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

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

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

* TR – Taxa Referencial; ** Débitos 
Federais; *** Unidade Padrão de Capital; 
(1) Rendimento no 1º dia do mês seguinte, 
para depósitos até 03/05/12; (2) Rendimento 
no primeiro dia do mês seguinte para 
depósitos a partir de 04/05/2012 – MP nº 
567, de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 10 
do mês seguinte (TR + juros de 3 % ao ano). 
(4) Juro pela Taxa Selic para pagamentos 
de débitos federais em atraso – no mês do 
pagamento, a taxa é de 1%; (5) São duas 
faixas salariais mínimas, com vigência a 
partir deste mês: R$ 905 (para domésticos, 
agropecuários, ascensoristas, motoboys) 
e R$ 920 (para operadores de máquinas, 
carteiros, cabeleireiros, trabalhadores de 
turismo, telemarketing); (6) Extinta pela 
Medida Provisória nº 1973/67, de 27/10/00 
– último valor: R$ 1,0641; BTN + TR cheia 
– suprimido por ser título extinto pela Lei 
nº 8.177, de 01/03/1991, embora ainda 
existam alguns em circulação.

Fonte: Folha Online, Valor Econômico

Em outubro, dia 15, é lem-
brado o Dia do Consumo 
Consciente. A data visa 

ampliar o debate acerca de hábitos 
sustentáveis e mudanças positivas 
de atitude que ajudam a minimizar 
as agressões que causamos diaria-
mente ao meio ambiente por meio 
de nossas ações. 

 O simbolismo da data deve 
servir para repensarmos como 
vão nossos hábitos de consumo. 
Gastamos mais que o necessário? 
Buscamos otimizar os recursos? 
Esses hábitos geram maiores con-
sequências ao meio em que vive-
mos? Cada cidadão deve fazer essa 
análise e ponderar o que pode ser 
melhorado.

 O condomínio é um cenário de 
convivência social. A tolerância e 
o bom senso devem ser práticas 
constantes para quem escolhe vi-
ver nesse tipo de habitação. Afinal, 
é preciso ter em mente que tudo o 
que se faz pode sim ter repercus-
sões no coletivo, seja para o bem 
ou para o mal. 

 Logo, se o condomínio toma 
a frente e assume uma postura de 
consumo mais consciente, é natu-
ral que o exemplo se repita nas uni-

dades. O uso racional de energia e 
água, bem como o tratamento dos 
resíduos através de coleta seletiva 
são bons exemplos a serem postos 
em prática. 

 Com a crise hídrica na qual vá-
rias regiões do Brasil se encontra, 
a economia e reaproveitamento da 
água vem sendo um tema bastante 
abordado ultimamente. A implan-
tação de sistemas de reuso de água 
de chuva e daquela descartada por 
máquinas de lavar alcançou muitos 
condomínios brasileiros, uma vez 
que o ganho é duplo: economiza-se 
na conta no final do mês e também 
se contribui para a preservação 
desse recurso tão necessário à vida. 

 A preocupação com o uso da 
água vem pautando também as 
políticas públicas e os dispositivos 
legais. Um exemplo disso é a ca-
pital mineira, Belo Horizonte, cuja 
Câmara Municipal recentemente 
aprovou leis que determinam insta-
lação de sistemas de reuso de água 
cinza em prédios públicos e priva-
dos e também a individualização 
de hidrômetros em condomínios.

 Esse e outros temas são abor-
dados nessa edição da Folha do 
Síndico. Boa leitura!

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 23 ------

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

Faxineiro 879,92 920,85 905,69

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

Jardineiro 879,92 975,98 905,69

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

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

Zelador 957,90 1.160,22 935,66

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

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

Encarregado 1.150,29 1.478,79 1.150,31

Vale Alimentação 470,00
Mensal

30,00 
Dia

Trabalhado

31,00 
Dia

Trabalhado

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

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

Quem Receber até                                     725,02

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  26,20

Quem Receber até                                  1.089,72

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

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

Salário Mínimo para 2015 R$ 788,00

Tabela do IRRF - 2015
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

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

Validade: 31/01/2016
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Em agosto, a 10ª Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul con-

denou uma moradora de um prédio 
a pagar indenização a pedestre que 
foi atingido por um martelo que 
caiu da janela dela. A vítima estava 
em uma parada de ônibus quando 
foi atingido na cabeça pelo obje-
to jogado de um apartamento do 
Condomínio Edifício Regente, em 
Porto Alegre.

O impacto do objeto causou 
o afundamento da caixa craniana,
provocando desmaio seguido de
convulsões. Devido ao sofrimento
moral e estético, o pedestre lesado
ingressou na Justiça com pedido
de indenização a ré e ao conjunto
residencial. O condomínio, por sua
vez, contestou que a responsabili-
dade civil é objetiva, e só acontece
quando o causador do dano não é
identificado, o que não aconteceu,
pois neste caso a responsável era a
dona do apartamento de onde caiu
o objeto.

O relator do processo, Desem-
bargador Jorge Alberto Schreiner 
Pestana, ponderou que, o condo-
mínio é responsabilizado apenas 
quando a unidade autônoma causa-
dora do dano não possa ser reco-
nhecida. No caso concreto, entre-
tanto, o causador do incidente foi 
identificado. O magistrado con-
siderou a capacidade econômica 
das partes, a extensão do dano e o 
caráter pedagógico e reparatório da 
ação e, por fim, foi mantida a in-
denização na sentença de 1º Grau, 
fixada no valor de R$3 mil.
 Fatos como o ocorrido na ca-
pital gaúcha infelizmente não 

Condômino é responsável 
por objetos que despencam 

de sua unidade

Cotidiano

são raros e, muitas vezes, podem 
acarretar prejuízos significativos 
a pessoas que transitam próximo 
ao prédio. A depender da altura e 
das características do elemento, a 
queda de um objeto pode inclusive 
matar uma pessoa. Vasos de plan-
tas, cinzeiros, utensílios domésti-
cos, artefatos de decoração, dentre 
outros itens não devem nunca ser 
apoiados em varandas, janelas ou 
parapeitos.
 De acordo com a advogada 
Márcia Andrade, quando objetos 
caem de varandas ou janelas de 
apartamentos, quem deve arcar 
com os prejuízos é o morador. “O 
artigo 938 do Código Civil/02, 
prescreve que ‘aquele que habitar 
prédio, ou parte dele, responde 
pelo dano proveniente das coisas 
que dele caírem ou forem lançadas 
em lugar indevido’. Logo, verifica-
-se que o caso é de responsabilida-
de civil objetiva, que prescinde de
culpa”, explica.

 A jurista acrescenta que em 
casos nos quais não é possível 
identificar a unidade condominial 
da qual o objeto despencou, a res-
ponsabilidade passa a ser coletiva. 
“Porém, não sendo possível iden-
tificar a origem da coisa arremes-
sada, a jurisprudência e a Doutrina 
entendem que, nesse caso, trata-se 
de responsabilidade solidária de 
todos os moradores do Condomí-
nio”. Testemunhos e imagens de 
circuito interno de televisão podem 
auxiliar a encontrar o responsável.
 A penalidade varia de acordo 
com a gravidade dos danos e vem 
através de multa. “O valor das in-
denizações varia conforme o pre-
juízo causado. Os danos materiais 
têm de ser indenizados integral-
mente, por exemplo, se o objeto 
cair sobre um carro e causar algum 
dano, nesse caso, o valor da indeni-
zação será o valor do prejuízo cau-
sado. Porém, o dano moral tem seu 
valor fixado caso a caso”, conclui a 
advogada.
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Pelo Brasil
Condômino tem direito à defesa antes de 

ser multado, decide STJ

Vizinhos vão parar na delegacia em SP 
após briga por causa de Governo Dilma

Multa por comportamento 
antissocial só pode ser 
aplicada a condômino 

depois que ele exercer o direito 
de defesa. Foi o que decidiu a 4ª 
Turma do Superior Tribunal de 
Justiça ao julgar recurso do mora-
dor de um condomínio de São Pau-
lo contra proprietário que alugou 
seu apartamento para pessoa cujo 
comportamento foi considerado 
antissocial.
 Segundo informações do pro-
cesso, em assembleia extraordi-
nária, com quórum qualificado, o 
condomínio enviou ao condômino 

multa de R$ 9,5 mil por diversas 
condutas irregulares atribuídas 
ao locatário do apartamento dele, 
como ligação clandestina de esgo-
to, instalação indevida de purifica-
dor em área comum e até mesmo a 
existência de uma banca de jogo do 
bicho dentro do imóvel alugado.
 O Tribunal de Justiça de São 
Paulo anulou a multa com base no 
entendimento de que ela não pode-
ria ter sido aplicada sem a notifi-
cação ao proprietário. Segundo o 
acórdão, o assunto nem sequer foi 
mencionado no edital de convo-
cação da assembleia, que tomou a 

Em reportagem de Mônica 
Bérgamo, na segunda pági-
na do caderno Ilustrada da 

Folha de S. Paulo deste domingo 
(4), sob o título “O inimigo mora 
ao lado!”. A colunista descreve em 
detalhes a briga entre duas famílias 
de classe média alta, vizinhos de 
30 anos no mesmo edifício do bair-
ro Perdizes, São Paulo. 
 Segundo a reportagem, os vi-
zinhos eram amigos até que os 
roubos do PT enfezaram as famí-
lias do engenheiro-agrônomo, José 
Luiz Garcia, e da professora petista 
da Unicamp, Walquíria Leão Rego, 
em situações que acabaram levan-
do todo mundo à delegacia.
 O engenheiro agrônomo José 
Luiz Garcia, segundo consta na 
reportagem, fez um jornalzinho 
para provocar os vizinhos petistas. 
Suas manchetes: “José Dirceu, he-
rói do PT, preso pela segunda vez” 
e “Lula, lobista dos empreiteiros”, 

decisão sem a presença do proprie-
tário, que recebeu apenas a notifi-
cação para o pagamento.
 O condomínio recorreu ao STJ. 
Alegou que a multa não tem como 
pressuposto a notificação prévia do 
condômino e que bastaria o reite-
rado descumprimento de deveres 
condominiais para gerar incom-
patibilidade de convivência. No 
entanto, o ministro Luis Felipe Sa-
lomão, que relatou o recurso, não 
acolheu o argumento. Na avaliação 
dele, a aplicação de punição sem 
nenhuma possibilidade de defesa 
viola garantias constitucionais.

Segundo o ministro, por se tratar 
de punição por conduta contrária 
ao direito, “deve-se reconhecer a 
aplicação imediata dos princípios 
que protegem a pessoa humana nas 
relações entre particulares, a re-
conhecida eficácia horizontal dos 
direitos fundamentais, que também 
devem incidir nas relações condo-
miniais para assegurar, na medida 
do possível, a ampla defesa e o 
contraditório”.

