêndio, e 
por aí vai. 

 Cada um desses itens deve ter 
suas condições averiguadas perio-
dicamente. O intervalo entre uma 
vistoria/manutenção e outra varia 
de acordo com a natureza do equi-
pamento. Como proceder para não 

se perder em meio há tantos pra-
zos? A dica para manter tudo em 
dia, garantindo segurança e bem-
-estar aos condôminos, é elaborar
uma planilha-calendário. Nela de-
vem ser colocados os doze meses
do ano. Em cada mês, agende as
obrigações de manutenção.

Prevenção contra choques

 Dependendo da intensidade da 
descarga, um choque elétrico pode 
levar uma pessoa a óbito imediata-
mente. Para evitar acidentes, a ma-
nutenção das boas condições das 
instalações elétricas é fundamen-
tal para se proteger deste perigo 
e, de quebra, economizar energia. 
A principal medida para evitar o 

susto é instalar o interruptor di-
ferencial residual (IDR) no qua-
dro de distribuição. Esse dispo-
sitivo é de uso obrigatório desde 
1997, segundo determinação da 
Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT).

 O IDR realiza a leitura do 
circuito elétrico ininterrupta-
mente. Por menor que seja, a 
variação é identificada e, caso 
alguém toque o aparelho alvo 
carregado, o dispositivo auto-
maticamente desliga a instala-
ção, evitando a descarga elétrica 
na pessoa. Certifique-se que o 
IDR esteja em perfeita condi-
ção, sobretudo em áreas molha-
das como cozinha, banheiro e 
área de serviço, por exemplo. 

 Ao analisar o recurso, o rela-
tor do processo na Segunda Tur-
ma, ministro José Roberto Freire 
Pimenta, destacou que, de acordo 
com a prova testemunhal produzida 
e com as informações contidas no 
acórdão regional, o zelador sofreu 
constrangimento e humilhação en-
quanto realizava seus trabalhos de 
rotina nas dependências do condo-
mínio, em razão de ofensas proferi-
das, na presença de outras pessoas, 
por parte de condômino do edifício 
no qual realizava seus trabalhos 
de zeladoria. (Consulta: Processo: 
RR–93700-79.2009.5.04.0001). 
(Redação com JurídicoNews)



9Maio de 2013

Por Aldo Junior |Matéria Capa
Polêmica: o condômino inadimplente 

pode votar e ser votado em assembléia?

O tema é muito controverso 
e gera muitas discussões 
nas assembléias condomi-

niais. Numa enquete realizada pela 
Folha do Sindico junto aos síndi-
cos do DF, a maioria dos entrevis-
tados entende que o condômino 
que deve suas taxas condominiais 
não tem direito a voto e não pode 
ser votado.

 Suponhamos que, este mesmo 
condômino formula um acordo de 
pagamento das parcelas vencidas, 
pergunta-se: este pode ser conside-
rado devedor? Diante da polêmica 
vamos estudar melhor a situação 
e entendermos o que significa um 
condômino inadimplente.

 O conceito de inadimplente 
segundo o Aurélio é: ”Inadim-
plente – diz-se devedor aquele que 
inadimple, que não cumpre no ter-
mo convencionado as obrigações 
contratuais; descumpridor. “

 Pela definição acima, vê-se 
que “inadimplente” é o DEVE-
DOR que INADIMPLE, que não 
cumpre com aquilo que convencio-
nou. Se DEVER e INADIMPLIR 
fossem a mesma coisa, o conceito 
seria redundante. Seria o mesmo 
que, dizer que DEVEDOR que 
DEVE, ou o INADIMPLENTE 
que INADIMPLE.

Ser devedor e estar inadim-

plente são duas coisas distintas. 
Em breve análise, uma pessoa 
pode ser devedora e não estar 
inadimplente, como por exemplo: 
imagine um morador que tenha 
uma dívida de R$ 5.000,00 e essa 
divida foi parcelada em 10 vezes, 
e seus pagamentos das parcelas 
mensais estejam absolutamente em 
dia. Embora esta pessoa seja deve-
dora, pelo simples fato de estar em 
dia com o parcelamento e cumprin-
do o acordo firmado, ela deve ser 
considerada adimplente.

O artigo 1335 do Código Civil, 

que trata dos direitos do condômi-
no, versa o seguinte: III – votar nas 
deliberações da assembléia, e delas 
participar, estando quite. O termo, 
é subjetivo pois  refere-se em sua 
hermenêutica tanto aos deveres de 
condômino quanto as suas obriga-
ções da convenção, e ainda que, 
não recaia sobre si a aplicação de 
multa ou penalidade imposta pelo 
Regimento Interno. Se houver uma 
aplicação de multa pelo fato do 
condômino ter infringido o regi-
mento interno no tocante a ter re-
alizado uma mudança em horário 

não permitido, pergunta-se: este 
condômino está quite com suas 
obrigações?  

 A palavra “quite” significa 
subjetivamente estar com todas as 
suas obrigações em dia, sejam elas 
financeiras ou administrativas. Ve-
jamos então, especificamente no 
âmbito financeiro, se o condômi-
no, deve suas taxas condominiais e 
está em dia com seu parcelamento 
de acordo, ele não estará “quite” 
com as suas obrigações? O tema é 
polemico, e sua normatização de-
pende da formulação do termo do 
acordo.

 A sugestão para dirimir a ques-
tão, se resume ao termo de acordo. 
Na assinatura do termo de acordo, 
além das condições do parcelamen-
to, prazo e data de vencimento das 
parcelas, deverá o documento de 
forma clara e concisa especificar se 
no ato e no cumprimento do acordo 
firmado o condômino está ou não 
em condições de votar e ser votado 
em assembléia geral, respeitando 
as determinações da convenção 
evidentemente. Parece-nos neste 
momento ser a solução mais viável 
a fim de evitar ações judiciais que 
poderão adiar decisões importantes 
ou até anular fatos determinados 
em assembléia e que podem causar 
grandes prejuízos ao condomínio. 
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Síndico em Ação
Um caso de sucesso, conta de água 
reduzida de 172 mil para 57 mil

Síndico do Condomínio Via Terrazzo Marcelo Campos de Alcântara

Marcelo e Sônia Ribeiro - Assistente 
Administrativa do Condomínio Via Terrazzo

Condomínio Via Terrazo em Águas Claras

Síndico Marcelo Campos de Alcântara |

Neste mês a Folha do Sindi-
co apresenta o sindico em 
ação Marcelo Campos de 

Alcântara sindico do Condomínio 
Via Terrazzo em Águas Claras. 
Sindico eleito desde 2011, apre-
sentando aos síndicos do DF uma 
experiência de muito sucesso com 
a redução da conta de água sem 
qualquer obra transtorno aos mo-
radores.
 Quando assumiu a administra-
ção do Condomínio Via Terrazzo 
em dezembro de 2011, o sindico 
Marcelo Campos de Alcântara 
(foto) encontrou o condomínio em 
uma situação financeira complica-
da, pela falta de acompanhamento 
das contas mais delicadas do pré-
dio.
 Com inúmeros problemas de 
ordem administrativa para resolver 
num curto espaço de tempo, dentre 
todas as demandas, uma delas era 
muito grave e emergencial, pois 
aumentava substancialmente a des-
pesa do prédio e  consequentemen-
te a taxa condominial, a conta de 
água.
 Incomodado com uma “con-
tinha” de água de R$ 71 mil reais 
no mês abril de 2012 e longo do 
tempo num intervalo de 8 meses 
chegando ao absurdo número de 
R$ 172 mil reais, esta situação des-
controlada causava desespero ao 
administrador do condomínio. Em 
outubro de 2012, após a procura de 

uma solução descobriu uma em-
presa especializada em instalação 
de sistema de hidrômetros a Sin-
trex, entrando em negociação para 
instalação do sistema de controle 
com informações por meio de HI-
-FI que prometia reduzir a conta
e controlar o consumo de água de
cada apartamento.

Com um custo de R$ 1.600,00 
por unidade, o síndico levou a pro-
posta para assembléia aprovando a 
implantação do sistema. Contrato 
assinado, a empresa começou a 
instalar o novo sistema em outubro 
de 2012 tendo concluído a instala-
ção em fevereiro de 2013. Os re-

sultados foram excepcionais, pois 
a conta que totalizava R$ 172 mil, 
já no primeiro mês de implantação 
caiu para R$ 113 mil, chegando 
atualmente no valor de R$ 57 mil 
reais, ou seja, um sucesso absolu-
to. Vale destacar que, na conta re-
duzida de R$ 57 mil reais, já estão 
inclusos o reajuste da CAESB de 
9,51% do ano de 2013, e por este 
motivo a conta poderia ser bem 
menor se não ocorresse o aumento.
 Este sistema implantado pela 
empresa Sintrex, além de reduzir 
a conta, controla vazamentos nas 
unidades, regula o consumo por 
meio de gráficos, gerando a media 

de consumo de cada unidade (sepa-
rando inclusive o consumo da água 
quente e fria), dando grande supor-
te ao sindico até para orientar os 
moradores em caso de distorções 
nas contas. O sistema permite tam-
bém o controle via internet pelo 
morador, mesmo ausente de casa 
ou em viagem, destaca Marcelo.
 A economia de gasto de água 
do condomínio chegou ao expressi-
vo valor de R$ 260 mil com quatro 
meses de implantação do sistema. 
A média de redução das contas, na 
fase inicial chegou a 50%, e hoje 
com o sistema em funcionamento a 
economia chega a 15%, atendendo 
a expectativa do sindico Marcelo, 
neste primeiro ano. 

Com a conclusão da implan-

tação do sistema agora em pleno 
funcionamento, Marcelo espera 
atingir níveis ainda menores no 
consumo de água total do prédio, 
pois com o controle intenso do 
gasto permite identificar vazamen-
tos de forma imediata e coibir ex-
cessos e desperdícios de forma rá-
pida e eficiente. “ Nosso primeiro 
objetivo foi atingido, vencemos a 
batalha da conta de água” , afirma 
contente e realizado o síndico.
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Acessórios

Bordados e Uniformes

ConsertosSegurança Eletrônica

Salão de Beleza

Assessoria Condominial
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Manutenção Predial Manutenção Predial

Lanches e Refeições

Vidraçarias

Equipamentos de Segurança
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Material de Limpeza
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Terceirização de Mão de Obra

Terceirização de Mão de Obra Sistemas de Incêndio

Imóveis

Cortinas e Persianas

FALA ANUNCIANTE

Anuncie você também na Folha do Síndico 
e seja um empreendedor de sucesso como 

estes anunciantes.
Email: folhadosindico@hotmail.com

Fone: 3022-2717

Depoimentos sobre veiculaçao de publicidade

“ Nossa expectativa de retorno da publicidade 
na Folha do Síndico tem sido surpreendente, 
com vários fechamentos de contratos”
Rodrigo Rodrigues - Proprietário da Realize

“ A Folha do Síndico me surpreendeu com o re-
torno do anúncio. Neste primeiro mês fechamos 
excelentes negócios.”
Wesley Rosa - Diretor Comercial

“ A parceria entre a Confiança Serviços e a 
Folha do Síndico com os anúncios veiculados 
tem trazido excelentes negocios e ampliaçao 
da empresa.”
Simone Feitosa - Diretora Comercial

Síndico Profissional
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Bem Estar

Motivação Empresarial

Cultivo de plantas pode aliviar o estresse

Sucesso Pessoal: Cultive bons hábitos para ser bem-sucedido! 

Por Cecília Lima |

A Ciência já sinaliza a favor das propriedades terapêu-
ticas das plantas. Estudos demonstram que o contato 
com a natureza pode auxiliar no processo de recupe-

ração de traumas físicos e psicológicos, tratamento de ido-
sos, desintoxicação de dependentes químicos e pessoas com 
deficiência mental, dentre outros pacientes. Por este motivo, 
o verde está sendo levado a ambientes hospitalares como te-
rapia de apoio.

Garden Therapy  ou hortoterapia são os nomes das tera-
pias que utilizam plantas como instrumentos de cura, cujo 
objetivo é melhorar as interações sociais, funções cognitivas 
e psicológicas e habilidades físicas dos pacientes.

Lidar com a terra, podar, regar, ver a semente germi-
nar e, aos poucos, se transformar em uma planta grande traz 
benefícios a favor das pessoas, garantem especialistas. Em 
troca, o “jardineiro” ganha tranquilidade e satisfação de ver 
seu trabalho braçal dar resultados visíveis. Para quem vive 
sozinho, a presença de plantas humaniza o ambiente e dimi-
nui a sensação de solidão.

Ao contrário do que muitos imaginam, não é necessário 
viver na zona rural ou em uma casa enorme para ter contato 
com a natureza. Mesmo em espaços reduzidos como aparta-
mentos compactos, é possível manter um pequeno jardim. 
Para tanto, é preciso reservar uma área na qual haja incidên-
cia de luz solar e escolher plantas de pequeno e médio porte 

para cultivar.
Mão na massa

 O sucesso do plantio está muito mais ligado às condi-
ções de Luz, Umidade e Solo, do que à técnica aplicada no 
momento do plantio. Portanto, é aconselhável que o interes-
sado estude as características da espécie escolhida. Algumas 
espécies não devem ser expostas em excesso ao sol, enquan-
to outras, não aceitam sombra. Algumas têm preferências 
por locais úmidos, enquanto outras por locais áridos. 
 Além de plantas decorativas, também é possível cultivar 
hortaliças que venham a produzir frutos para serem consu-
midos no ambiente doméstico. Alimentos como alface, co-
entro, cebolinha, salsa, pimentão e couve-folha, ou até frutas 
como tomate-cereja e morango se adaptam bem à culturas 
de pequeno porte. 
DICA: Panelas, pratos, potes, bules que não servem mais 
para as atividades da cozinha podem ser reutilizados como 
vasos para o jardim.

Jardim coletivo
 Que tal estender a ideia aos demais condôminos? Com 
poucos investimentos, um jardim ou horta coletiva pode se 
tornar um instrumento de integração social entre vizinhos. 
Nas férias, recreadores podem ser contratados para ministrar 
aulas de jardinagem às crianças ou idosos do prédio. 

Os psicólogos dizem que 90% do nosso comportamen-
to podem ser um reflexo de nossos hábitos. Desde 
a hora que acordamos até o momento de ir para a 

cama, fazemos centenas de coisas todos os dias, sempre da 
mesma maneira. Isso inclui o modo de tomar banho, ler o 
jornal, escovar os dentes, organizar a sua mesa de trabalho, 
fazer compras no supermercado e limpar a casa.
 A boa noticia é que os hábitos ajudam a liberar a mente 
enquanto o corpo está no automático. Isso permite que você 
planeje os seus dias enquanto está no chuveiro e fale com 
seus amigos enquanto limpa a casa. A má noticia é que você 
pode ficar prisioneiro de padrões de comportamento incons-
cientes e autodestrutivos e, com isso, inibir o seu crescimen-
to e limitar o seu sucesso.
 Para ser bem-sucedido você terá que abandonar alguns 
costumes (não retornar telefonemas, ficar vendo televisão 
até tarde, fazer comentários sarcásticos, comer fast-food , 
fumar, chegar atrasado a seus compromissos, gastar mais do 
que ganha) e substituí-los por outros mais produtivos (dar 
feedback, dormir oito horas por dia , fazer exercícios quatro 
vezes por semana, se alimentar de forma saudável, ser pon-
tual e poupar 10% do que você ganha).
 Bons ou maus, seus hábitos sempre produzem resul-
tados. O sucesso exige concentração, disciplina pessoal e 
muita energia para fazer com que as coisas aconteçam. Os 
costumes que você desenvolve acabam determinando como 
será o seu futuro. No futuro, seus sonhos é que determinam 
os seus resultados.

Um dos problemas para quem tem maus hábitos está no 

fato de os resultados só aparecem muito tarde na vida. Ao 
desenvolver uma pratica pouco saudável, a vida devolve as 
consequências, goste você ou não.

Hábitos negativos provocam consequências negativas, e 
o oposto é verdadeiro. Para conseguir resultados diferentes,
é preciso mudar a maneira de fazer as coisas – a repetição de
velhas rotinas significa obter resultados previsíveis.

Existem dois caminhos para mudar seus hábitos. O pri-
meiro é fazer um inventário de tudo que o mantém impro-
dutivo ou que possa influenciar negativamente o su futuro. 
Procure por padrões, como os apresentados abaixo:
• Deixar sempre para depois o que pode fazer agora;
• Pagar as contas no último prazo;
• Não entregar no prazo documentos e serviços prometidos;
• Chegar tarde a reuniões e encontros;
• Esquecer o nome de alguém segundos depois de a pessoa

ter sido apresentada;
• Interromper os comentários das outras pessoas em vez de

escutar;
• Atender ao telefone quando está jantando com a família;
• Trabalhar até tarde;
• Comer fast-food mais de duas vezes por semana;

 Uma vez identificando o que precisa mudar em seu co-
tidiano, o segundo caminho é escolher costumes melhores e 
mais produtivos. Isso o levara ai sucesso e também ao de-
senvolvimento de sistema de apoio a essas novas praticas. 
Se a sua meta é ir à academia todas as manhãs, vá dormir 
uma hora mais cedo. 
 Mas o que, especificamente, você precisa fazer para 
adotar esse hábito? O que fará para se manter motivado? Ver 
menos televisão? Jantar mais cedo? Adquirir o costume de 
meditar antes de dormir?
 Se você usar essas estratégias para desenvolver pelo me-
nos quatro novos hábitos por ano, terá conseguido 20 novos 
hábitos de sucesso ao fim de cinco anos. Pesquisas recentes 
mostram que, se você repetir determinado comportamento 
por 13 semanas seguidas – quer seja meditar 20 minutos por 
dia, escovar os dentes, rever suas metas ou escrever cartas 
de agradecimento para os clientes, terá adquirido esse habito 
para o resto da sua vida.
 Ao adicionar um comportamento de cada vez, você 
conseguira os relacionamentos e o corpo saudável com que 
sempre sonhou – sem contar as infinitas oportunidades que 
virão. Para ajuda-lo nesse processo, coloque avisos que o 
lembrem do seu compromisso.
Fonte: Os princípios do sucesso – Jack Canfield

“Sucesso é a habilidade de passar de fracasso em fracasso 
sem perder o entusiasmo”

Winston Churchill
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Jogo dos 7 erros
Encontre os 7 erros nas figuras abaixo:

As respostas estão disponíveis na próxima página dos Classíndicos Classificados

Palavras Cruzadas

 As inscrições estão abertas para os cursos gratuitos e as 
aulas são ministradas por especialistas de entidades parcei-
ras é técnicos do GDF e abordam temas como legislação de 
condomínios, engenharia e noções de contabilidade
 Com o objetivo de apoiar o trabalho de lideranças co-
munitárias, o Governo do Distrito Federal, por meio da Ad-
ministração Regional de Brasília, criou a Escola de Gestão 
Comunitária, um espaço voltado para a promoção de cursos 
e palestras para zeladores, porteiros, síndicos, empreendedo-
res, lideranças, prefeitos de quadras e membros de associa-
ções de moradores. Estamos com inscrições abertas para o 
curso de formação para síndicos, zeladores e porteiros.
 Os cursos são ministrados por especialistas de órgãos do 
GDF e de organizações parceiras, referência em suas áreas 
de atuação. Incluem temas como legislação de condomínios, 
noções de contabilidade, mediação de conflitos, relações in-
terpessoais, Brasília tombamento e regras para intervenção 
e a relação estado/sociedade civil no DF, engenharia dentre 
outros temas. As aulas iniciam em maio para zeladores, ju-
nho para síndicos em julho para porteiros e têm a aprovação 
como ótimo ou bom por 96% dos alunos das turmas anterio-
res.

O administrador Messias de Souza afirma que a inicia-

tiva é uma antiga reivindicação das lideranças, “a Escola de 
Gestão Comunitária é uma conquista de todos, pois sabemos 
o quanto é difícil e estressante o papel da liderança comu-
nitária  numa sociedade cada vez mais individualista com
conflitos permanentes”, avalia o administrador.

O coordenador da Escola de Gestão Comunitária Paulo 
Roberto Melo diz que “os cursos são muito bons com temas 
atuais ao fazer a inscrição em um curso gratuito você esta 
se preparando para ser uma liderança qualificada em nossa 
cidade ao fazer a inscrição no curso o aluno ao final recebe 
um certificado que pode variar de 80h/a para síndicos  ate 
7h/a para zelador o certificado e reconhecido pelo ministério 
da educação como curso livre”, diz o coordenador.