Com informações da Assessoria 
de Imprensa do STJ. 

foram o estopim para o conflito.
 Segundo a socióloga, em 8 de 
março, no primeiro panelaço, o 
engenheiro antipetista não se con-
tentou em bater panelas, segundo 
os petistas: “Ele passou minutos 
gritando, num grau de agressivida-
de, de ódio: ‘Petistas filhos da p..., 
ladrões, corruptos’”.
 Em 16 de agosto, o engenheiro 
estava com febre e não foi à pas-

seata contra o governo na avenida 
Paulista. Mas quando encontrou 
os petistas no elevador, disparou: 
“Fora PT! Fora PT!”. E também: 
“Eu não respeito petista ladrão, 
corrupto, filho da p...”.
 Foi então quando a briga de-
generou e foi parar na delegacia. 
No fim do depoimento, um in-
vestigador, Arnaldo, da 23ºDP, se 
aproximou e disse: “Vocês vão me 
desculpar. Mas o PT é mesmo o 
partido mais corrupto da Repúbli-
ca”. Quando os petistas reclama-
ram, o investigador retrucou: “E 
qual é o problema de eu achar que 
a Dilma é uma filha da p...?”.
 Walquíria reagiu: “O senhor é 
um agente do Estado”. E ele retor-
quiu: “E qual é o problema de eu 
achar que a Dilma é uma filha da 
p...?”.
 Relatado em blogs, o desenten-
dimento despertou solidariedade 

de professores e até do Ministério 
do Desenvolvimento Social ao ca-
sal –Walquíria é autora de um livro 
sobre o impacto do Bolsa Família 
na vida das mulheres que recebem 
o benefício.
 Há dez dias, a professora vol-
tou ao 23º DP com o advogado 
Marco Aurélio de Carvalho e o 
deputado Paulo Teixeira (PT-SP) 
para pedir investigação criminal.
 O policial que xingou Dilma 
Rousseff foi chamado por seus 
chefes e obrigado a se desculpar.
 O engenheiro foi convicto e 
disse manter suas posições.
 “Se eles querem que eu peça 
desculpas, eles não vão conseguir. 
Eu não sou culpado. Eu jamais 
vou pedir desculpas, entendeu? Ja-
mais.”

Fonte: Internet



5Outubro de 2015

O apartamento mudou de 
dono e quem paga a conta?

Legislação da Redação / STF

A inadimplência é um dos 
principais desafios a serem 
gerenciados em na admi-

nistração de um síndico. Se não for, 
talvez, o maior efetivamente, pois o 
atraso no pagamento das taxas co-
letivas tem um impacto direto nas 
finanças e sem dinheiro em caixa 
várias necessidades do condomínio 
ficam comprometidas. 
 Para contornar esse problema é 
necessário manter uma logística de 
cobrança constante, seja por meios 
próprios ou através de uma empre-
sa administradora, a fim de que se 
evite o acúmulo de dívidas. Mas, 
nesse contexto, é comum surgirem 
muitas dúvidas quando a unidade 
condominial inadimplente é vendi-
da ou passa para outras mãos atra-
vés de algum outro meio. Quem 
paga a conta? 
 Este ano, a Segunda Seção do 
STJ estabeleceu que o que define a 
responsabilidade pelo pagamento 
das obrigações condominiais não é 
o registro do compromisso de com-
pra e venda, mas a relação jurídica 
material com o imóvel, represen-
tada pela imissão do promissário 
comprador na posse e pela ciência 
inequívoca do condomínio acerca 
da transação.
 A tese foi fixada em julgamen-
to de recurso repetitivo e passa a 
orientar as demais instâncias do Ju-
diciário na solução de casos idên-
ticos. Havendo decisão em conso-
nância com o que foi definido pelo 
STJ, não será admitido recurso 
contra ela para a corte superior.
 O colegiado destacou que, no 
caso de compromisso de compra e 
venda não levado a registro, depen-
dendo das circunstâncias, a respon-
sabilidade pelas despesas de con-

domínio pode recair tanto sobre o 
promitente vendedor quanto sobre 
o promissário comprador.
 Entretanto, se ficar comprova-
do que o promissário comprador se 
imitiu na posse e que o condomínio 
teve ciência inequívoca da transa-
ção, deve ser afastada a legitimida-
de passiva do promitente vendedor 
para responder por despesas con-
dominiais relativas ao período em 
que a posse foi exercida pelo pro-
missário comprador.
“O Código Civil de 2002, em seu 
artigo 1.345, regulou de forma ex-
pressa que o adquirente de unidade 
responde pelos débitos do alienan-

te em relação ao condomínio, in-
clusive multas e juros moratórios”, 
assinalou o ministro Luis Felipe 
Salomão, relator.
 De acordo com o ministro, “as 
despesas condominiais, compre-
endidas como obrigações propter 
rem, são de responsabilidade da-
quele que detém a qualidade de 
proprietário da unidade imobiliá-
ria, ou ainda do titular de um dos 
aspectos da propriedade, tais como 
a posse, o gozo ou a fruição, desde 
que esse tenha estabelecido relação 
jurídica direta com o condomínio”, 
finaliza.
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Coluna do Especialista
 Voto em assembleia

Mesmo inadimplente, proprietário deve ter 
seus direitos assegurados

Por Rodrigo Karpat |

Rodrigo Karpat

O Código Civil (CC) de-
termina que é direito dos 
moradores de condomí-

nios “votar nas deliberações da 
assembleia e delas participar, es-
tando quite”. Em outras palavras, 
a assembleia é o local exclusivo 
dos condôminos, e a participação 
depende de que o morador esteja 
quite com a cota mensal do con-
domínio.

 Por participação, entende-se 
que é aquele que interage na reu-
nião, assim como quem simples-
mente está no recinto, escutando 
as discussões e tomando nota.

É bastante comum ver os morado-
res inadimplentes participando das 
reuniões, porém, sem que o seu 
voto sobre determinado assunto 
seja computado.

 E, quando se trata de vagas de 
garagem, a prática tem sido dividir 
o sorteio dos locais entre os mo-
radores em dois blocos, deixando 
os inadimplentes ao final, em total 
segregação e infração ao seu direi-
to de propriedade.

 O devedor poderá ser impedi-
do de participar das assembleias 
com base no CC, desde que isso 
não impeça o exercício ao direito 
de propriedade, nem represente 
dupla sanção.

 Conforme a política do prédio 
é dever informá-lo sobre a impos-
sibilidade de participar da reunião. 
Ou, contrariando o preceito legal, 

deixá-lo participar, mesmo que 
inadimplente, e não computar o 
seu voto. O ideal é que o devedor 
seja informado sobre a não com-
putação de seu voto no momento 
em que for assinar o livro de pre-
sença.

 Ao condômino inadimplen-
te a sanção é a pecuniária, a qual 
engloba juros legais (1% ao mês), 
correção monetária e multa mora-
tória (2%). Caso a Convenção ou 
Regimento Interno do condomí-
nio estipulem sanção lateral, pre-
terindo o devedor de escolha de 
vagas, o preceito é nulo, porque 
contraria o direito de uso de partes 
comuns conforme sua destinação 
e o próprio direito de proprieda-
de. É o que prevê o artigo 1.335,  

parágrafo II do CC: “são direitos 
do condômino: II - usar das partes 
comuns, conforme a sua destina-
ção, e contanto que não exclua a 
utilização dos demais compossui-
dores”.

 Uma situação bastante comum 
é a forma do sorteio em que os res-
ponsáveis pela gestão, como o sín-
dico e a administradora, sorteiam 
as unidades dentre os condôminos 
presentes, uma a uma, para a esco-
lha da vaga preferida por estes. É 
um mecanismo justo, e neste caso, 
o devedor, mesmo que inadim-
plente, não poderá ser preterido de 
escolher em igualdade de condi-
ções aos demais.

 Deixar para os inadimplentes 

as vagas remanescentes é veemen-
te impedimento ao exercício do di-
reito de propriedade, infringindo o 
Código Civil.

 O sistema mais prático de rea-
lizar um sorteio nas assembleias de 
condomínios é aquele através de 
uma tabela no computador, a qual 
aleatoriamente mistura as vagas e 
unidades, permite testes prelimi-
nares e auditoria. O sorteio mais 
conhecido como “nominal” das 
unidades, em condomínios gran-
des, pode demorar várias horas, 
enquanto a escolha feita através do 
sistema levará poucos segundos.

 O morador inadimplente pode 
ser impedido de votar na escolha 
da vaga, desde que isso não repre-

sente que o mesmo seja aquinhoa-
do com as piores. Ou seja, imputar 
ao devedor uma dupla sanção, co-
brando-o judicialmente com mul-
ta, correção e juros, e ainda puni-lo 
com o sorteio das piores vagas não 
é aconselhável para os gestores de 
condomínios.

 O meio legal de cobrar o de-
vedor não é impedi-lo do uso de 
áreas comuns, mas o ingresso de 
medida judicial de cobrança para a 
correta aplicação das sanções nos 
termos da lei.

*Rodrigo Karpat é advogado espe-
cialista em Direito Imobiliário, con-
sultor em condomínios e sócio do 
Karpat Sociedade de Advogados.
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Há dez anos, CBF anunciava 
jogos a serem refeitos e 

derrubava líder Inter

Kalil prevê revolução maior do que Copa 
União com Sul-Minas Rio 2016

Olho no olho
Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Escalador é o primeiro a 
desbravar desfiladeiro 

de visual alucinante

Se há uma coisa que todo mun-
do sabe, mas poucas vezes é 
tratada de forma aberta, é a de 

que o técnico muitas vezes é frita-
do por jogadores e, mesmo assim, 
paga o pato quando os bons resul-
tados não aparecem. Humberto 
Matos, ex-jogador, ex-técnico do 
Sobradinho e hoje em Tocantins, 
conta-nos um pouco da sua expe-
riência nestas situações:

Jogador derruba técnico? Sim 
claro! Não sei se todos têm cará-
ter ruim, mas o jogador não pode 
se manifestar, então, às vezes, eles 
veem coisas erradas que nem to-
dos veem e a cara muda, a vontade 
muda e por aí vai.

Você já percebeu (ou soube) isso 
acontecendo contigo? Sim, numa 
ocasião no Maranhão em que vi 
a intenção de alguns jogadores. 
Percebe-se no trato diário, no olho 
no olho, na intensidade nos treina-
mentos e jogos, na postura quando 
alguma coisa previamente plane-
jada em treinamento não dá certo. 
Creio que é difícil que todos quei-

ram a saída de um treinador, haverá 
alguns que concordam com você e 
sente-se a diferença na atitude.

Nessa hora, como contornar? Ou 
é melhor cair fora? Nessa hora ou 
tem respaldo da direção ou ganha 
jogos seguidos, do contrário, a con-
vivência é terrível e dificilmente os 
bons resultados aparecem. Outro 
fator positivo é ter a confiança dos 
jogadores de maior evidência, do 
contrário, não vejo bom futuro.

Percebe-se que a demissão do 
técnico vira a muleta para os 
maus resultados... Às vezes, o 
próximo resultado ruim é um alí-
vio porque joga cortina de fuma-
ça na administração demitindo 
um e contratando outro... Exata-
mente. Exemplo: o Flu perdeu pro 
Sport e houve baderna de todos os 
tipos; o Flu é goleado em casa pelo 
Palmeiras, o treinador é demitido e 
não acontece nada. Essa demissão 
fica como se fosse a solução para 
todos os erros.