ADMINISTRAÇÃO VAI ÀS QUADRAS  

Curso de Formação para Síndicos
Local: Auditório da Administração Regional de Brasília 

(Setor Bancário Norte Bl K Ed. Vagner 1º subsolo).
Inscrições: Ate 17 de junho.

Dias: (sábados) 22 e 29 de junho, 06, 13, 20 e 27 e julho e 
03, 10, 17 24 e 31 de agosto de 2013.

Horário: 8h30 às 12h15.

Curso de Formação para Porteiros
Local: Auditório da Administração Regional de Brasília 

(Setor Bancário Norte Bl K Ed. Vagner 1º subsolo).
Inscrições: Ate 28 de junho.

Dia do curso: (quartas-feiras) 03 e 10 de julho de 2013.
Horário: 19h às 22h15.

Duvidas ligue: (61) 3329-0486 / 8497-2015

Inscrições: www.brasilia.df.gov.br

Cursos GRATUITOS para zeladores, 
síndicos e porteirosUtilidade Pública
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Barbearia Peixoto
28 profissionais barbeiros
Águas Claras: 3047.3341
Sudoeste: 3344.2451

Mary Help Cabeleireiro
Salão Unisex
Sudoeste: 3342.5797

JR Office - Especializada 
em Assessoria Condominial
3362.0732 / 3361.4769

SIC Contabilidade
3242.5961 / 9645.4571

Servicol - Administradora 
de Condomínios
3435.5432
www.servicol.com.br

Shopping do EPI
Tudo para sua proteção
3028.7111

AJ Mendes Santos Ad-
vogados - Especializada 
em Advocacia Condominial 
3345.7686 / 9970.7017

Dr. Rogério Macedo de 
Queiroz - Advogado
8144.9870
www.queirozadvogado.com.br

Atacadão dos Uniformes
Uniformes Profissionais
3458.2471 / 3358.5557

Bordart Brasil
Bordados Computadorizados
3037.5451 / 9925.5445

ASSESSÓRIOS

CONSERTOS

SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

MANUTENÇÃO PREDIAL

MANUTENÇÃO PREDIAL

Marmitex Gostinho de 
Minas - Entrega sem cus-
tos adicionais 3042.7997 / 
8409.3393

Pastelaria São Carlos
A melhor pastelaria de Bra-
sília - 3234.0444

JR Office Imobiliária 
Contabilidade Imobiliária
3361.4344 / 9970.7873

Atual Persianas
3274.6262 / 3272.4139
atualpersianas@yahoo.com.br

Intercom
Segurança Eletrônica  
3374.2266 / 9644.3042

MS - Sistema de Seguran-
ça Eletrônica 4841.7227 / 
9143.6021

Ponta Tecnologia - 
Sistema de Câmeras de 
Segurança 3041.0286 / 
8406.5879

VIDRAÇARIAS

SALÃO DE BELEZA

MATERIAL DE LIMPEZA

SISTEMAS DE INCÊNDIO

AUTOMAÇÃO PREDIAL

IMÓVEIS

CORTINAS E PERSIANAS

TERCEIRIZAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA

SÍNDICO 
PROFISSIONAL

ASSESSORIA 
CONDOMINIAL

EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA

BORDADOS E 
UNIFORMES

ADVOCACIA 
CONDOMINIAL

LANCHES E 
REFEIÇÕES

TAPETES E 
ACESSÓRIOS

Realize Construções
Reformas e Manutenções 
preventivas em condomí-
nios 3381.4418 / 9298.6759

LGL Reformas e Cons-
truções - Especializada 
em condomínio 9230.1501

Jailton Instalações
Iluminando a sua casa 
3233.0345 / 9815.9331

DF Capital
Dedetizadora e desentupi-
dora 3965.6250 / 3965.6590

Proplans
Controle de pragas urbanas 
3047.5444 / 3367.6079

Renove
Construções e Reformas
9915.9997 / 8216.2252

Elétron
Consultoria, treinamento e 
manutenção 9936.4332

Fercal
Construção e Reformas
 3042.1295 / 7817.7966

GAP
Manutenção Predial
3272.0144 / 9281.1612

Confiança 
Segurança, limpeza, zela-
doria, jardinagem
3222.4408 / 8579.0525

Universo 
Limpeza, conservação, por-
taria, segurança
3377.1002 / 9823.6345

UpGrade - Seu patrimônio 
merece o melhor
9230.1501 / 3358.1605

Proativa Serviços Gerais
Limpeza e conservação de 
condomínios 3965.7278 / 
7817.4904

Servlimp
Seu patrimônio em boas mãos
3301.9200
www.servlimp.com

Qualifoco
3327.3336
www.qualifoco.com

Sollo Serviços
3361.6004
www.solloservicos.com.br EFernandes - Sistemas 

de Incêndio e Pára-Raios
3022.2455 / 8536.8697

ADMINISTRAÇÃO DE 
PATRIMÒNIO

Tigre - Assessórios para 
Condomínios - 3344.3721 / 
3344.1153

Sapataria Fontenele 
Bolsas, solados, malas... 
3233.7446

Shalon Refrigeração
Assistência técnica 
3568.2815 / 9216.1393

Império - Vendas e assis-
tência técnica 3397.4281 / 
3597.5547

Vidraçaria Planalto
Vidros temperados, box 
e espelhos 3233.5712 / 
3233.7344

Qualidade - Materiais 
de limpeza e descartáveis 
8448.5888 / 9360.5574

Visual da Limpeza
Materiais de limpeza
3377.3067 / 8595.9560 

Apartweb
Controle, gestão e agili-
dade em seu condomínio 
4001.5000

GSP - Grupo de Síndicos 
Profissionais
3361.4344 / 9970.7873

Alfredo Oton de Lima
Síndico Profissional
9972.6152

Real Capachos
Preços especiais para con-
domínios 3551.0051

Stof Car - Capas de prote-
ção para cabines de eleva-
dores 3273.2384

Natalina e Vilma - Reor-
ganização de Condomínios 
9824.9488 / 8244.4532

Encontre aqui tudo que você procura para seu condomínio de forma rápida e simplificada

CLASSÍNDICO DIRETO

(61) 3022-2717

Seu anúncio de forma 
simples e eficiente

Jogo dos 7 errosPalavras Cruzadas

Respostas Passatempo Classíndicos

*Sr. Síndico, recorte este Classíndico Direto e coloque na sua agenda ou em seu quadro de avisos.*
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Assessoria Condominial

Cortar o fornecimento de 
água do devedor é legal? 

Por Aldo Junior |

Aldo Junior
Diretor da JR Office

(61) 8209-9999

Você pergunta e a Folha Responde
Encaminhe suas dúvidas para folhadosindico@hotmail.com

Lea Carneiro  - Moradora Asa 
Sul 
1- Dr. Aldo Junior, com o Novo
Código Civil os condomínios
são obrigados a alterar suas
convenções?
R: De forma alguma. A altera-
ção da convenção é facultativa. 
A nova legislação altera auto-
maticamente todas as clausulas 
anteriores. As clausulas que por-
ventura conflitarem com a nova 
legislação serão nulas, passando 
a valer a alteração da nova Lei. 

Eunice Pires - Síndica Sudoeste
2- Dr. Aldo Junior, meu condo-
mínio tem apenas 18 unidades,
posso receber as taxas CON-
DOMINIAIS no prédio, evitan-
do os custos das tarifas bancá-
rias?
R: Não há qualquer impedimento 
legal, porém não aconselhamos. 
Primeiramente com relação a 
transparência das receitas, esta 
modalidade de recebimento, cria 
para o sindico a necessidade de 
um controle muito rigoroso, a fim 
de evitar dificuldade de identifi-
cação das unidades pagantes, ou 
perda de comprovantes. Outro 
aspecto relevante é que, com o 
recebimento bancário, o trabalho 
fica muito facilitado tanto para o 
administrador quanto para a con-
tabilidade, na identificação das 
unidades, quanto a agilidade nos 
lançamentos contábeis.  

Gilson - Síndico do Condomí-
nio Bela Vista 

3- Dr. Aldo Junior gostaria
que me enviasse materias so-
bre uso do salão de festas, pois
gostaria de saber se existem
processos  judiciais sobre o
assunto.

R: Em nossa edição de fevereiro 
2013 na pagina 09, publicamos 
uma matéria completa sobre sa-
lão de festas explanando sobre  
Direitos, deveres e limites de 
uso que poderá esclarecer todas 
suas duvidas.

Gorete Menezes Torres 
Sindica do Gama  

4- Dr Aldo Junior, gostaria de
renunciar ao cargo de sindi-
ca de meu condominio, pois
não aguento mais a pressão
de condôminos por obras e
benfeitorias, porém não te-
nho dinheiro para realizar as
melhorias, pergunto: preciso
marcar uma assembléia para
renunciar ao cargo de sindi-
ca?

R: Não. A renuncia é simples, 
basta apenas uma documento 
oficial de renuncia que deverá 
ser entregue ao sub-sindico, que 
assumirá o cargo complemen-
tando o restante do mandato. 

Temos acompanhado em es-
cala crescente síndicos se 
vangloriando de terem ani-

quilado a inadimplência em seus 
condomínios, mediante a supres-
são no fornecimento de água do 
condômino em débito com sua taxa 
condominial.
 O fato tornou-se corriqueiro a 
partir da individualização da me-
dição de água por unidade condo-
minial. Empresas especializadas 
instalam, a pedido do condomínio, 
após a devida aprovação em as-
sembleia, medidores individuali-
zados para cada apartamento e se 
incubem em efetuar a leitura men-
sal do consumo.
 O condomínio permanece 
como único responsável pelo pa-
gamento frente à concessionária, 
contudo, passa a incluir na taxa de 
condomínio de cada unidade autô-
noma, o valor efetivamente consu-
mido por cada apartamento.
Dessa forma, baseando-se nes-
sa premissa, certos condomínios 
buscam compelir aos condôminos 
inadimplentes que honrem com 
suas obrigações mediante a amea-
ça de interrupção do abastecimento 
de água, já que tanto a taxa condo-
minial quanto o consumo de água 
são cobrados no mesmo boleto.
 Claramente, em um primeiro 
momento, tal medida trará uma 
redução do percentual de inadim-
plência, mas, será que esta conduta 
é legal?
 Em nosso entendimento, mes-
mo que esta decisão seja baseada 
em assembleia, resta a mesma ile-
gal e imoral, pois compelir alguém 
a realizar determinado ato median-

te o emprego de ameaça é conduta 
tipicamente ilegítima.
 Em artigo formulado sobre a 
possibilidade de corte de abasteci-
mento de água o Eminente desem-
bargador Rizzatto Nunes declara: 
“Os instrumentos de cobrança são 
vários, legítimos e bem regulados: 
a cobrança há de ser feita de acor-
do com as regras estabelecidas na 
lei, mas sem abusos”. ¹
 Indo além das lições do acla-
mado jurista, temos que a condu-
ta abordada neste texto representa 
crime tipificado em nosso Código 
Penal pelo Artigo 345, que trata do 
exercício arbitrário das próprias ra-
zões assim definido:
Art. 345 - Fazer justiça pelas pró-
prias mãos, para satisfazer preten-
são, embora legítima, salvo quan-
do a lei o permite:
Pena - detenção, de quinze dias a 

um mês, ou multa, além da pena 
correspondente à violência.
 Como representante legal do 
condomínio, o síndico poderá ser 
diretamente, penalizado neste sen-
tido.
Ademais, tal conduta tem sido re-
chaçada pelos tribunais que, na 
maioria dos julgamentos, determi-
nam que o condomínio abstenha-
-se desta prática e, ainda, em al-
guns casos, podem determinar uma
compensação pelo dano moral su-
portado pelo condômino.

Portanto, o condomínio deve 
utilizar-se da cobrança individua-
lizada para o consumo de água e, 
neste caso, emitir boletos autôno-
mos aos atinentes à cobrança das 
taxas condominiais e, assim, em 
tese, a falta de pagamento des-
ta despesa possibilitaria eventual 
corte em face de sua falta de paga-
mento.
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Jurisprudência Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

COBRANÇA DE TAXAS CON-
DOMINIAIS

TJPR -  8485478 PR 848547-8 
(Acórdão) (TJPR) 
Data de Publicação: 31 de Maio de 
2012
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE 
TAXAS CONDOMINIAIS. PRO-
CEDENCIA. CONDENAÇÃO DA 
PARCELAS VENCIDAS E VIN-
CENDAS ATÉ O EFETIVO PA-
GAMENTO. POSSIBILIDADE. 
PERMISSIVO CONTIDO NO AR-
TIGO 290 DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO CIVIL . RECURSO PRO-
VIDO.. ACORDAM os integrantes 
da 10ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná, por 
unanimidade de votos em dar pro-
vimento ao recurso, nos termos do 
voto relatado. 
TJSP -  Apelação APL 
994090334090 SP (TJSP) 
Data de Publicação: 20/10/2010
Ementa: ADMINISTRAÇÃO DE 
CONDOMÍNIO Cobrança de ta-
xas condominiais Bem imóvel doa-
do aos filhos menores, no curso da 
ação Usufruto legal Responsabili-
dade do genitor-réu, em decorrência 
do exercício do poder familiar Juros 
de mora contados dos respectivos 

vencimentos Sentença reformada 
RECURSO PROVIDO. . 
TJDF -  APELACAO CIVEL APC 
20060710130860 DF (TJDF) 
Data de Publicação: 09/06/2008
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL 
CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA 
“CONDOMÍNIO IRREGULAR” 
COBRANÇA DE TAXAS CON-
DOMINIAIS POSSIBILIDADE. 
O CONDOMÍNIO, AINDA QUE 
NÃO CONSTITUÍDO REGU-
LARMENTE, PODE RESIDIR 
EM JUÍZO NA DEFESA DE SEUS 
INTERESSES.. NEGAR PROVI-
MENTO AO RECURSO, UNÂNI-
ME.Indexação 
TJSP -  Apelação APL 
1633706920118260100 SP 
0163370-69.2011.8.26... 
Data de Publicação: 13/11/2012
Ementa: RECURSO APELAÇÃO 
DESPESAS DE CONDOMÍNIO 
COBRANÇA. 1. Taxas condomi-
niais em atraso. Inadimplemento 
constatado. Inexistência de fato 
impeditivo ou extintivo ao direito 
do condomínio autor. Ação julgada 
procedente. Regularidade. 2. Juros 
moratórios. Após o advento do Có-
digo Civil de 2002, é possível fixar 
na convenção do condomínio juros 
moratórios acima de 1% (um por 
cento) ao mês, em caso de inadim-
plemento das taxas condominiais. 

Todavia, deve ser observado um 
teto máximo, que não afronte as... 
Encontrado em: RECURSO APE-
LAÇÃO DESPESAS DE CON-
DOMÍNIO COBRANÇA. 1. Taxas 
condominiais em atraso. Inadim-
plemento constatado. Inexistência 
de fato impeditivo ou extintivo ao 
direito do condomínio autor. Ação 
julgada procedente. Regularidade. 
2. Juros
TJPR -  9274615 PR 927461-5 
(Acórdão) (TJPR) 
Data de Publicação: 13 de Setembro 
de 2012
Ementa: COBRANÇA. CONDO-
MÍNIO. ILEGITIMIDADE ATI-
VA “AD CAUSAM” EMPRESA 
DE COBRANÇA DAS TAXAS 
CONDOMINIAIS NÃO COM-
PROVAÇÃO DE CESSÃO DE 
CRÉDITOS LEGITIMIDADE 
RECONHECIDA. SENTENÇA 
MANTIDA.RECURSO DESPRO-
VIDO. . ACORDAM os Senhores 
Desembargadores integrantes da 
Décima Câmara Cível do TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO PARANÁ em, por unanimidade 
de votos, em conhecer e negar pro-
vimento ao recurso, nos termos do 
voto relatado. 
TJPR -  8487581 PR 848758-1 
(Acórdão) (TJPR) 
Data de Publicação: 19 de Julho de 

Saiba Direito
Cultura da Adimplência

Por Rogério Macedo de Queiroz |

Todos os meses, inúmeras 
obrigações incidem no orça-
mento financeiro das pesso-

as e de suas famílias.
 Entre essas obrigações pode-
mos relacionar o cartão de crédi-
to, o financiamento do veículo, do 
imóvel próprio, o aluguel, o telefo-
ne, a energia elétrica, a instituição 
de ensino, o plano de saúde, dentre 
outras.
 Para aqueles que residem em 
condomínio podemos acrescentar 
a obrigação de pagar a taxa condo-
minial.
 Nesse extenso rol de obriga-
ções, a taxa condominial, na sua 
grande maioria, figura como última 
da lista que será adimplida.
 Este fato é uma realidade por-
que as pessoas optam por pagar 
aquelas obrigações que irão causar 
prejuízos maiores ao orçamento 
caso não sejam cumpridas. Como 
é o caso do cartão de crédito, fi-
nanciamento de veículo e imóvel 
próprio, afinal, possuem uma car-
ga de juros bastante elevada, o que 
enseja uma perda substancial no 
patrimônio pessoal ou familiar em 
caso de não pagamento.
 Outro fato que leva as pessoas 
a optarem pelo pagamento de de-
terminadas obrigações é o receio 

de perder o bem, como no caso do 
financiamento do veículo e imó-
vel, que podem ser alvo, respecti-
vamente, de mandado de busca e 
apreensão e imissão na posse, em 
caso de inadimplemento.
 No caso do aluguel e do plano 
de saúde, as pessoas dão priorida-
de ao pagamento destas obrigações 
porque temem o despejo do lar e 
que os serviços médicos/hospitala-
res sejam negados pela operadora 
do plano. 
 Já em relação a obrigação de 
pagar a taxa condominial, as pes-
soas não têm receio de sofrer al-
gum tipo de prejuízo no orçamento 
pessoal ou familiar, afinal, é sabi-
do que os encargos advindos da 
inadimplência condominial são pe-
quenos em comparação com aque-
les das obrigações acima citadas.
 A multa da taxa condominial 
não ultrapassa 2% (dois por cento), 
os juros são limitados a 1% (um 
por cento) ao mês e a correção mo-
netária é baixíssima.
 Na prática, na maioria dos ca-
sos, a inadimplência condominial 
não impõe proibição de utilização 
dos serviços disponíveis no condo-
mínio, como água, luz, segurança, 
limpeza. Este fato também empur-
ra o pagamento da taxa de condo-

mínio para o último lugar da lista 
de obrigações que devem ser adim-
plidas mensalmente.
 Além disso, o condomínio, ge-
ralmente, é extremamente flexível 
na negociação das dívidas de taxa 
condominial, retirando parcial ou 
totalmente os encargos legais (cor-
reção monetária, multa e juros), 
bem como realizando parcelamen-
to do débito em inúmeras vezes a 
favor dos condôminos.
 Outro fato que contribui para 
que a taxa condominial figure 
como a última na lista de obriga-
ções que será adimplida é a inércia 
do condomínio na cobrança rápida 
dos primeiros meses de inadim-
plência, seja pela via extrajudicial 
ou judicial.
 Os condomínios, em sua gran-
de maioria, iniciam um proces-
so de cobrança somente quando 
a inadimplência começa a impor 
dificuldades no cumprimento das 
obrigações do próprio condomínio, 
ou seja, quando o orçamento do 
condomínio está em déficit.
 Os recursos financeiros das 
pessoas e de suas famílias nem 
sempre são suficientes para pagar 
as obrigações mensais. Nestas oca-
siões a taxa do condomínio, geral-
mente, não é paga e a inadimplên-

cia se instala. 
 O que fazer para alterar essa 
realidade? Não é tarefa fácil, mas 
os administradores e síndicos dos 
condomínios devem utilizar fer-
ramentas que vão inserir entre os 
condôminos um hábito ou costume 
de pagar mensalmente a taxa con-
dominial, é o que podemos deno-
minar de CULTURA DA ADIM-
PLÊNCIA.
 As ferramentas que os admi-
nistradores e síndicos podem utili-
zar para implementar a cultura da 
adimplência da taxa condominial 
são as seguintes: 

a) estipular em assembléia um des-
conto no pagamento antecipado da
taxa condominial;

b) realizar cobrança extrajudicial,
por meio de notificação escrita,
quando a inadimplência da taxa
condominial for de apenas 1 (um)
mês;

c) realizar cobrança extrajudicial
de taxa condominial, por meio
de notificação escrita, quando a
inadimplência for de 2 (dois) me-
ses, informando nesta ocasião, que
o não pagamento em um prazo

curto de tempo, estipulado pelo 
administrador ou síndico, ensejará 
providências judiciais cabíveis; 

d) ingressar com ação judicial de
cobrança de taxa condominial após
2 (dois) meses de inadimplência;

e) não flexibilizar no momento da
negociação do débito condominial,
a retirada parcial ou total da corre-
ção monetária, multa, juros, hono-
rários de cobrança ou advocatícios
devidos em função do inadimple-
mento.