O escalador David Lama con-
seguiu um feito impressio-
nante no Líbano. Um dos 

mais respeitados desbravadores do 
mundo, o atleta da Áustria, de 25 
anos, conseguiu “domar” o Des-
filadeiro de Gorge”, localizado na 
cidade de Tannourine, a 75km da 
capital Beirute e ainda desconhe-
cido até dos escaladores locais. 
Contando com a ajuda do guia e 
escalador Jad Khouri, David con-
seguiu encontrar um caminho para 
desbravar Gorge.
 A subida tem grau 9A, 100 
metros de altura e um visual alu-

Entusiasmado com a reunião 
com o presidente da CBF, 
Marco Polo Del Nero, na 

tarde desta quinta-feira, o CEO 
da Liga Sul-Minas Rio, Alexandre 
Kalil, previu um torneio grandioso. 
A CBF se comprometeu a respon-
der em 48 horas com um estudo 
técnico sobre a viabilidade do novo 
campeonato no calendário. Mas os 
dirigentes dos clubes presentes à 
reunião dizem ter levado todo esse 
estudo. Resta apenas escolher as 
seis datas e incluir o torneio no ca-
lendário do primeiro semestre.
 Empolgado, Alexandre Kalil 
afirma: “Será a maior revolução do 
futebol brasileiro.’’
Pergunto.

Na manhã de domingo, 2 de 
outubro de 2005, o STJD 
anunciou que os onze jo-

gos apitados por Edílson Pereira de 
Carvalho seriam cancelados e dis-
putados outra vez. No amanhecer 
daquele domingo, o Internacional 
era o líder com 51 pontos, o Flumi-
nense o terceiro colocado, um pon-
to atrás. Os dois se enfrentariam no 
Beira Rio naquela tarde, valendo a 
liderança.
 Quando, às 11 horas, Luiz 
Sveiter anunciou a mudança, o In-
ter caiu de primeiro para terceiro 
e passou a enfrentar o Fluminen-
se em quarto lugar. Isso porque o 
Goiás não perdeu ponto nenhum, 
por não ter tido jogos apitados 
por Edílson Pereira de Carvalho, 
e pulou de 47 para 50 pontos com 
a vitória do sábado, dia 1, contra 
a Ponte Preta, por 4 x 1. O maior 
beneficiado pelo cancelamento dos 
jogos e pela mudança da tabela na-
quela manhã foi o Corinthians. De 
vice-líder, saltou para a liderança, 
com os mesmos cinquenta pontos. 
Isso porque teve dois jogos anula-
dos, mas não havia feito ponto em 
nenhum deles, por causa das derro-
tas para São Paulo e Santos

A  LISTA DOS JOGOS 
REFEITOS ERA:

Vasco 0 x 1 Botafogo
Ponte Preta 1 x 0 São Paulo

Paysandu 1 x 2 Cruzeiro
Juventude 1 x 4 Figueirense

Santos 4 x 2 Corinthians

Vasco 2 x 1 Figueirense
Cruzeiro 4 x 1 Botafogo

Juventude 2 x 0 Fluminense
Internacional 3 x 2 Coritiba
São Paulo 3 x 2 Corinthians
Fluminense 3 x 0 Brasiliense

CLASSIFICAÇÃO 
NA MANHÃ DE 2 DE 

OUTUBRO

1. Internacional – 51 pontos
2. Corinthians – 50 pontos
3. Fluminense – 50 pontos
4. Goiás – 47 pontos
5. Santos – 47 pontos
6. Palmeiras – 45 pontos
7. Paraná – 42 pontos
8. Botafogo – 41 pontos
9. Ponte Preta – 41 pontos
10. Fortaleza – 40 pontos
11. São Paulo – 40 pontos
12. Cruzeiro – 40 pontos
13. Coritiba – 38 pontos
14. Juventude – 38 pontos
15. Atlético Paranaense – 33 pontos
16. São Caetano – 33 pontos
17. Vasco – 33 pontos
18. Flamengo – 31 pontos
19. Atlético – 30 pontos
20. Figueirense – 29 pontos
21. Brasiliense 29 pontos
22. Paysandu – 23 pontos

CLASSIFICAÇÃO AO 
MEIO-DIA DE 2 DE 

OUTUBRO

1. Corinthians – 50 pontos
2. Goiás – 50 pontos
3. Internacional 48 pontos
4. Fluminense – 47 pontos
5. Paraná – 45 pontos
6. Palmeiras – 45 pontos
7. Santos, 44 pontos
8. Fortaleza – 40 pontos
9. Botafogo – 38 pontos
10. Ponte Preta – 38 pontos
11. Coritiba – 38 pontos
12. Cruzeiro 37 pontos
12. São Paulo – 37 pontos
13. São Caetano 36 pontos
13. Juventude – 35 pontos
15. Atlético Paranaense 33 pontos
17. Flamengo – 31 pontos
18. Vasco – 30 pontos
19. Atlético – 30 pontos
20. Brasiliense – 29 pontos
21. Figueirense – 26 pontos
22. Paysandu – 26 pontos

Mais ou menos como a Copa 
União em 1987?
Ele responde:
“Não, mais do que isso. A Liga vai 
nascer como o segundo maior pro-
duto do futebol deste país. Maior, 
apenas o Campeonato Brasileiro.’’

A empolgação tem a ver com dois 
fatores. O primeiro é a reunião de 
seis das maiores marcas do Brasil: 
Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Flu-
minense, Grêmio e Internacional. 
A segunda é o comprometimento 
dos dirigentes. Os presidentes dos 
clubes envolvidos na Liga Sul-
-Minas-Rio parecem tratar de uma 
questão vital, o torneio que pode 
equilibrá-los com algumas das 
economias importantes do futebol, 
à parte ingleses, alemães e espa-
nhois.
 A CBF vai responder em dois 
dias como encaixar o torneio no 
calendário. Mas os dirigentes dos 
clubes não enxergam hipótese de 
inconveniente.

cinante. Cortado por uma cascata 
de água e vegetação nativa, o Des-
filadeiro de Gorge foi considerado 
pelo austríaco um dos momentos 
mais marcantes e difíceis da sua 
carreira.
- Quando você ouve falar sobre 
o Líbano, você não pensa em es-
calada, natureza, este tipo de coi-
sa. Você sempre ouve falar sobre 
guerra! Escalar no Líbano é uma 
atividade bem recente, mas é real-
mente especial. Devido a natureza 
do país, eles tem alguns lugares in-
críveis - disse Lama.
Fonte: Internet
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Seu Condomínio
Reuso de água e hidrômetro 
individual é tendência em 

condomínios

A escassez de água é um 
tema que ganhou notorie-
dade na mídia nos últimos 

dois anos e tem servido para am-
pliar o debate sobre medidas que 
propiciem economia, bem como 
conscientizar muitas pessoas so-
bre o uso responsável desse re-
curso indispensável à vida. Nes-
se contexto, muitos hábitos vêm 
sendo modificados também dentro 
de condomínios. Algumas dessas 
mudanças são acompanhadas por 
novas normativas legais que orien-
tam a gestão da água. 
 É o caso, por exemplo, dos sis-
temas de reuso de água e também 
da individualização dos hidrôme-
tros. As duas práticas se tornaram 
lei na cidade de Belo Horizonte 
(MG). Considerando que os hábi-
tos preventivos são a maneira mais 
eficaz de evitar que a falta de água 
se concretize, a Câmara Municipal 
de Belo Horizonte aprovou recen-
temente duas novas leis. 
 São elas as leis municipais 
de números 10.838 e 10.840 que 
estabelecem, respectivamente, o 
reaproveitamento de água usada 
na máquina de lavar, na pia ou no 
banho para irrigação de jardins, 
lavagem de pisos e descarga nas 
edificações do município; e a obri-
gatoriedade do uso de hidrômetros 
individuais em edifícios públicos 
ou privados com mais de três an-
dares ou seis apartamentos. A me-
dida deverá estar prevista desde a 
elaboração da planta hidráulica e 
constituirá requisito para a obten-
ção das certidões de Baixa e Habi-
te-se do empreendimento.
 A norma prevê que, após o tra-
tamento adequado para a elimina-

ção dos poluentes e desinfecção, a 
água reciclada seja conduzida por 
encanamentos próprios e armaze-
nada em reservatórios distintos, 
podendo ser utilizada para rega de 
jardins, lavagem de pátios, facha-
das e escadas e descargas de vasos 
sanitários. Para garantir a ade-
quação e a segurança do sistema 
de tratamento dos efluentes, que 
envolve a utilização de produtos 
químicos, sua operação deve fi-
car a cargo de responsável técnico 
profissionalmente habilitado.
 De acordo com Marina Hissu-
to, gerente técnica de uma empresa 
paulistana que presta consultoria 
em adaptação ecossustentável para 
empresas e residências, a procura 
por serviços do gênero aumentou 
consideravelmente em 2015. “As 
informações divulgadas pela mí-
dia têm grande impacto, pois ge-
ram uma reflexão coletiva sobre a 

sustentabilidade e isso tem sensi-
bilizado os condôminos e seus sín-
dicos. Além da responsabilidade 
com o meio ambiente, há interesse 
também na economia financeira 
que essas medidas podem gerar”.  
 A empresa para a qual Marina 
trabalha instala sistemas de reuso 
de águas da chuva para fins não 
potáveis. “A água da chuva e tam-
bém a que sai de máquinas de lavar 
pode ser usada para lavagem de 
ambientes e descarga em sanitário, 
mas não é indicada para consumo 
humano, como lavar alimentos ou 
banhos, por exemplo. Para essas 
finalidades, deve-se usar a água 
tratada fornecida pela companhia 
local”, alerta. Embora tenha al-
gumas restrições, Hissuto garante 
que praticar o reuso da água pode 
gerar 20% de economia sobre a 
conta no final do mês, dependendo 
das características do imóvel.

Espaço Cooperativo

Cooperativismo 
de crédito, uma 
força propulsora

O Cooperativismo de Cré-
dito é uma fonte de desen-
volvimento e equilíbrio 

financeiro pessoal e empresarial. 
No Brasil, a rede de atendimento 
cooperativa representa 18% das 
agências bancárias e já ocupa a 6ª 
posição no ranking do volume de 
ativos, estando entre as maiores 
instituições financeiras de varejo.

 O Sicoob Executivo é a coo-
perativa de crédito em atividade 
mais antiga do Distrito Federal e 
faz parte do maior sistema de co-
operativismo de crédito do país. 
Fundada por um grupo de servido-
res do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
em 1982, chega aos seus 33 anos 
como uma entidade financeira só-
lida e comprometida com o desen-
volvimento da comunidade com a 
qual opera.

 Oferecemos aos nossos asso-
ciados serviços de conta corren-
te, crédito, investimento, cartões, 
previdência, consórcio, seguros, 
cobrança bancária, adquirência de 
meios eletrônicos de pagamento, 
dentre outros.

 Temos todos os produtos e 
serviços bancários, mas não so-
mos um banco. Nossos associados 
não são clientes, mas donos, com 
quem dividimos os resultados fi-
nanceiros anualmente. E esse é o 

grande diferencial: nosso foco são 
as pessoas, e não os lucros.

 Somos uma das raras institui-
ções financeiras do país a oferecer 
um pacote de produtos e serviços 
especialmente desenvolvido para 
o setor de condomínios e a única 
no Distrito Federal a disponibili-
zar uma plataforma de atendimen-
to exclusivo para este setor. Com 
um patrimônio de R$ 20 milhões 
e administrando ativos da ordem 
de R$ 93 milhões, contamos, hoje, 
com 9,2 mil sócios, que são os 
associados. Nossas operações de 
crédito somam R$ 50 milhões.