Utilizando as ferramentas aci-
ma mencionadas, o administrador 
ou síndico do condomínio irá ins-
tituir uma cultura de adimplência, 
afinal, demonstrará aos condômi-
nos inadimplentes que a cobrança 
do débito condominial é rápida e 
onerosa para o orçamento destes, 
afinal, será acrescida de correção 
monetária, multa, juros, honorários 
de cobrança ou advocatícios, além 
de gerar conseqüências graves no 
patrimônio do devedor, como a pe-
nhora de dinheiro em conta bancá-
ria e de bens, inclusive, do próprio 
imóvel gerador da dívida, indepen-
dentemente de ser o bem de famí-
lia.

2012
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS 
CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO 
DAS TAXAS CONDOMINIAIS 
ATRASADAS EM MOMENTO 
ANTERIOR À CITAÇÃO, PORÉM 
POSTERIOR À PROPOSITU-
RA DA DEMANDA. INTERES-
SE PROCESSUAL EXISTENTE 
QUANDO DA PROPOSITURA 
DA DEMANDA. FATO SUPER-
VENIENTE QUE NÃO IMPLICA 
EM EXONERAÇÃO DA DEVE-
DORA/APELANTE DO DEVER 
DE ARCAR COM OS ÔNUS SU-
CUMBENCIAIS. SENTENÇA 
QUE DEVE SER MANTIDA. RE-
CURSO NÃO PROVIDO. . ACOR-
DAM os integrantes da Décima Câ-
mara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, por ... 
Encontrado em: APELAÇÃO 
CÍVEL. AÇÃO DE COBRAN-
ÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. 
QUITAÇÃO DAS TAXAS CON-
DOMINIAIS ATRASADAS EM 
MOMENTO ANTERIOR À CI-
TAÇÃO, PORÉM POSTERIOR 
À PROPOSITURA DA DEMAN-
DA. INTERESSE PROCESSU-
AL EXISTENTE QUANDO DA 
PROPOSITURA DA DEMANDA. 
FATO 
TJSP -  Apelação Sem Revisão SR 
1043086006 SP (TJSP) 

Data de Publicação: 21/08/2008
Ementa: DESPESAS DE CONDO-
MÍNIO COBRANÇA Isenção das 
taxas condominiais para o cargo de 
síndico Não aprovação em Assem-
bléia Geral Despesas condominiais 
devidas Honorários advocatícios 
mantidos Recursos improvidos. 
TJSP -  Apelação Sem Revisão SR 
1043086006 SP (TJSP) 
Data de Publicação: 21/08/2008
Ementa: DESPESAS DE CONDO-
MÍNIO COBRANÇA Isenção das 
taxas condominiais para o cargo de 
síndico Não aprovação em Assem-
bléia Geral Despesas condominiais 
devidas Honorários advocatícios 
mantidos Recursos improvidos.

TJSP -  Apelação APL 
1579988520108260000 SP 
0157998-85.2010.8.26... 

Data de Publicação: 06/06/2011
Ementa: 1. É admissível, em ação 
de cobrança de cotas condominiais, 
a alienação de imóvel hipotecado, 
observado o disposto no art. 698 
do CPC . 2. “O imóvel, ainda que 
gravado com a cláusula de inaliena-
bilidade, está sujeito à penhora na 
execução de crédito resultante da 
falta de pagamento de quotas con-
dominiais”.

Rogério Macedo de Queiroz
OAB/DF 18.285.

Advogado há mais de 10 anos.
www.queirozadvogado.com.br

End.: SRES, bloco D, n. 20, sala n. 129, Centro 
Comercial do Cruzeiro, Cruzeiro Velho, Brasília/DF 
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Manutenção
Escovação é fundamental para 

evitar algas na piscina

Por Cecília Lima |

Responsáveis por deixar a 
água turva em tom esver-
deado e entupir as vias de 

saneamento e os poros dos filtros, 
as algas estão para a piscina assim 
como as ervas daninhas estão para 
o jardim. A proliferação delas é um
risco enfrentado por quase todos os
proprietários de piscinas.

As algas chegam à água trazi-
das pelo vento, impregnadas a ins-
trumentos de limpeza ou roupas de 
banho, de modo que é praticamente 
impossível impedir que esses seres 
alcancem a piscina. Resta conhecer 
as formas de combate. 

A ausência de produtos quími-
cos essenciais como o cloro é um 
dos fatores que favorecem a insta-
lação de algas, portanto, certifique-
-se que sua piscina receba sempre
as quantidades adequadas destes
produtos para manter-se imune às
algas. Com o teor de cloro dentro
dos padrões, é importante dar aten-
ção especial à rotina de manuten-
ção da piscina.
 Uma limpeza eficiente começa 
com a “pesca” de resíduos que fi-
cam boiando na superfície da pis-
cina. Com uma peneira, devem ser 
retiradas folhas, animais, galhos, 
plásticos ou quaisquer outros obje-
tos indesejáveis. 
 Em seguida, o skimmer, ou 
coadeira, produz pequenas ondas 
para facilitar que todo tipo de re-
síduo vá para o filtro e de lá para 
o esgoto. O proprietário que possui
a ferramenta deve limpá-la e es-
vaziar seu depósito manualmente
antes mesmo de começar o restante
do processo, para que as próximas
etapas sejam facilitadas.

A fixação de algas podem 
causar manchas no revestimen-
to da piscina. Para evitar que isso 
aconteça é fundamental praticar a 
escovação das superfícies com ins-
trumentos específicos. 

Em piscinas de concreto ar-
mado, devem-se utilizar escovas 
de fibras rígidas. Escovas de cer-
das macias devem ser usadas em 
piscinas de fibra de vidro e em 
revestimentos emborrachados. No 
caso de azulejos, qualquer material 
abrasivo como palhas de aço e es-
covas metálicas podem arranhar e 

danificar o revestimento. Evite.
 É importante que a rotina de 
manutenções seja obedecida, mes-
mo quando as piscinas estão apa-
rentemente “limpas”. Associada a 
essa limpeza, devem ser aplicados 
algicidas, químicos destinados ao 
combate de algas. 
 A dosagem desses produtos 
deve ser ministrada por profissio-

nais com experiência na atividade. 
Um especialista poderá fazer um 
bom diagnóstico da sua piscina e 
definir quais as melhores manei-
ras de evitar as indesejáveis algas. 
tetraborato de potássio, quitina, 
polímeros algicidas, compostos de 
Amônio Quaternário, remédios à 
base de cobre ou prata, são alguns 
dos compostos químicos usados 
para combater as algas.

Dicas de segurança 
para condomínios

Em virtude da alta incidência 
de assaltos neste ano a con-
domínios, a Policia Militar 

traz algumas dicas que podem ser 
adotadas para coibir tais atos.  
 “Há uma série de medidas de 
precaução que os moradores de-
vem tomar para se proteger da  de 
criminosos. Recentes ocorrências 
demonstram que algumas qua-
drilhas vêm se especializando em 
roubo à condomínios”, alerta a 
autoridade policial. Medidas de se-
gurança, como as que estão abaixo, 
colaboram para evitar assaltos em 
condomínios. 
- As guaritas devem ser construí-
das recuadas do portão, em posição
que permita a visão completa da
frente da edificação. De preferên-
cia, devem possuir um sanitário, a
fim de evitar que o porteiro deixe o
seu local de trabalho.
- Os portões de acesso de pedestres
e de veículos devem ser controla-
dos pela portaria.
- Nos condomínios fechados, além
de muros altos que circundem o
terreno, recomenda-se implantar
outros recursos de proteção, tais
como vigilância armada e motori-
zada e circuitos fechados de televi-
são, objetivando o monitoramento
das ruas internas durante as 24 ho-
ras do dia.
- A utilização de interfone é essen-
cial para a comunicação entre as
unidades de um condomínio e a
portaria.
- Ao atender visitantes, o porteiro

deve manter o portão fechado até 
que a entrada da pessoa seja auto-
rizada pelo morador. Os prestado-
res de serviços devem ser devida-
mente identificados antes de entrar 
no prédio, mas, pela legislação, o 
porteiro não deve reter documento 
de quem quer que seja.
- Outra providência recomendada
aos síndicos é o cadastramento
de todos os moradores e veículos
existentes no condomínio. Cabe ao
síndico, ainda, fiscalizar e cobrar
extremo rigor na contratação de
funcionários, exigindo referências
idôneas e atestados criminais.
- Para casos de roubos, recomenda-
-se combinar uma senha a ser utili-
zada pelos porteiros para avisar os
moradores da situação de perigo.
- Recomenda-se ainda combinar
uma outra senha – um gesto – en-
tre porteiros e moradores para ser
feito pelo funcionário e vista pelo
“olho mágico” no caso de ele estar
rendido por assaltantes e coagido
a acompanhá-los a uma residência.
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Administração
Certificação Digital para condomínios

Por Cecília Lima |

A popularização da internet 
se deu para facilitar muitos 
processos antes demasiada-

mente burocráticos. Graças ao pro-
cessamento de dados e rápida troca 
de informações, é possível cumprir 
obrigações legais com maior pra-
ticidade. A certificação digital é o 
mecanismo de segurança criado 
para garantir autenticidade, confi-
dencialidade e integridade às tran-
sações eletrônicas realizadas pela 
internet. 
 O certificado digital pode ser 
emitido em tipos de mídia diver-
sos com validades variáveis. Este 
documento eletrônico possui um 
número exclusivo denominado 
chave pública que possibilita com-
provar a identidade de uma pessoa 
física ou jurídica – incluindo con-
domínios residenciais e comerciais 
– podendo assim comprovar a va-
lidade jurídica para as transações
necessárias à administração do 
condomínio, de forma a evitar que
adulterações, interceptações ou ou-
tros tipos de fraude ocorram.
 O síndico, ou outro responsá-
vel pela administração (contador, 
advogados ou administrador) pre-
cisa portar o certificado digital do 
condomínio para acessar o canal 
“Conectividade Social”, da Caixa 
Econômica Federal (CEF). É por 
este meio que trafegam informa-
ções sobre as movimentações dos 
funcionários, síndico, autônomos, 
FGTS, INSS, RAIS, entre outros 
dispositivos. 
Diferentemente dos documentos 
utilizados usualmente para identi-
ficação pessoal como CPF e RG, 
o Certificado Digital possui um
período de validade. Só é possível
assinar um documento enquanto o
certificado é válido. É possível, no
entanto, conferir as assinaturas re-
alizadas mesmo após o certificado
expirar.