 Orgulhosos da nossa trajetó-
ria, convidamos você, síndico, ad-
ministrador e empresário de qual-
quer ramo, setor ou tamanho, a 
fazer parte dessa força propulsora, 
fortalecendo a comunidade coope-
rativista e o seu próprio negócio. 
Conheça nossa cooperativa e faça 
um dos melhores negócios da sua 
vida.

 Ocuparemos este espaço pelos 
próximos meses e teremos imenso 
prazer em interagir com você. Es-
creva para espacocooperativo@si-
coobexecutivo.com.br. Visite-nos 
na internet: www.sicoobexecutivo.
com.br.

*Presidente do Sicoob Executivo

Por Luís Lesse M. Santos |
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Manutenção
Desentupimentos só com 
assistência profissional

Entupimentos de canos são 
por si só um problema desa-
gradável. Se isso ocorre em 

um condomínio, onde a rede é in-
terligada, a dor de cabeça é multi-
plicada e ganha outras proporções. 
Isso porque é possível que o trans-
torno ultrapasse os limites de uma 
unidade para outra (ou várias!) e 
prejudique várias pessoas, além da 
própria estrutura do edifício.
 A obstrução geralmente ocor-
re pelo acúmulo de detritos nos 
canos. Há pessoas que não têm o 
hábito de tirar o excesso de alimen-
to das louças antes de lavá-las na 
pia. O resultado disso é que mui-
tos fragmentos orgânicos entram 
pelo ralo e diminuem a fluidez no 
encanamento. Outra consequência 
é o mau cheiro exalado pela comi-
da em decomposição que não con-
segue alcançar a rede de esgotos. 
Incomodados, muitos condôminos 
tentam resolver o problema sozi-
nhos e acabam agravando a situa-
ção. 
 O bancário Joacir Morais, 
síndico de um residencial em For-
taleza (CE), conta que já discutiu 
com um morador por esse motivo. 
“Foram dois incidentes com a mes-
ma pessoa. O primeiro foi um va-
zamento causado por que o senhor 
em questão estava tentando desen-

tupir um cano usando uma vara 
de ferro, que causou perfurações. 
Meses depois o zelador sentiu falta 
de extintores do condomínio e des-
cobrimos que o mesmo morador 
estava usando esses equipamentos 
para tentar desentupir os canos”. 
O condômino foi responsabilizado 
pelo prejuízo causado ao condomí-
nio e pagou por novos extintores 
de incêndio.
 O ideal seria se os encanamen-
tos fossem lavados constantemen-
te com produtos próprios para a 
remoção de resíduos, no entanto 
sabemos que ninguém toma este 
cuidado. Entupimentos mais sérios 
não se resolvem com arame, tam-
pouco extintores. Ao fazer isso, o 
leigo pode piorar a situação. Pro-
dutos à base de soda cáustica são 
muito populares para essa finali-
dade e podem danificar todo o en-
canamento de um imóvel. Nesse 
caso, além do proprietário, saem 
perdendo os vizinhos e o condomí-
nio. 

 É necessário solicitar ajuda 
especializada, com trabalho reali-
zado por um profissional que co-
nheça os métodos adequados para 
desobstruir os diferentes tipos de 
encanamento, fazendo a menor 
sujeira possível. Deve-se ter em 
mente que sai muito mais barato 
contratar uma desentupidora, do 
que reparar toda a rede de encana-
mento danificada.
 O mais importante de tudo é 
tentar evitar esse tipo de transtorno 
e para isso, algumas medidas sim-
ples podem ser adotadas: não dei-
xar pratos com restos de alimentos 
dentro da pia; quando lavar os ali-
mentos para preparo, tomar cuida-
do para não cair no ralo pequenos 
grãos como arroz, por exemplo; 
sempre manter um filtro para ralo 
de pia e sempre jogar fora as pe-
quenas sujeiras que ficam filtradas 
nele; não descartar óleo dentro da 
pia; orientar crianças a fazer esses 
mesmos procedimentos. 
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Assessoria Condominial

O Perigoso Jogo dos 7 erros 
na Gestão Condominial Aldo Junior

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

Por Aldo Junior |

Desde nosso nascimento er-
ramos. Os primeiros pas-
sos, ao andar de bicicleta,  

erramos por acidente, erramos por 
avaliação, ou seja, simplesmente 
erramos. 

 Naturalmente temos o direito 
de errar, certamente, porque errar 
é inerente do ser humano, enquan-
to da mesma forma, temos o dever 
de assumir a total responsabili-
dade pelos erros que cometemos. 
Ter essa visão bem clara na mente 
pode acabar com muitos conflitos 
que vivemos, seja conosco ou com 
as outras pessoas que convivemos.

 Quando os erros se referem a 
uma administração de condomí-
nio, a situação complica bastante. 
Gerenciamento de recursos finan-
ceiros, obras, relacionamento pes-
soal com condôminos, relações 
profissionais em suma muitos inte-
resses envolvidos.

 O sindico no curso de sua ges-
tão tem grande responsabilidade 
administrativa e financeira que por 
si só já envolve o cargo, principal-
mente tendo ele - o sindico - de 
cuidar do patrimônio de terceiros 
e da gestão financeira do condomí-
nio.

 Contudo, um sindico ou ges-
tor condominial deve estar mui-
to atento as tentações do cargo, e 
nunca permitir que sua função “ 
suba na cabeça” , e a partir dai o 
gestor passe a achar que ele é o “ 
dono do prédio” e cometer erros 
que certamente irão comprometer 
toda sua administração. 

                   Erros acontecem sabemos 
disto. Porém alguns deles depen-
dendo da intenção e da forma que 
são cometidos, podem trazer con-
sequências e repercussões muito 
sérias na avaliação do condômino, 
causando inclusive o ressarcimen-
to financeiro e danos irreparáveis a 
imagem do administrador.

 A preservação da imagem da 
administração do sindico, vai de-
pender necessariamente da postu-
ra adotada pelo gestor quanto aos 
aspectos mais importantes de uma 
gestão condominial.

 Transparência, educação, cla-
reza, honestidade e informação 
são aspectos fundamentais para se 
gerir um condomínio, seja ele de 
qualquer característica ou comple-

xidade.

 O importante para o sindico, é 
administrar o condomínio evitando 
se envolver no perigoso jogo dos 
erros. A soberba de alguns por se 
acharem “acima do bem e do mal”, 
os leva certamente ao fracasso. 
Prepotência e a autossuficiência 
são outros aspectos negativos pra-
ticados por síndicos no curso do 
mandato, que os levam a perder a 
eleição futura, apenas por falta de 
visão administrativa.        

 Portanto, aconselhamos os sín-
dicos a evitar o cometimento dos 
7 erros seguintes, com o objetivo 
de qualificar sua gestão e preservar 
a harmonia entre a administração 
condominial e os condôminos, va-
mos lá:        

 Preservar-se com uma condu-
ta ética e moral  ilibada garante 
ao sindico toda a tranquilidade ne-
cessária para manter-se no cargo e 
concluir sua gestão com pleno êxi-
to.

 Todos têm direito de errar, mas 
também temos dever de assumir os 

SETE ERROS CAPITAIS NA 
GESTÃO CONDOMINIAL

1 - Não ser transparente com as contas

2 - Falta de dialogo com os condôminos 

3 - Exercitar o  autoritarismo 

4 - Executar obras de forma unilateral 

5 - Não manter os condôminos informados 

6 - Falta de educação nas tratativas pessoais 

7 - Receber vantagens pessoais  

nossos erros e responder por eles,  
mesmo não sendo intencionais. Es-
tar sempre disposto a resolver as 
questões do dia a dia dos condômi-
nos, evitando cometer os  sete er-
ros capitais da gestão condominial 
descritos, proporcionará ao gestor 
com certeza sucesso em sua ges-
tão. 
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Coluna Gabor RH
Smartphone: o 
inimigo número

1 dos condomínios

CEB lança 
aplicativo para 

smartphone - CEB 
MOBILE

Por Ricardo Karpat |

Ricardo Karpat

O vício em internet é uma 
patologia reconhecida 
pela psiquiatria. Em paí-

ses como Estados Unidos, Coréia 
do Sul e China existem clínicas 
especializadas em tratamento para 
quem tem esse problema. No Bra-
sil, pessoas são internadas em clí-
nicas de recuperação de drogados 
para tratar dos sintomas. O proble-
ma é muito maior do que a grande 
maioria imagina.
 Casos extremos como os cita-
dos acima são cada vez mais fre-
quentes em todo o mundo. Porém, 
o estágio anterior a esse problema, 
que é o uso exagerado e indiscri-
minado da internet, principalmen-
te das redes sociais, tornou-se o 
maior vilão no rendimento dos 
profissionais dentro dos condo-
minios. Qualquer pessoa já deve 
ter presenciado uma situação em 
que aguarda por um atendimento 
enquanto o profissional dá atenção 
ao celular, respondendo alguma 
mensagem e deixando o cliente 
esperando, em segundo plano.
 Na área administrativa condo-
minial, muitos deixam de atingir 
suas metas e atrasam seus relató-
rios ao sindico, porém estão sem-
pre em dia nos assuntos com os 
amigos, interagindo em diversas 
redes sociais.
 Anteriormente, essa questão 
era facilmente resolvida. A área 
tecnológica dos condomínios nor-
malmente terceirizados por em-
presas bloquea o acesso a sites 
não relevantes ao trabalho do pro-
fissional e eliminava o problema. 
Porém, com a disseminação dos 

smartphones, que além de um te-
lefone é também um computador 
pessoal de bolso, os condomínios 
estão se deparando com um pro-
blema muito maior.

Como controlar o uso? Ser 
radical ou apostar no bom 
senso do funcionário?

 A legislação têm o embasa-
mento legal de proibir o uso de 
aparelhos celulares dentro das cor-
porações durante o horário de tra-
balho, podendo punir o funcioná-
rio e chegando até a uma demissão 
por justa causa.
 Alguns condomínios já ado-
taram o seguinte procedimento: 
assim que o funcionário entra no 
serviço devendo guardar o apare-
lho em um armário e retirá-lo so-
mente na hora do almoço e na hora 
de ir embora. Essa conduta resolve 
o problema pontualmente, porém 
cria insatisfação nos colaborado-
res.
Outras corporações, mais moder-
nas, apostam no bom senso, libe-
rando não só o uso do celular, mas 

também oficialmente o uso de re-
des sociais. Porém, algumas já se 
deparam com queda de rendimen-
tos significativos por falta de foco.
 Difícil decisão, ao mesmo 
tempo em que o raciocínio pare-
ce lógico: se o celular atrapalha 
o rendimento do profissional e a 
lei permite sua proibição, deve 
ser proibido. Por outro lado, cada 
vez mais os síndicos oferecem 
flexibilidade para atrair os bons 
profissionais, e uma atitude como 
a proibição do uso de smartphones 
pode fazer condoínios perderem 
colaboradores essenciais.
 O problema é novo e a solução 
definitiva está longe de ser alcan-
çada. Cada segmento e cada con-
domínio têm as suas características 
especificas, o que deve ser levado 
muito em consideração para esta 
tomada de decisão.  Qualquer que 
seja a escolha da corporação, as 
mudanças não devem ser radicais, 
pois alterações bruscas podem le-
var a problemas significativos. 

*Ricardo Karpat é Diretor da Gá-
bor RH, administrador de empresas 
especializado em recursos humanos

A CEB Distribuição (CEB 
DIS) lançou, nesta quarta-
-feira (12/8), o CEB Mobile. 