 Apesar da CEF já ter estipu-
lado a obrigatoriedade para que 
todos os condomínios – indepen-
dentemente de possuir ou não 
funcionários – emitam seu pró-
prio certificado digital, há muitos 
que ainda não o providenciaram. 
É muito importante que está situ-
ação seja sanada, pois, sem a cer-
tificação, dados importantes sobre 
os funcionários, síndico e autôno-
mos não serão enviados à CEF. O 
síndico fica vulnerável a possíveis 
processos e multas da Justiça do 
Trabalho.
Como emitir o Certificado 

Digital?
 Um dos motivos pelos quais o 
síndico adia a emissão do tão ne-
cessário certificado digital é que 
ele próprio deve ir pessoalmente 
providenciar o documento. Não 
é permitido enviar um substituto 
nem mesmo portando procuração 
legal. Esse tipo de certificação 
pode ser feita em Câmaras de Di-
rigentes Lojistas (CDL) de todo o 
Brasil. 
 Para dar entrada são necessá-
rios os seguintes originais: 1) Con-
venção do condomínio; 2) Cartão 
de CNPJ do condomínio; 3) Ata de 
eleição do síndico bem como RG, 
CPF do mesmo mais duas fotos 
3x4 e comprovante de residência; 
4) Termo de titularidade e respon-
sabilidade (emitido pelo solicitan-
te).

Os documentos precisam estar 

em bom estado de conservação e 
sem nenhum tipo de discrepância 
entre eles. O nome do síndico e do 
condomínio devem estar grafados 
de maneira igual ao que está em to-
dos os documentos. O valor médio 
para os produtos Cartão com Lei-
tora ou Token USB é de R$ 350,00 
(com validade de 36 meses).

Atenção!
 Sempre que for utilizar o certi-
ficado digital, será solicitada uma 
senha. Este código é definido no 
momento da gravação do certifi-
cado digital. Caso o síndico es-
queça ou perca sua senha, não há 
como recuperá-la ou substituí-la, e 
o certificado estará inválido. Será
necessário solicitar a revogação
do certificado digital invalidado,
devendo-se, antes, certificar-se de
que a chave pública anterior não
mais está sendo usada.

Vantagens de possuir cer-
tificação digital:

• Desburocratização de proces-
sos
• Economia de tempo e redução
de custos operacionais
• Validade jurídica para assinar
documentos eletrônicos
• Maior segurança nas transa-
ções eletrônicas e autenticações
pela internet
• Conveniência de ser represen-
tado digitalmente
• Menos papéis para arquivar

Deixe eu ser Síndico 
desta vez?

Em condomínios acontece um 
fenômeno interessante: toda 
eleição de síndico é precedi-

da de um deus-nos-acuda entre os 
condôminos. Se a pauta da assem-
bléia for essa, é batata: ninguém 
quer ir.
 É compreensível. Todos nos 
julgamos ocupados demais para 
exercer mais um cargo em nossas 
vidas. E um cargo complexo, pois 
trata-se de ter que nos indispor com 
vizinhos, que tomar medidas enér-
gicas para resolução de inadim-
plências, que zelar pelo patrimônio 
estendido de nossa casa.
 Quem nunca foi síndico fanta-
sia que cuidar de um condomínio 
é fazer contas mirabolantes o dia 
inteiro, é atender vizinhos raivosos 
todo o tempo, é não ter privacidade 
alguma. Pois vou lhes contar algo. 
Já fui síndica. E olha que a minha 
carga é altíssima.
 E a minha vida não mudou. 
Claro, tive o beneficio de não ter 
que pagar o condomínio durante a 
minha “gestão”.
 Mas tive outros ganhos muito 
mais importantes. Em primeiro lu-
gar, ser síndico é uma grande chan-
ce de saber quão maduros já so-
mos. Pois exercer autoridade com 
justiça é algo muito difícil.
 Poder atuar em um cargo que 
nos faz representantes de uma cate-
goria é algo que pode nos ampliar 
o universo ético e moral. Ser auto-
ridade que não se corrompe pode
ampliar mais ainda nossa auto-es-
tima. Ser autoridade com doçura e
firmeza é algo impressionante! De-
pois vem o fato de que ocupar um
cargo que é rotativo nos faz mais
cidadãos.
Democracia – Se cada um puder 
fazer uma pequena parte daquilo 
que a democracia pede, ela pode 

se fortalecer. E se este cargo for 
exercido com criatividade, o exer-
cício do convívio social nos ensina 
que há prazeres maiores na vida do 
que a simples realização imediata 
de desejos. Assim, se dermos nos-
sa parcela de colaboração sendo 
síndicos de nossos condomínios, 
ninguém se estressa por ter que ser 
reeleito por falta de opções. E tudo 
que é reeleição tem um cheiro de 
corrupção, abandono, ditadura.
Vidraça – Outra grande vantagem 
em ser síndico é aprender o que 
isto significa. Somente estando à 
frente das coisas é que podemos 
conhecê-las em seus meandros. Ser 
a vidraça é algo que faz bem, pra 
sabermos como é frágil esta coisa 
que chamamos “poder”. Imagino 
que um condomínio ideal tenha 
“chapas” em que concorram can-
didatos a síndicos, assim como nas 
instituições há grupos que se arti-
culam para poder veicular a melhor 
maneira de garantir a vitória nas 
eleições. Já pensou que legal os vi-
zinhos deixando suas “propostas” 
com cada um de nós? Cada “cha-
pa” organizando a coleta seletiva, 
a reforma da segurança, melhoria 
no treinamento dos funcionários, 
programas culturais e sociais no 
prédio? Já pensou se a reunião de 
condomínio fosse tão concorrida 
que tivéssemos que chegar cedo 
para não ter que ficar de pé? Acre-
dito que, se a consciência da cida-
dania se fortalecer, tudo isso pode-
rá vir a ser possível. Mas é preciso 
um pouquinho de esforço de cada 
um, e uma grande dose de coragem 
para fazermos algo que nunca fize-
mos e que imaginamos ser muito 
difícil. Coragem e esforço que se-
rão recompensados pelo exercício 
de ser adulto. E responsável.

Por Rafael Segal Braun
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Legislação
Despejo de locatário inadimplente 
não exige prova de propriedade 

pelo locador

A Terceira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
por unanimidade, estabele-

ceu que não é necessária a prova de 
propriedade do imóvel para que o 
locador possa propor ação de des-
pejo de um locatário inadimplente 
e autor de infração contratual.
 A questão foi analisada pela 
Turma no julgamento do caso de 
um locatário que, inconformado 
com a ação de despejo julgada pro-
cedente, recorreu alegando a ilegi-
timidade do locador para propor a 
ação, por não ser o proprietário do 
imóvel em questão. O locador era o 
possuidor do imóvel, com escritura 
pública de cessão de posse regis-
trada em cartório.
 O locatário invocou o artigo 
6º do Código de Processo Civil, 
segundo o qual “ninguém poderá 
pleitear, em nome próprio, direito 
alheio, salvo quando autorizado 
por lei”.

Prova prescindível
 Segundo o relator do processo 
no STJ, ministro Villas Bôas Cue-
va, a pretensão inicial de despejo 
foi embasada nos incisos II e III do 
artigo 9º da Lei 8.245/91 – também 
chamada Lei do Inquilinato ou Lei 
de Locações. Os dispositivos tra-
tam da prática de infração legal ou 
contratual e falta de pagamento de 
aluguéis, “casos em que a legisla-
ção de regência não exige a prova 
da propriedade do imóvel pelo lo-
cador”, destacou Cueva.
 A Turma do STJ manteve o en-
tendimento dos juízos de primeiro 
e de segundo grau. No julgamento 

da apelação, o Tribunal de Justiça 
de Alagoas (TJAL) rejeitou a ale-
gação de ilegitimidade do locador. 
Reconheceu a desnecessidade de 
comprovação de propriedade do 
bem para figurar no polo ativo da 
demanda. “Descabida a alegação 
de inexistência de prova que ateste 
a titularidade do imóvel, uma vez 
que é prescindível a exigência de 
ser proprietário do bem”, afirmou 
o TJAL.

Natureza pessoal
 Em seu voto, o ministro Cueva 
citou os artigos da Lei do Inquili-
nato que contêm as hipóteses mo-
tivadoras da instrução da petição 
inicial com prova da propriedade 

do imóvel ou do compromisso re-
gistrado.
 Porém, o magistrado explicou 
que a exigência, por parte do le-
gislador, da condição de proprie-
tário para propor ação de despejo 
é excepcional. Tanto que, para as 
demais situações, a condição não é 
exigida.
 “Tendo em vista a natureza 
pessoal da relação de locação, o 
sujeito ativo da ação de despejo 
identifica-se com o locador, assim 
definido no contrato de locação, 
podendo ou não coincidir com a 
figura do proprietário”, concluiu o 
ministro.
Referência para consultas: REsp 
1196824 (Redação com STJ)



16 Maio de 2013

Caso Concreto Da Redação |

Diminui cobrança de condomínio na Justiça
Segundo a Secovi, os casos cairam de 985 em fevereiro de 2012 para 563 em 2013

Entrevista
Vai demitir?

 Fique atento às novas regras de aviso prévio

Dra. Sandra Sinatora |

Se o seu condomínio está pre-
cisando enxugar a folha de 
pagamento e será necessá-

rio dispensar algum funcionário, 
fique atento às regras de aviso 
prévio proporcional. Uma lei pro-
mulgada há pouco mais de um ano 
(Lei 12506/2011, publicada em 
13/10/2011) modificou a regula-
mentação do aviso e gerou algu-
mas dúvidas. 

 Para auxiliar a aplicação das 
novas regras, o Ministério do Tra-
balho e Emprego emitiu a Nota 
Técnica nº 184/2012 com alguns 
procedimentos que devem ser ob-
servados por empregados e empre-
gadores no ato das rescisões con-
tratuais. 