No aplicativo para smartphones, os 
clientes da empresa podem solicitar 
a segunda via da conta de luz ou o 
código de barras para efetuar o pa-
gamento da fatura, religação da uni-
dade consumidora e comunicar falta 
de energia. 
  Para o diretor  Comercial da 
CEB-DIS, Maurício Velloso, o CEB 
Mobile é uma ferramenta que vai 
facilitar a vida dos clientes da em-
presa. “O aplicativo dá mais como-
didade aos moradores do DF e re-
força a capacidade de atendimento 
da CEB”, explica. Segundo ele, o 
aplicativo começa com três servi-
ços, mas outras funcionalidades já 
estão em desenvolvimento. “Vamos 
investir cada vez mais nessa tecno-
logia a fim de dar respostas mais 
eficientes às demandas e ajudar o 
nosso cliente a economizar tempo”, 
destaca o diretor.
  O aplicativo é gratuito e está 
disponível para as plataformas An-
droid, IOS e Windows Phone. Para 

instalar, basta acessar a loja virtual 
do sistema operacional do smar-
tphone e digitar no campo de pes-
quisas “CEB Distribuição”. 
 Para acessar os serviços no 
CEB Mobile é necessário o código 
da unidade consumidora, que fica 
no canto superior direito da conta 
de luz, e o CPF do titular. O usuá-
rio recebe o número de protocolo do 
serviço solicitado e todo o histórico 
de solicitações fica armazenado no 
aplicativo.
 

Serviços:

• 2ª via da conta de luz ou código 
da barras das contas em aberto;

• Religação Normal (A CEB tem 
até 24 horas para executar o servi-
ço) ou Religação de Urgência (A 
CEB tem até 4 horas para execu-
tar o serviço); 

• Comunicar Falta de energia

Fonte: Internet
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Especial

 15 de outubro: Dia do 
Consumo Consciente

Dia 15 de outubro foi a data 
escolhida pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente 

(MMA) para instituir em 2009 o 
Dia do Consumo Consciente no 
Brasil com a intenção de cons-
cientizar os brasileiros a respeito 
dos problemas socioeconômicos, 
ambientais e políticos que estamos 
causando no país por conta dos 
padrões de produção e consumo 
insustentáveis que adotamos. 

 Uma recente pesquisa reali-
zada pelo SPC Brasil revelou que 
em média, 74% dos entrevistados 
realizam as atividades considera-
das adequadas para o uso racional 
da água; 76% colocam em prática 
ações consideradas adequadas ao 
uso racional da energia elétrica; 
porém, somente apenas um pouco 
mais que a metade (53,2%) dos 
ouvidos separa o lixo doméstico 
para a coleta seletiva.

 A noção de que os recursos 
naturais são esgotáveis e de que é 
preciso consumir com responsa-
bilidade já está presente na socie-
dade brasileira e é importante que 
essa ideia seja reforçada ano após 
ano. A gestão dos condomínios 
exerce importância fundamental 
na sugestão, aprovação e imple-
mentação de medidas que visem 
a maior economia e racionalidade 
no consumo. 

 Não basta apenas cobrar do 
poder público soluções para os 
problemas. É necessário que cada 
cidadão faça também a sua parte. 
Se cada condomínio promover pe-
quenas mudanças nas suas rotinas, 
o impacto positivo será considerá-
vel. Veja a seguir 3 passos para se 
tornar um condomínio mais cons-
ciente:

Economia de energia
 A substituição das lâmpadas 
incandescentes ou fluorescentes 

comuns por modelos do tipo LED 
na iluminação de áreas coletivas 
a princípio assusta pelo valor do 
investimento inicial, uma vez que 
as lâmpadas mais modernas são 
mais caras. Porém, é preciso con-
siderar os ganhos em longo prazo, 
pois elas podem diminuir mais de 
50% as contas de luz e possuem 
vida útil de 13 anos, em média. A 
instalação de sensores de presença 
para ativar a iluminação e a subs-
tituição de elevadores antigos por 
outros mais modernos são outras 
medidas que geram economia de 
energia.  

Economia de água
 A preocupação com a crise 
hídrica ganhou manchetes nos no-
ticiários no último ano e fez soar 
o alarme da economia nas cidades. 
Muitos condomínios estão bus-
cando mecanismos de engenharia 
para reaproveitar água descartada 
de apartamentos ou da chuva. No 
entanto, se o seu condomínio não 
possui recursos para instalar um 
sistema de reuso, isso não é des-

culpa para não economizar. Pe-
quenas atitudes podem ajudar a 
poupar água: não lavar calçadas, 
substituir a mangueira pelo balde, 
consertar vazamentos e torneiras 
que pingam, vistoriar encanamen-
tos com frequência, cobrir piscina, 
regar plantas à noite, etc.

Destinação do lixo
 A implementação da coleta se-
letiva já é uma realidade em mui-
tos condomínios. Os resíduos de-
vem ser separados de acordo com 
o material que os compõe e leva-
dos para Postos de Entrega Volun-
tária ou cooperativas para que se-
jam reaproveitados. É importante 
destacar que óleo de cozinha e lixo 
eletrônico (pilhas, baterias e peças 
velhas de computador, celular, etc) 
são materiais poluentes e que de-
vem receber tratamento especiali-
zado. Uma informação que muitos 
síndicos desconhecem é de que em 
algumas cidades é possível vender 
o material descartado no condomí-
nio.
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

Coleta Seletiva em 
Condomínios

Sustentabilidade em 
Condomínios

Por Anderson J. Santos |

STJ - RECURSO ESPECIAL 
REsp 1152148 SE 2009/0156052-

4 (STJ) 

Data de publicação: 02/09/2013 

Ementa: PROCESSO CIVIL. 
DIREITOS REAIS. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO REINVIN-
DICATÓRIA. CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. VAGA NA GARA-
GEM. COISA REIVINDICAN-
DA NÃO INDIVIDUALIZADA. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação 
reivindicatória (art. 1.228 do CC 
), fundada no direito de sequela, 
outorga ao proprietário o direito de 
pleitear a retomada da coisa que se 
encontra indevidamente nas mãos 
de terceiro, tendo como requisitos 
específicos: (i) a prova do domí-
nio da coisa reivindicanda; (ii) a 
individualização do bem; e (iii) a 
comprovação da posse injusta. 2. 
Em condomínio edilício, a vaga 
de garagem pode ser enquadrada 
como: (i) unidade autônoma (art. 
1.331 , § 1º , do CC ), desde que 
lhe caiba matrícula independente 
no Registro de Imóveis, sendo, en-
tão, de uso exclusivo do titular; (ii) 
direito acessório, quando vincula-
do a um apartamento, sendo, as-
sim, de uso particular; ou (iii) área 
comum, quando sua fruição couber 
a todos os condôminos indistinta-
mente. 3. A via da ação reivindica-
tória não é franqueada àquele que 
pretende obter direito exclusivo de 
vaga no estacionamento, quando 
este, na verdade, configura direito 
acessório da unidade autônoma ou 
área de uso comum, uma vez que, 
nessas hipóteses, inexiste requisito 
essencial ao seu ajuizamento, qual 
seja, a individualização do bem rei-
vindicando. 4. No caso em exame, 
as vagas na garagem encontram-se 
na área comum do edifício ou são 
acessórias aos apartamentos, a de-
pender do que regula a convenção 
do condomínio, o que se torna ain-
da mais evidente ante a ausência de 
matrícula autônoma no Registro de 
Imóveis, descabendo, por isso, o 
manejo da ação reivindicatória. 5. 
Recurso especial provido. 

STJ - AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL AgRg no AREsp 

383905 RJ 2013/0270091-1 (STJ) 

Data de publicação: 17/11/2014 

Ementa: AGRAVO REGIMEN-
TAL. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. CONTRATO DE 
CESSÃO DE DIREITOS AQUI-
SITIVOS DE UNIDADE IMO-
BILIÁRIA EM CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INEXISTÊN-
CIA. REEXAME DE MATÉRIA 
CONTRATUAL E FÁTICA DA 
LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 
NÃO PROVIMENTO. 1. O Tri-
bunal de origem entendeu, com 
base nos fatos, provas e conteúdo 
contratual dos autos, que não hou-
ve inadimplemento contratual. O 
acolhimento das razões de recurso, 
na forma pretendida, demandaria o 
reexame de matéria fática. Incidên-
cia dos verbetes 5 e 7 da Súmula 
desta Corte. 2. Agravo regimental 
a que se nega provimento. 

TJ-SP - Apelação APL 
01963538720128260100 SP 

0196353-87.2012.8.26.0100 (TJ-
-SP) 

Data de publicação: 31/03/2015 

Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍ-
CIO. Regulamento interno. Infra-
ção. Multa. Anulação. Improce-
dência. Sentença correta. Apelação 
desprovida. 

TJ-SP - Agravo de Instrumento 
AI 21448612620158260000 SP 

2144861-26.2015.8.26.0000 (TJ-
-SP) 

Data de publicação: 19/08/2015 

Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍ-
CIO. Reparos reclamados na estru-
tura condominial. Ação de nature-
za edilícia. Vigência da Resolução 
693/2015, artigo 2º. Competência 
do DP III. Conflito suscitado. Jul-
gamento suspenso. RECURSO 
NÃO CONHECIDO. 

TJ-SP - Agravo de Instrumento 
AI 20664255320158260000 SP 

2066425-53.2015.8.26.0000 (TJ-
-SP) 

Data de publicação: 01/09/2015 

Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍ-
CIO. Reparos reclamados na estru-
tura condominial. Ação de nature-
za edilícia. Vigência da Resolução 
693/2015, artigo 2º. Competência 
do DP III. Conflito suscitado. Jul-
gamento suspenso. RECURSO 
NÃO CONHECIDO. 

TJ-SP - Apelação APL 
00311492520118260003 SP 

0031149-25.2011.8.26.0003 (TJ-
-SP) 

Data de publicação: 28/05/2015 

Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍ-
CIO. Decisão tomada em assem-
bleia obriga a todos, inclusive au-
sentes. Despesa oriunda de decisão 
tomada pelo conselho, questionada 

pelas autoras, foi ratificada por 
unanimidade em assembleia geral. 
Ação improcedente. Recurso não 
provido. 

STJ - RECURSO ESPECIAL 
REsp 1256912 AL 2011/0122978-

6 (STJ) 

Data de publicação: 13/02/2012 

Ementa: TRIBUTÁRIO. CON-
DOMÍNIOS EDILÍCIOS. PER-
SONALIDADE JURÍDICA PARA 
FINSDE ADESÃO À PROGRA-
MA DE PARCELAMENTO. RE-
FIS. POSSIBILIDADE. 1. Cinge-
-se a controvérsia em saber se 
condomínio edilício éconsiderado 
pessoa jurídica para fins de adesão 
ao REFIS. 2. Consoante o art. 11 
da Instrução Normativa RFB 568 
/2005, oscondomínios estão obri-
gados a inscrever-se no CNPJ. A 
seu turno, aInstrução Normativa 
RFB 971 , de 13 de novembro de 
2009, prevê, emseu art. 3º , § 4º , 
III , que os condomínios são con-
siderados empresas- para fins de 
cumprimento de obrigações pre-
videnciárias. 3. Se os condomínios 
são considerados pessoas jurídicas 
para finstributários, não há como 
negar-lhes o direito de aderir ao 
programade parcelamento instituí-
do pela Receita Federal. 4. Embora 
o Código Civil de 2002 não atribua 
ao condomínio a formade pessoa 
jurídica, a jurisprudência do STJ 
tem-lhe imputadoreferida perso-
nalidade jurídica, para fins tributá-
rios. Essaconclusão encontra apoio 
em ambas as Turmas de Direito 
Público: REsp411832/RS, Rel. 
Min. Francisco Falcão, Primeira 
Turma, julgado em18/10/2005, DJ 
19/12/2005; REsp 1064455/SP, 
Rel. Ministro CastroMeira, Segun-
da Turma, julgado em 19/08/2008, 
DJe 11/09/2008.Recurso especial 
improvido. 