 A advogada especialista em 
Direito Material e Processual do 
Trabalho Sandra Sinatora, da Ra-
gazzi Advocacia e Consultoria, es-
clarece alguns detalhes da lei em 
entrevista. 

1) O aviso prévio passou a ser
de 90 dias?

 Com o advento da Lei 
12506/2011, o prazo mínimo do 
aviso prévio continua sendo de 30 
dias, porém a cada ano trabalha-
do este prazo deve ser aumenta-
do em três dias, limitando-se este 
acréscimo a 60 dias. Assim, caso 
o empregado tenha até um ano de

contrato de trabalho, o seu aviso 
prévio será de 30 dias. 

 Contando com dois anos de 
contrato de trabalho, seu aviso pré-
vio será de 36 dias. Contando com 
cinco anos de contrato de trabalho, 
o aviso prévio será de 45 dias e
assim sucessivamente. Portanto,
o aviso prévio de 90 dias não se
tornou regra geral e será válido
somente para aqueles empregados
que completarem 20 anos ou mais
na mesma empresa.

2) O aviso prévio proporcional
deve ser aplicado nos casos em
que o empregado pede demis-
são?

 A Nota Técnica do Ministério 
do Trabalho e Emprego afirma que 
o aviso prévio proporcional deve
ser aplicado somente em benefício
do empregado, ou seja, quando o
mesmo for dispensado imotivada-
mente. Nos pedidos de demissão,
o prazo continua a ser de 30 dias.

3) Como fica a aplicação do ar-
tigo 488 DA CLT que trata da
redução da jornada de trabalho
no curso do aviso prévio?

 Nos termos da referida Nota 
Técnica ficam mantidas as possi-
bilidades previstas no artigo 488 
da CLT, podendo o empregado op-

tar pela redução de 02 horas de sua 
jornada diária ou 07 dias corridos.

4) O tempo do aviso prévio é
contado para fins previdenciá-
rios?

O aviso prévio integra o con-

trato de trabalho para todos os 
efeitos legais, seja ele indenizado 
ou trabalhado.  Para tanto, o em-
pregado deve estar atento em rela-
ção a data de baixa em sua CTPS 
que deve corresponder ao dia que 
terminaria o aviso prévio caso o 
mesmo fosse trabalhado.

Dra. Sandra Sinatora, da Ragazzi Advocacia e Consultoria

Levantamento do Secovi-SP 
aponta queda das ações de 
cobrança de condomínio na 

Justiça.
 Em fevereiro, foram registra-
dos 563 casos, o que representa 
um recuo de 57,1% em compara-
ção ao mês anterior (985 casos). 
 A pesquisa do Departamen-
to de Economia e Estatística do 
Secovi-SP (Sindicato da Habita-
ção), realizado junto ao Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, 
mostra que o número de ações de 
cobrança por falta de pagamento 
da taxa de condomínio caiu 57,1% 
no segundo mês do ano na cidade 
de São Paulo. Foram registrados 
563 processos em fevereiro, con-
tra 985 ações ajuizadas em janeiro 
deste ano.
 Na comparação com o número 
de ações registradas em fevereiro 
de 2012 (911 casos), observa-se 

retração de 38,2%. O total é o me-
nor registrado em um mês de fe-
vereiro desde 2006, quando foram 
ajuizadas 1.249 ações. O volume 
caiu para 1.078 ações em 2007; foi 
a 1.037 em 2008, chegou a 859 re-
gistros em 2009 e despencou para 
676 em 2010. Em 2012, foram 911 
processos.
 O levantamento também apon-
tou queda nas ações acumuladas 
nos dois primeiros meses do ano. 
Em janeiro e fevereiro de 2013, 
foram computadas 1.548 ações, 
contra 1.799 totalizadas em igual 
período do ano passado, apresen-
tando um recuo de 13,85%.
 Hubert Gebara, vice-presiden-
te de Administração Imobiliária e 
Condomínios do Sindicato, atri-
bui a queda ao reduzido número 
de dias úteis em fevereiro (17) e 
às novas regras de peticionamen-
to eletrônico. “Com isso, muitas 

ações ainda não ingressaram nos 
fóruns da cidade de São Paulo”, 
afirma, reforçando a importância 
dos acordos extrajudiciais para 
diminuição da inadimplência em 
condomínios.
 Os condôminos preferem ne-
gociar e pagar parcelado para não 
ter seu nome inscrito nos serviços 
de proteção ao crédito”, destaca 
Gebara. Muitas vezes, acrescenta 
o dirigente, é melhor para o con-
domínio receber parcelado do que
esperar anos por um resultado na
Justiça. “Os síndicos precisam
continuar reforçando a cobrança”,
aconselha.

A penhora e leilão da unida-
de devedora é o clímax da ação 
judicial.É o último ponto antes de 
o condomínio receber os seus atra-
sados.

Não é sempre que o bem pe-
nhorado é o imóvel. Caso o deve-

dor disponha de outros bens, como 
automóveis, também é possível 
leiloá-los. A jurisprudência regis-
tra mais comumente a penhora do 
imóvel, mas em dívidas menores, 
há casos de penhora de carros. 
caso o morador esteja devendo 
para terceiros, o condomínio tem 
preferência na hora de receber 
seus atrasados.
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Direito Trabalhista
Adicional de periculosidade pode 

onerar folha de pagamento

O adicional de periculosida-
de é um valor devido ao 
empregado exposto a ati-

vidades ou operações perigosas, 
aquelas que, por sua natureza ou 
métodos de trabalho, impliquem 
risco acentuado em virtude de ex-
posição permanente do trabalha-
dor. 

 O crescimento dos índices de 
violência urbana modificou a ro-
tina da sociedade como um todo, 
incluindo as relações de trabalho. 
Além dos trabalhadores expostos 
a líquidos inflamáveis, materiais 
explosivos, radioativos ou energia 
elétrica, a legislação passou a in-
cluir indivíduos expostos a “rou-
bos ou outras espécies de violência 
física nas atividades profissionais 
de segurança pessoal ou patrimo-
nial”.

 Nesse escopo estão: caixas, 
seguranças, porteiros, zeladores, 
vigilantes e quaisquer outros traba-
lhadores que exerçam suas funções 
sujeitos a serem vítimas da crimi-
nalidade urbana. 

 É o que dita a lei 12.740/12, 
sancionada em 8 de dezembro de 
2012, que alterou o artigo 193 da 
CLT, redefinindo os critérios para 
caracterização das atividades ou 
operações perigosas e incluindo 
novas profissões à lista de traba-
lhadores expostos a perigo.  

 O autor da lei, o senador Mar-
celo Crivella (PRB-RJ), afirmou 
que seu entendimento teve como 
base a constatação de que a vio-
lência contra o patrimônio é uma 
realidade no país. Noticiadas pela 
mídia, as constantes ações de cri-
minosos, principalmente em pré-
dios de apartamentos residenciais, 
que conseguem adentrar para a 
prática de roubo e assalto, domi-
nando ou mesmo assassinando 
porteiros ou vigias o motivou a 
propor a alteração.

 O texto da lei vincula a peri-
culosidade ao ambiente em que se 
desenvolve o trabalho e não à fun-
ção exercida. A medida adicional 
está em fase de adaptação no país, 
mas a perspectiva é que tenha um 

impacto significativo na folha de 
pagamento de condomínios.

 O adicional de periculosi-
dade não segue mesma a lógica 
matemática do adicional de insa-
lubridade (serviço prestado em 
condições que podem prejudicar 
a saúde). Este é calculado sobre o 
salário mínimo e, por isso, invari-
ável (a porcentagem difere para os 
graus de exposição ao ambiente/
atividade insalubre). Enquanto o 

adicional de periculosidade é de 
30%, calculado sobre o salário 
base. 

 Em uma situação hipotética, 
um condomínio de pequeno-mé-
dio porte que possuir quatro por-
teiros, dois vigilantes e um zelador 
terá um acréscimo equivalente a 
contratação de dois novos funcio-
nários para pagar no final do mês.

A folha de pagamento de 

funcionários consiste na maior 
despesa ordinária (rotineira) de 
um condomínio, correspondendo 
a aproximadamente metade dos 
gastos mensais. Uma provável 
consequência da alteração na CLT, 
caso todas as categorias estejam 
estejam aptas a receber o adicional 
de periculosidade, é o aumento da 
taxa de condomínio para amenizar 
o impacto na receita, prevêem os
sindicatos de condomínios.

Por Cecília Lima |

O Desembargador Relator 
Alexandre Nery de Olivei-
ra do Tribunal Regional 

do Trabalho do DF, em decisão li-
minar do dia 23/04/2013 concedeu 
aos Condominios Edificio Office 
Tower Club Residence, Condomi-
nio Jales Machado, Condominio 
Plaz Mall e Office, Condominio 
do Bloco I da SQS 310, Condomi-
nio Ouro Branco II, Condominio 
Luna Park Bloco B, Condominio 

Life Stile, Condominio Moliere, 
Condominio Adriana Muniz Ric-
ci, Edificio Costa Verde, Condo-
minio BEM TE VI, Condominio 
Flor do Cerrado I, Condominio 
Eliane Fleury, e Condominio Flor 
do Cerrado II o direito de tercei-
rizar a mão de obra, em virtude 
da suspensão das cláusulas 51a, 
52a, 54a e 57a da CCT 2011/2013 
e das cláusulas 51a e 57a da CCT 
2013/2014 firmada entre o SINDI-

CONDOMINIO-DF e o SEICON-
-DF, fundamentando sua decisão
dentre outros argumentos, que não
há proibição legal vigente no or-
denamento juridico brasileiro, que
seja suficiente para proibir ou até
inibir a contratação terceirizada
pelos condominios autores. Por
ser uma decisão liminar, o proces-
so seguirá para analise futura do
mérito da questão.

Condominios ganham direito de 
terceirizar mão de obra
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Conservação Predial
Uniformes: uma vitrine do condomínio

Assim como muitas do-
nas de casa aproveitam a 
chegada das férias para 

limpar o guarda-roupa, descar-
tando as peças gastas, separando 
as de inverno e deixando à mão 
o vestuário mais leve, a síndica
profissional Mariza Carvalho Al-
ves de Mello espera o verão para
repassar com cada um de seus 31
funcionários a condição de uso
de seus uniformes. É o momento
em que ela lista o que não serve
mais e o que precisará ser reposto
nos seis condomínios que coman-
da, os quais utilizam dois tipos de
composições: uma para a portaria
e outra para os trabalhadores da
limpeza e manutenção. A organi-
zação de um condomínio começa
pelo uniforme. Não gosto que um
porteiro use, por exemplo, camisa
fora da calça, observa a síndica,
para quem a padronização do ves-
tuário dos funcionários passa aos
condôminos uma sensação de dis-
ciplina e auxilia na identificação
do profissional.