TJ-RS - Agravo AGV 
70064737927 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 29/05/2015 

Ementa: AGRAVO INOMINA-
DO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA. Ausência de prova 
ou demonstração à obtenção do be-
nefício, feito para elidir a sucum-
bência e que não retroage. Nega-
tiva de seguimento ao recurso por 
manifesta improcedência. Decisão 
do Relator reafirmada pelo juízo de 
origem. (Agravo Nº 70064737927, 
Vigésima Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Carlos 
Cini Marchionatti, Julgado em 
27/05/2015). 

Os conceitos de recicla-
gem e coleta seletiva já 
conhecidos são por boa 

parte da população. Mesmo que 
muita gente não tenha o hábito 
de separar os diferentes tipos de 
resíduo em suas próprias resi-
dências, muitos já usaram o ser-
viço em praças de alimentação e 
em alguns prédios comerciais. A 
separação dos materiais é feita 
por meio de lixeiras diferencia-
das por cor, que indicam quais 
os materiais recicláveis (vidro, 
metal, papel, plástico) devem ser 
separados do resíduo comum na 
hora do descarte. Alguns prédios 
residenciais já tornaram a coleta 
seletiva como padrão, mas mui-
tos condomínios  ainda buscam 
pôr em prática esse sistema e en-
contram dificuldades para saber 
como e onde começar.Para ajudar 
a resolver isso, o ICONS – Ins-
tituto Condomínios Sustentáveis, 
disponibiliza abaixo informações 
de como iniciar a coleta seletiva 
em seu condomínio.

Espaço e conscientização
Antes de tudo, é necessário lem-
brar que só se pode implantar 
a reciclagem caso haja espaço 
e condições adequadas. Definir 
quais materiais serão coletados 
e orientar os colaboradores a não 
misturar os sacos de diferentes ti-
pos de resíduos são as primeiras 
medidas. Em seguida, os mora-
dores e funcionários devem ser 
conscientizados da importância 
do descarte correto, pois algumas 
pessoas têm pouco interesse ou 
nenhuma informação sobre o as-
sunto.
No livreto Coleta Seletiva – 
ICONS, você pode se embasar 
para promover uma campanha 
de conscientização. Matérias so-
bre o que é lixo, quanto tempo 
ele demora para se decompor, os 
motivos para se reciclar e como 
ser consciente no consumo fazem 
parte do processo.

Passos
O Instituto Condomínios Sus-
tentáveis (ICONS) destaca três 
importantes questões a serem ob-
servadas antes de iniciar a coleta 
seletiva:

1. Local de armazenamento
É necessário que o ambiente es-
teja sempre limpo e fechado para 
evitar o mau cheiro e a entrada de 
ratos, baratas, mosquitos e outros 
animais que possam contribuir 
para o surgimento de doenças. 
Uma solução usada por alguns 
prédios é o uso de contêiners de 
plástico.

2. Cuidado com papéis e plás-
ticos
É preciso tomar muito cuidado 
com papéis e plásticos, pois são 
materiais de alta combustão e 
que podem causar incêndios. Por 
conta disso, as seguradoras de-
vem ser avisadas para que haja 
ressarcimento compatível com o 
acidente ocorrido. Se não houver 
o contato, a empresa seguradora 
pode alegar omissão por parte do 
condomínio, gerando mais pro-
blemas para todos os envolvidos.

3. Treinamento para os res-
ponsáveis
Outra importante questão é so-
bre o responsável por manipular 
os materiais. Os profissionais 
de limpeza devem receber trei-
namento, usar os equipamentos 
adequados (EPI), receber paga-
mento por insalubridade e outras 
medidas para evitar ferimentos e 
ocorrências mais graves.

A retirada do resíduo 
Após o cuidado com esses três 
pontos, a implantação da coleta 
pode ser iniciada quando for de-
finido quem será o responsável 
por retirar periodicamente os 
materiais do condomínio. Uma 
solução para áreas não atendi-
das pelo serviço público é entrar 
em contato com cooperativas de 
catadores, pois dependendo da 
quantidade de material ofereci-
do ,eles podem se interessar pela 
coleta. Outra saída é levar os re-
síduos para os Postos de Entrega 
Voluntária (PEVs) que variam de 
tamanho e pode aceitar diversos 
itens. 

O serviço público
O GDF, através do SLU, man-
tém serviço de coleta seletiva que 
atende prédios e casas, você pode 
acessar frequência e local da co-
leta no site do SLU – http://www.
slu.df.gov.br/servicos/servicos-
-de-coleta/coleta-seletiva/coleta-
-seletiva.html

Outros resíduos recicláveis
Além dos resíduos que são des-
cartados pelos moradores de um 
condomínio, existem aqueles que 
em algum momento não têm mais 
uso e precisam de um fim que não 
seja a calçada da rua. Para des-
cobrir o que fazer eles, coisas do 
tipo bicicletas, colchões, móveis 
ou eletrônicos, em iconsdf.com.
br,  você encontra encontrar quais 
são esses locais.

Anderson José dos Santos
Instituto Condomínios Susten-

táveis
iconsdf.com.br
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Por Vladimir da Matta G. Borges |

Administração Coluna Pacificar
8 Princípios do Direito 
Trabalhista que todo 

empregador deve conhecer

Quando o 
conflito mata

O Direito do Trabalho ou La-
boral é uma vertente do Di-
reito que tem por finalida-

de a regulamentação das relações 
estabelecidas entre empregados e 
empregadores. Ela é ordenada por 
meio de um conjunto de normas 
regidas pela Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), a Constituição 
Federal e outras leis esparsas vá-
lidas, mas que não se encontram 
num código específico. 
 Esse ordenamento jurídico 
existe para mediar as relações tra-
balhistas e proteger as prerrogati-
vas de ambas as partes. No entanto, 
é importante que o empregador te-
nha consciência de que as normas 
trabalhistas visam ao favorecimen-
to, com razoabilidade, do lado con-
siderado mais fraco na relação: o 
empregado. Por isso, é recomendá-
vel que se conheçam os princípios 
que regem o Direito Trabalhista, 
para entender como a interpreta-
ção dos fatos é feita em um pos-
sível litígio judicial. Conheça os 
princípios listados pelo advogado 
Fernando Schmidt a seguir:

1. O princípio da proteção 
ao trabalhador: é respon-
sável pela proteção da parte 
mais fraca da relação de traba-
lho, o trabalhador.

2. O princípio da norma 
mais favorável: a interpre-
tação das normas do direito do 
trabalho sempre será em favor 
do empregado e as vantagens 
que já tiverem sido conquista-
das pelo empregado não mais 
podem ser modificadas para 
pior.

3. O princípio in dúbio pro 
operário: quando, na dúvi-
da, deve-se aplicar a regra tra-
balhista que mais beneficiar o 
trabalhador.

4. O princípio da irrenun-
ciabilidade dos direitos: 
Os direitos do trabalhador são 
irrenunciáveis, ou seja, ele não 
pode abrir mão de direitos que 
são seus de acordo com as leis 
trabalhistas. A renúncia a qual-
quer direito trabalhista é nula.

5. O princípio de que toda 
tentativa de fraudar o 
direito do trabalho será 
nula: a justiça trabalhista não 
admite fraude e não reconhece 
os atos praticados que estejam 
em desacordo com o direito do 
trabalho. 

6. O Princípio da continui-
dade da relação de em-

prego: o contrato de trabalho 
terá validade por tempo inde-
terminado. O ônus de provar o 
término do contrato de trabalho 
é do empregador, pois o princí-
pio da continuidade da relação 
de emprego constitui presunção 
favorável ao empregado.

7. O Princípio da intangi-
bilidade salarial: é proi-
bido ao empregador efetuar 
descontos no salário do empre-
gado. Este princípio visa prote-
ger o salário do trabalhador, é o 
princípio da irredutibilidade do 
salário.

8. O princípio da primazia 
da realidade: vale a realida-
de dos fatos e não o que tiver 
sido escrito, ou seja, mais vale 
o que o empregado conseguir 
provar na justiça do trabalho 
com testemunhas do que os 
documentos apresentados pelo 
empregador.

Em julho deste ano, um ho-
mem entrou na garagem de 
um prédio no Guará 2/DF e 

ateou fogo em um veículo de pro-
priedade do síndico do edifício. O 
incêndio provocou a morte de uma 
moradora que tinha seu carro esta-
cionado na vaga ao lado e foi até 
a garagem no momento do incên-
dio. Segundo a polícia, o síndico 
em questão tem oito inquéritos em 
andamento e já assinou 42 Termos 
Circunstanciados referentes a con-
flitos com moradores no condomí-
nio.

 Independente de quais foram 
os motivos dos inquéritos e quem 
estaria certo ou errado em tais 
conflitos, percebe-se que os obje-
tivos de segurança, tranquilidade 
e qualidade de vida, almejados 
por grande parte dos que buscam 
um condomínio para viver, foram 
prejudicados pela forma como as 
desavenças se desenvolveram.

 Em junho, foi aprovada a Lei 
de Mediação (Lei 13.140/2015), 
que define a mediação como a ati-
vidade técnica exercida por tercei-
ro imparcial. A mediação auxilia a 
identificar ou desenvolver soluções 
consensuais para a controvérsia e 
é indicada para conflitos em rela-
ções continuadas. Os conflitos em 
condomínios se enquadram nesse 
parâmetro, pois, mesmo que os vi-
zinhos não se conheçam, há uma 
relação social e é provável que te-
nham que interagir em outros mo-

mentos.

 O síndico, por sua vez, cumpre 
um papel central na gestão e pre-
venção de conflitos. Ele pode ser 
um agente pacificador ou agravar 
os conflitos. Quando não é possí-
vel um consenso, a saída mais co-
mum é procurar o poder judiciário 
para que um juiz possa assumir a 
decidir a disputa, o que agrava a 
animosidade entre os envolvidos. 
Com o estímulo da citada lei, sur-
ge uma opção intermediária entre a 
conversa direta e o processo judi-
cial, a mediação de conflitos. 

 Acredita-se que muitos fatos 
semelhantes ao trágico incêndio 
que vitimou uma moradora ino-
cente no DF possam ser evitados 
com a busca pela melhoria das re-
lações em condomínio e pelo uso 
de mecanismos como a mediação 
de conflitos. Se logo no início de 
um impasse as pessoas buscassem 
ajuda para melhorar a comunica-
ção e permitir o diálogo, muitas 
tragédias poderiam ser evitadas.

Vladimir da Matta G. Borges
Mediador e Facilitador de 

Diálogos

Pacificar
 Construção de Consenso
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De manutenção simplificada e estética garantida, a cobertura 
artificial vem se tornando preferência em muitos residenciais

Paisagismo
Grama sintética é 
opção prática para 

condomínios

Um gramado verdinho e 
saudável embeleza qual-
quer ambiente e valoriza 

o imóvel. Entretanto, para con-
quistar - e principalmente manter 
- essa beleza ao natural é neces-
sário muito esforço e dedicação, 
isso porque a planta viva requer 
manuseio profissional e condições 
ideais de clima, solo, rega e poda 
para se desenvolver bem. Tais cui-
dados terminam por elevar o custo 
da manutenção.

 Visando economia e praticida-
de, sem abrir mão da estética, mui-
tos condomínios recorrem à grama 
artificial como alternativa ao cul-
tivo tradicional. Versátil, ela pode 
ser usada tanto para recobrir play-
grounds e quadras, quanto para de-
coração de ambientes internos. 

 Embora requeira um investi-
mento inicial na compra e instala-
ção do produto, a grama sintética, 
em longo prazo, mostra-se menos 
dispendiosa, pois tem manuten-
ção simplificada, não precisa ser 
aparada, não ganha buracos, não 
recebe pesticidas e está sempre 
com aparência saudável indepen-
dentemente do clima ou nutrição 
do solo, além disso, não precisa ser 
irrigada. A higienização é realizada 
com solução de limpeza diluída em 
água.

 A grama sintética começou 
a ser fabricada nos anos 60 e, ao 
longo das últimas décadas, saiu 
dos estádios para conquistar as 
moradias, tornando-se popular em 
condomínios e empreendimentos 
comerciais. Estudos comparativos 
da Universidade de Springfield, 
Massachusetts (EUA), demons-
tram a vantajosa relação entre cus-
to e benefício da preferência pela 
grama sintética, que pode ser usa-
da mil vezes em uma temporada, 
contra apenas 300 oferecidas pela 
grama natural.

 Ainda de acordo com dados da 
pesquisa acadêmica da Universi-
dade de Springfield, estima-se que 
a manutenção da grama artificial 
custe cinco vezes menos do que a 

natural. Os benefícios também es-
tão na qualidade do produto, uma 
vez que ele oferece alta durabilida-
de e resistência, quando bem con-
servado.

 A tecnologia aplicada à grama 
sintética evoluiu muito nas últi-
mas décadas e hoje a cobertura é 
projetada para suportar a agres-
são de raios ultravioleta e chuva, 
adequando-se a quaisquer condi-
ções meteorológicas. Isso garante 
a beleza do revestimento verde o 
ano inteiro independentemente da 
estação. O material sintético é fei-
to a partir de componentes antider-
rapantes, não tóxicos e não abra-
sivos, sendo apropriado também 
para a prática de esportes.
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Papeis que valem 
segurança

Repeteco Por Andréa Mattos |

Por lei, os condomínios estão livres de livros fiscais, mas são eles 
que comprovam os gastos do condomínio, que qualquer morador 
pode tirar suas duvidas quanto à aplicação dos recursos arrendados.

Embora excelentes para con-
trolar o fluxo de caixa, os 
condomínios estão dispen-

sados do uso de livros fiscais, por 
não serem considerados pessoas 
jurídicas e não visarem lucro. Mas 
os síndicos não abrem mão de pas-
tas e livros que comprovam o seu 
trabalho, que são instrumentos do-
cumentais dos gastos, movimento 
de caixa, por exemplo. Os livros 
onde são registradas as decisões 
trabalhistas, assim como as horas-
-extras, férias.

Alguns dos documentos nunca ca-
ducam, outros possuem prazo de 
validade, que precisam de constan-
tes alterações.

Documentação básica

 Estes documentos não pos-
suem prazo de guarda, pois não 
“caducam”.

• Convenção do condomínio

• Regulamento interno

• Livro de Atas 

• Livro de presença dos condômi-
nos em assembléias

• Cadastro dos condôminos

• Plantas estruturais, das redes hi-
dráulica e elétrica

Documentação contábil

 Estes documentos devem ser 
guardados por pelo menos cinco 
anos.

• Balanço de contas da adminis-
tração anterior

• Taxa da licença anual para o
funcionamento dos elevadores
e outros aparelhos de transporte,
pagas à prefeitura.

• Arquivos com as despesas e re-
ceitas dos últimos cinco anos

• Arquivos com as contas a pagar

• Cartão do CNPJ (CGC).

• Contrato de seguro e apólices.

• Contrato dos elevadores, bom-
bas d’água, portões e piscina.

• Contratos de prestação de servi-
ços.

• Contrato da administradora

Documentação dos 
funcionários

 Estes documentos devem ser 
mantidos em caráter permanente, 
mesmo em caso de funcionários 
desligados há mais de cinco anos. 
Segundo a lei, é preciso manter 
arquivado os originais de todas as 
guias do INSS e do FGTS.

• Livros ou cartão de ponto.

• Horário de trabalho.

• Carimbo do CNPJ (CGC).

• Matricula do INSS.

• Livro de registros de Emprega-
dos.

• Livros de inspeção do trabalho.

• Contratos de experiência.

• Folha de pagamento.

• Arquivos com a totalidade das
rescisões de contrato de traba-
lho.

• Cadastro do empregador para o
vale transporte.

• Declaração e termo de responsa-
bilidade – vale transporte.

• Termo de responsabilidade para
a concessão do salário-família.

• Declaração de dependentes para
fins de desconto do imposto de
renda.

• Guias – contribuição sindica;
INSS; FGTS; PIS; IR.

• Certidões Negativas de Débito
(CND) do INSS e FGTS a cada
três meses, se o responsável pelo
pagamento é a administradora
ou o contador.

• RAIS(Relação Anual de Infor-
mação social).

• DIRF ( Declaração do Imposto
de Renda na Fonte).

• Comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de Imposto
de Renda na Fonte.

• Outros itens relacionados: Rela-
ção de funcionários.

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

Zeladora é autuada 
por furto em RR ao 
comer chocolate de 

delegado da PF

Uma zeladora de 32 anos 
foi autuada em flagrante 
após ser filmada por câ-

meras comendo um chocolate do 
delegado da Polícia Federal Agos-
tinho Cascardo, que teria entendi-
do se tratar de furto qualificado. O 
produto estava em uma caixa so-
bre uma mesa na sala dele. Ela diz 
ter assinado ainda um documento 
sobre a apreensão da embalagem 
do bombom, que serviria como 
‘prova do crime’.

 A mulher trabalha para uma 
empresa terceirizada que presta 
serviço à Polícia Federal. O caso 
ocorreu na quinta-feira (30) e foi 
divulgado no domingo (4). Em en-
trevista ao G1 nesta segunda-feira 
(5), a zeladora admitiu ter comido 

o chocolate que estava em cima da
mesa do delegado quando ele esta-
va ausente.

 A assessoria de comunicação 
da Polícia Federal em Roraima ad-
mitiu que a mulher foi autuada em 
flagrante por furto e o caso envia-
do ao Ministério Público Federal 
(MPF). Agostinho Cascardo tam-
bém é corregedor da PF.

Fonte: Internet
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Dicas
Forro de PVC

 O forro de PVC (Policloreto 
de polivinial) rígido é, hoje, uma 
das mais vantajosas soluções de 
revestimentos decorativos para 
teto e paredes em condomínio. 
Trata-se de um conjunto de pla-
cas encaixadas lado a lado, de 
modo que formem uma super-
fície lisa e brilhante, dispensan-
do acabamentos como pinturas 
ou vernizes. A instalação, bem 
como a manutenção, é simpli-
ficada, o que torna o produto 
atraente. 

 Em condições adequadas e 
considerando o nível de degra-
dação a que estará exposto, a 
vida útil do forro de PVC é de 

mais de 50 anos, em média, igual 
a de outros materiais utilizados na 
construção civil. Por ser um mate-
rial impermeável e resistente a di-
versos agentes químicos, o PVC é 
indicado para ambientes internos e 
externos mais úmidos ou sujeitos à 
forte oxidação, para os quais estão 
desaconselhados os revestimentos 
em ferro, madeira ou melamina. 

 

Quartzo é pedra da moda

 Uma alternativa ao mármore 
e granito que ganhou força e se 
tornou um queridinho entre profis-
sionais de arquitetura e decoração 
é o quartzo. Resistente e elegante, 
esse material possui grande varie-
dade de tonalidades e acabamen-

tos. Além disso, o quartzo é indi-
cado para diferentes aplicações, o 
que faz dele um material extrema-
mente versátil. 

 As características apreciadas 
são a aparência sofisticada, a to-
nalidade clara, a uniformidade da 
pedra, bem como a resistência e a 
textura, fazendo do quartzo uma 
opção moderna para compor o sa-
lão de festas, banheiros ou espaço 
gourmet, ambiente que é uma ten-
dência nos condomínios contem-
porâneos. O material tem a vanta-
gem de ser resistente a manchas, 

impactos e riscos e de manutenção 
é simples. A limpeza do quartzo é 
a mesma de qualquer pedra natu-
ral ou industrializada, basta água e 
detergente neutro.

Lixo da construção civil

 Ao iniciar uma obra de gran-
de porte ou mesmo uma pequena 
reforma é preciso refletir sobre a 
logística do processo e nas altera-
ções que isso trará à rotina do con-
domínio. Uma questão a ser con-
siderada previamente é o descarte 
dos resíduos gerados na obra, os 
chamados “entulhos” “caliça” ou 
“metralhas”. Restos de madeira, 
tijolos, telhas, canos, fios, ara-

me, latas de tinta e verniz não 
constituem um lixo comum e 
não podem ser depositados em 
qualquer lugar.

 É necessário contratar uma 
empresa especializada para re-
tirar o entulho da obra e levar 
a um lugar especialmente des-
tinado a esse tipo de objetos. 
Caso a empresa não faça isso 
e leve tudo para um aterro ile-
gal, por exemplo, a responsabi-
lidade é do dono da obra. Se a 
obra estiver sendo feita em uma 
propriedade co-habitada, como 
um condomínio residencial ou 
comercial, o síndico pode ser 
requisitado para responder pelo 
lixo com pagamento de multa. 

Direto dos Tribunais
Decisão do STJ causa 

insegurança aos condomínios

O Superior Tribunal de 
Justiça, ao julgar um re-
curso repetitivo, firmou 

entendimento de que, no caso de 
compromisso de compra e venda 
não levado a registro, dependendo 
das circunstâncias, a responsabi-
lidade pelas despesas de condo-
mínio pode recair tanto sobre o 
promitente vendedor quanto sobre 
o promissário comprador. No en-
tanto, entenderam os ministros que 
caso seja constatado que o promis-
sário comprador se imitiu na posse 
do imóvel e que houve a ciência 
inequívoca da transação por parte 
do condomínio, o comprador será 
responsável pelas despesas condo-
miniais no período em que a posse 
foi exercida por ele, afastando a 
legitimidade do promitente vende-
dor para responder por elas.

 Os fundamentos da referida 
decisão, em síntese, são de que, 
nesses casos, a responsabilidade 
pelo pagamento das obrigações 
condominiais não é definida pelo 
registro da promessa de compra 
e venda, mas sim pela relação 
jurídica material com o imóvel, 
representada pela imissão do pro-
missário comprador na posse e 
pela ciência do condomínio acerca 
desta, bem como de que há, no Có-
digo Civil, dispositivo que deter-
mina que o adquirente de unidade 
responda pelos débitos do alienan-
te em relação ao condomínio.