O uniforme deixou de ser si-
nônimo de economia e trabalho 
braçal e tornou-se um veículo de 
funcionalidade, conforto e segu-
rança, afirma Roberto Yokomizo, 
diretor da área de uniformes da 
Associação Brasileira do Vestuá-
rio (Abravest). Segundo Roberto, 
a padronização transmite a ideia 
de organização, assim como o 

conceito da empresa e/ou condo-
mínio, sintetizando seus valores 
fundamentais. Ele passa uma men-
sagem subliminar que deve estar 
bem compatível com seu valor 
essencial, comenta o dirigente. No 
caso da portaria, transmite discri-
ção e sobriedade, além de possi-
bilitar a identificação imediata do 
funcionário como porteiro.
 Nos condomínios que admi-
nistra, a síndica Mariza Carvalho 
determina que os porteiros utili-
zem um visual mais social, sem 
gravata, mas com camisa em tecido 
leve de algodão (mangas curtas ou 
longas) na cor branca ou azul cla-
ra, e calça preta ou azul marinho. 
O sapato também deve seguir o 
padrão, mas é o funcionário quem 
escolhe o par que lhe proporciona 
mais conforto, sendo posterior-
mente reembolsado. Para os dias 
de meia estação, é oferecida uma 
malha fina, em marinho ou preto. 
E para o inverno, jaquetas (para o 
período diurno) e casaco (para o 
noturno). Já os trabalhadores da 
limpeza e manutenção utilizam o 
padrão brim, com botas e equipa-
mentos de proteção individual. A 
Convenção Coletiva de Trabalho 
determina que os condomínios 
forneçam todos os itens obriga-
tórios do uniforme, incluindo lu-
vas, botas, aventais, guarda-pós 
ou outras peças de indumentária. 
Mas a síndica Mariza Carvalho 

impõe algumas condições, entre 
elas, por medida de segurança, que 
o funcionário coloque o uniforme
somente no condomínio, vestindo
seus trajes usuais para chegar ou
sair do trabalho.

Feitos conforme o ambien-
te e a função

 Confeccionista há 20 anos e 
atuando na área corporativa, esco-
lar e também com moda infantil, 
Roberto Yokomizo observa que o 
mercado está preparado hoje para 
oferecer tecido e modelagens per-
sonalizadas, atendendo às neces-
sidades de cada função. Podemos 
desenvolver, em parceria com um 
fabricante, um tecido mais ou me-
nos permeável ou com proteção 
para não propagar chama, exem-
plifica Roberto. Por outro lado, 
o dirigente da Abravest comenta
que tem havido uma preocupação
maior em atualizar o corte, mesmo
nas peças masculinas. O jovem dá
muita importância para uma mo-
delagem mais correta e moderna.

Como regra geral, Roberto 
observa que o vestuário tem que 
estar adequado ao ambiente e à 
função. Na recepção de um condo-
mínio comercial ou mesmo de um 
residencial que valorize o aspecto 
da apresentação visual, o critério 
a ser considerado é o da manu-

tenção, optando-se por um tecido 
que não amasse com facilidade. 
Descarta-se assim o 100% algodão 
e recomenda-se o misto, o que vai 
melhorar o desempenho e dar mais 
satisfação ao usuário. De outro 
modo, o tecido misto é inadequado 
nos uniformes dos serviços gerais. 
Aí, o que vale é a durabilidade e 
o bem-estar do trabalhador. Neste
caso, é preciso um tecido de fácil
secagem, que absorva umidade,
orienta Roberto, lembrando que a
fibra natural (como a sarja) é a ma-
téria-prima mais indicada e, o po-
liéster, contra-indicado. Este não
absorve umidade, facilita a proli-
feração de bactérias e gera odor,
trazendo desconforto ao usuário.

Segurança
 Conforto e funcionalidade são 
aspectos a serem levados em conta 
também na definição dos unifor-
mes das equipes de segurança, de-
fende o consultor da área, Eduardo 
Lauande. Muitas vezes os condo-
mínios dão prioridade a um teci-
do sintético, fácil de passar, mas 
que não possibilitam a respiração 
da pele e geram desgaste físico. 
O fardamento tem que oferecer 
elegância e conforto laboral, diz. 
Além da escolha certa do tecido, 
Lauande recomenda modelagens 
mais tropicalizadas em lugar do 
terno convencional. Mesmo por-

que, é preciso dar mobilidade ao 
movimento corporal do segurança 
e evitar peças que lhe tragam ris-
cos, como a gravata.
 A cor é outro item importan-
te. Lauande relata o caso de um 
condomínio de casas localizado na 
região do Vale do Paraíba, Interior 
de São Paulo, que optou pelo far-
damento branco para a equipe de 
ronda. Eles ficaram super expos-
tos, observa, destacando que a cor 
deve ser escura para o período no-
turno, de maneira a que o funcio-
nário fique camuflado. Durante o 
dia, o ideal é adotar tons em bege, 
cinza claro, chumbo ou marrom, 
que não são retentores de calor e 
possibilitam maior durabilidade, 
sugere.
 Para o empresário João Fran-
cisco Guariglia, que dirige uma 
confecção familiar com 53 anos 
de atuação na região de Sorocaba, 
a segurança representa uma das 
principais vantagens dos unifor-
mes. Estes permitem distinguir os 
funcionários das pessoas estranhas 
aos condomínios, observa, desta-
cando, ainda, que a uniformização 
está se tornando cada dia mais 
atraente, até mesmo pelo marke-
ting indireto, ao propagar o nome 
da empresa e/ou condomínio.
Fonte: Matéria publicada na Edi-
ção 152 de novembro de 2010 da 
Revista Direcional Condomínios.
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Capachos: Saída ideal para evitar que a 
sujeira entre no condomínio

Mais do que simplesmen-
te enfeitar, os tapetes 
podem ser grandes alia-

dos na limpeza dos edifícios.

 “Existem reclamações absur-
das de que tapete suja muito. Mas 
esta é a função dele. A melhor for-
ma de limpar os pés é caminhar 
no tapete”, diz Jakson Resende 
Monteiro, executivo de vendas da 
3M. O tapete ou capacho são úteis 
principalmente para segurar a su-
jeira externa que entra no edifício. 
Além de compor o ambiente e 
identificar, com logotipo, nome ou 
qualquer outro símbolo, a empre-
sa ou condomínio. Eles aparecem, 
geralmente, na entrada dos edifí-
cios ou lojas, apartamentos e nos 
elevadores.

 Atualmente, os tapetes são fei-
tos em vinil. O material é de fibra 
sintética, mais maleável do que o 
produzido com fibra de coco, mais 
antigo e quase totalmente fora de 
mercado. Muito simples, os cui-
dados com os tapetes e capachos 
se resumem a sacudir a poeira 
diariamente e lavá-los uma vez 
por semana com detergente neu-
tro e água. É bom evitar secá-los 
pendurados em superfícies finas, 
como um varal, por exemplo, pois 
o peso do tapete pode acabar por
fazê-lo quebrar. Um corrimão se-

ria o ideal.

 O síndico do Condomínio do 
Edifício João VIII, localizado no 
bairro Floresta, região leste de 
Belo Horizonte, Wagner Cardoso 
Mares, explica que, desde que as-
sumiu a administração do prédio, 
sete anos atrás, procurou investir 
na compra de tapetes. O condomí-
nio em que mora possui sete, sem 
contar com os pequenos capachos 
que ficam nas portas de cada apar-
tamento. “Os tapetes, além de en-
feitarem são úteis porque retêm a 
poeira. Estou muito satisfeito com 
o resultado”, conta.

Mesmo tendo a contenção de
impurezas como sua função prin-
cipal, o tapete pode, ao mesmo 
tempo, ser bonito e decorar um 
ambiente com elegância. Ricardo 
Santos Antunes, diretor da Ofi-
cina dos Tapetes, diz que com a 
evolução tecnológica do setor, é 
possível, através da associação de 
cores, alcançada por um processo 
chamado vulcanização, “obter lo-
gomarcas, por exemplo, com qua-
lidade muito próxima da de um 
papel”.

 Além disso, o material vulca-
nizado evita que o tapete desbote. 
Mas isso só ocorre com o vinil. O 
capacho feito com fibra de coco, 
além de não permitir a pintura de 

boa qualidade, não pode ser la-
vado com freqüência, visto que a 
secagem é demorada e muitas ve-
zes incompleta e, com o passar do 
tempo, a sujeira acumulada acaba 
por suplantar a função que ele de-
veria cumprir.

 Redução de gastos - Apesar 
de não ser um artigo barato, Jak-
son Resende garante que a relação 
custo/benefício é vantajosa para 
o cliente, por causa da economia
que ele acaba tendo nas despesas
condominiais. “Você reduz custos
com mão-de-obra, material de lim-
peza e desgaste do piso. Costumo

dizer que o tapete é um funcio-
nário de limpeza que está lá todo 
dia e não cobra hora extra”, diz, 
divertido. Ricardo Antunes tam-
bém destaca a função econômica 
dos tapetes. “Quanto maior a du-
rabilidade do tapete, menos gasto 
o síndico vai ter com material de
limpeza”, argumenta.

 Para as empresas, ter os con-
domínios como clientes também 
gera um bom lucro. Luiz Eustá-
quio Teixeira Bahia, proprietário 
da Minas Capachos afirma que é 
agradável lidar com síndicos, visto 
que a demanda é grande e o paga-

mento, garantido. “Este é um bom 
mercado. Não temos inadimplên-
cia e fechamos bons negócios”, 
conta ele.

 Para comprar o tapete, é neces-
sário que o síndico tome cuidados 
especiais. Ele deve exigir sempre 
garantia do fabricante, que ateste 
a qualidade do produto. Além dis-
so, buscar referências com outros 
compradores também pode ajudar 
a comprovar a solidez da empresa 
no mercado.

Jornalista e colaboradora da 
Folha do Síndico