No entanto, o referido entendi-
mento vai de encontro à legisla-
ção civil, afastando a garantia do 
condomínio de que, no caso de 
inadimplemento da obrigação de 
pagamento das despesas condo-
miniais, o imóvel gerador do dé-
bito servirá para quitá-lo, a qual 
assegura que o condomínio jamais 
fique sem receber valores devidos 
para a conservação da coisa co-
mum. 

 Esta garantia decorre do fato 
de que a obrigação de pagar as 
despesas de condomínio tem natu-
reza propter rem, ou seja, a obriga-
ção acompanha o imóvel, sendo o 
devedor o proprietário do imóvel, 
ainda que este o tenha adquirido 
posteriormente à constituição da 
dívida. Esta, nesse caso, não de-
corre de manifestação de vontade 
do devedor, mas sim em razão des-
te ser titular de um direito sobre 
uma coisa.

 A crítica à referida decisão é 
com relação à insegurança cau-
sada ao condomínio em razão da 
impossibilidade deste se utilizar 
do imóvel gerador do débito para 
garantir o pagamento de dívida 
contraída durante o exercício da 
posse pelo promissário comprador 
em caso de rescisão do contrato de 
promessa de compra e venda.

 Isto porque, no contrato de 
promessa de compra e venda o 

promissário comprador vai, pouco 
a pouco, adquirindo a proprieda-
de do imóvel objeto do contrato, 
havendo, assim, a possibilidade 
de inadimplemento e consequente 
rescisão deste, hipótese em que o 
condomínio terá que cobrar as co-
tas referentes ao período em que 
foi exercida a posse do promissá-
rio comprador, que não será mais 
proprietário do imóvel, sem a ga-
rantia de que, no caso de insolvên-
cia, a unidade geradora da dívida 
será levada a leilão. Dessa forma, 
pode o condomínio ficar sem rece-
ber o valor devido.

 O correto seria, respeitando 
o preceituado no artigo 1.345 do 
Código Civil, bem como a nature-
za propter rem da obrigação, que 
o responsável pelas despesas de 
condomínio fosse, sempre, o pro-
prietário do imóvel, independente-
mente da existência e do registro 
do contrato de promessa de com-
pra e venda ou de quem exerceu a 
posse no período em que foi con-
traída a dívida, sendo assegurado, 
no entanto, o direito de regresso 
do proprietário da unidade em face 
do promitente comprador para que 
este seja ressarcido do valor pago 
pelas despesas condominiais no 
período em que não exerceu a pos-
se, assim como ocorre nos casos 
de contrato de locação.

Se, ao receber o imóvel, o 
proprietário notar defeitos 
aparentes, como portas que-

bradas ou paredes mal pintadas, 
ele tem até 90 dias, após a entrega 
da chave para solicitar reparo jun-
to à construtora. Já para defeitos 
estruturais do imóvel, o Superior 
Tribunal de Justiça entende que o 
prazo para entrar com ação contra 
a construtora prescreve 20 anos 
após a constatação técnica do pro-
blema por um perito.
 Antes de procurar a Justiça, no 
entanto, Marco Aurélio Luz, pre-
sidente da Associação dos Mutu-
ários de São Paulo e Adjacências 
(Amspa), aconselha tentar um 
acordo com a construtora. Caso 
não obtenha resultado satisfató-
rio, o proprietário pode entrar com 
uma ação chamada “Obrigação de 
Fazer”.
 A jurisprudência estabelecida 
pelo STJ significa que, mesmo 
passado os 5 anos de garantia da 
obra, os mutuários podem entrar 
na Justiça para pedir reparo ou in-
denização quando o imóvel apre-
sentar problemas estruturais.
 “Com isso, as construtoras 
deixam de se eximir de culpa, em 
virtude de prática de atos dolosos 
ou culposos durante a constru-
ção, mesmo que os efeitos sejam 
reconhecidos depois do prazo de 
garantia”, explica Luz. “Antes (da 
jurisprudência), se o período fosse 
superior a cinco anos da entrega 
do imóvel, o dono perdia o direito 
de indenização contra a construto-
ra”.
 O presidente da Associação 
orienta que os proprietários ve-

Por Thiago Nicolay | Espaço
Problemas estruturais
O que fazer quando o imóvel é 

entregue com defeito?

rifiquem vícios ou defeitos que 
possam comprometer a construção 
antes mesmo de receber as chaves, 
verificando a utilização de mate-
riais inadequados, as deficiências 
no projeto ou falhas na execução 
na obra que possam trazer dor de 
cabeça futuramente. Algumas das 
falhas são aparentes, outras estão 
ocultas: rachaduras, descolamento 
de cerâmica, problemas na rede 
elétrica ou hidráulica, entre outros.
 Após a entrega do imóvel, Luz 
considera conveniente que o sín-
dico faça uma vistoria geral nas 
áreas comuns da edificação e que 
cada proprietário faça a vistoria no 
interior de sua unidade e vaga de 
garagem.
 “Para facilitar o contato com a 
construtora, o síndico deve orga-
nizar uma lista dos problemas das 
áreas comuns e cada condômino 
da sua área privativa para encami-
nhar à empresa”, ressalta. “Mesmo 
assim, o dono do imóvel pode fa-
zer suas reclamações diretamente 
ao responsável pela obra”, acres-
centa.
 Outros cuidados, como con-
sultar se a empresa registrou o 
Memorial Descritivo da obra no 
Cartório de Imóveis, checar se 
existem ações na Justiça contra a 
construtora e acompanhar a cons-
trução da propriedade devem ser 
tomados. Esses cuidados ajudam 
a evitar problemas após a entrada 
no imóvel. O presidente da Amspa 
alerta também que obras de me-
lhoria no prédio, durante os cinco 
anos iniciais, podem tirar a vali-
dade da garantia da reforma, por 
alterar os itens assegurados.
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Momento EuChef

Salmão Teriaki

INGREDIENTES

• 2 colheres de sopa de molho 
teriyaki baixo teor de sódio

• 1 colher de sopa de mel

• 1 colher de sopa de vinagre de 
arroz

• 4 colheres de chá de alho pica-
do, dividido

• 1 colher de chá de gengibre 
ralado

• 1 colher de chá de óleo de ger-
gelim escuro

• 6 filetes de salmão 

• Óleo de canola 1 colher de 
sopa, dividido

• 1/2 colher de chá de sal, divi-
dida

• 1/2 colher de chá de pimenta 
preta moída na hora, dividido

• 4 couves de Bruxelas (opcio-
nal)

• Óleo de canola

• 1/2 cogumelos shiitake, em fa-
tias grossas

PREPARAÇÃO
 Aqueça o forno a 250 ° C. 
 Em uma tigela, misture o 
molho teriyaki, mel, vinagre, 1 

Rendimento: 6 porções

/euchefdf
(61) 8359-6104

@euchef

Por Fábio Marques |

Para mais receitas e dicas 
siga-nos

colher de chá de alho, gengibre 
e óleo de gergelim. 
 Coloque o salmão em um 
prato raso; polvilhe com a mis-
tura teriyaki 1 colher de 1/2; 
marinar 15 minutos. 
 Em uma segunda tigela, 
misture couves de Bruxelas 
com 1 colher de chá de alho 1/2, 
1/2 colher de sopa de óleo de 
canola, 1/4 colher de chá de sal 
e 1/4 colher de chá de pimenta 
preta. 
 Unte uma assadeira com 
óleo de cozinha. Espalhe as 
couves de Bruxelas na panela 
em uma única camada; saltee 
até ficar marrom claro, a 5 mi-
nutos. 
 Na segunda tigela, misture 
com os cogumelos restantes 1/2 
colher de sopa de óleo de cano-
la, 1 1/2 colher de chá de alho, 
1/4 colher de chá de sal e 1/4 
colher de chá de pimenta preta. 
 Mova as couves de Bruxe-
las para o centro da panela; sal-
mão; coloque  os cogumelos na 
panela em torno das bordas; 
 Mexa os cogumelos até que 
o salmão esteja cozido, de 8 a 
10 minutos. Coloque em cima 
do salmão  a mistura do teriyaki 
restante; e para servir acrescen-
te mais de couves de Bruxelas e 
cogumelos.

“Contrate o Chef e 
experimente deliciosos pratos”

Ômega 3: uma gordura que 
faz bem!

Bem Estar

Os lipídios (óleos e gordu-
ras) costumam ser apre-
sentados como os vilões 

da dieta, pois são substâncias ca-
pazes de se acumular nas paredes 
dos vasos sanguíneos e provocar 
entupimentos, espessamento ou 
rupturas. Embora isso se aplique 
a muitas gorduras, não se pode 
generalizar, tampouco deve-se 
excluí-las totalmente da alimenta-
ção, uma vez que muitas funções 
do organismo dependem dela. 

 Para uma nutrição saudável é 
preciso ter bom senso para dosar 
quantidades e, principalmente, 
buscar conhecimento para ingerir 
aquilo que é benéfico. O ômega 
3 é um ácido graxo, uma gordura 
poli-insaturada, que pode trazer 
muitos benefícios ao corpo hu-
mano. Ele pode ser encontrado 
em forma de cápsulas, mas o mais 
interessante é consumir essa subs-
tância na própria comida.

 E não é difícil encontrar essa 
gordura do bem! Ela está presen-
te principalmente nos peixes de 
águas frias, não apenas em carnes 
mais caras como o salmão e o ba-
calhau, mas também em alternati-
vas mais em conta, como o atum 
e a sardinha enlatados. Os benefí-
cios do Ômega 3 para a saúde são 
inúmeros, começando pelo fato 
de que essa substância controla 
os níveis de colesterol, elevando 
o HDL (bom) e reduzindo o LDL 
(ruim), além de diminuir também 
os triglicerídeos. 

 Essa é uma informação rele-
vante para quem tem problemas 
de colesterol e triglicerídeos altos, 

pessoas que estão mais sujeitas a 
sofrerem com problemas cardio-
vasculares. Inserir alimentos com 
Ômega 3 no cardápio é fundamen-
tal para quem quer proteger a saú-
de do coração, já que ele evita a 
formação de coágulos e placas, os 
quais podem resultar em infarto ou 
derrame

 O ômega 3 também tem ajuda 
a preservar o sentido da visão, vis-
to que ele participa da formação da 
retina, membrana do olho respon-
sável por converter o estímulo lu-
minoso em elétrico, processo im-
prescindível para que o indivíduo 
possa enxergar imagens. 

 Além disso, estudos recen-
tes demonstram a relação entre 
o Ômega 3 e a depressão: indiví-

duos com baixo níveis desse áci-
do graxo no organismo são mais 
propensos a apresentarem quadros 
depressivos. Logo, a ingestão de 
Ômega 3 é indicada para essa pre-
venção e para potencializar todo o 
desempenho cognitivo do indiví-
duo.

 Uma alimentação equilibra-
da, de preferência acompanhada 
por um profissional de saúde, é o 
primeiro passo para se levar uma 
vida saudável. Algumas doenças 
são impossíveis de serem evitadas, 
contudo, é certo que muitas outras 
enfermidades que hoje atingem 
milhões de pessoas no mundo po-
dem sim ser evitadas com adoção 
de melhores hábitos de vida.




