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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

O exercício da sindicância 
requer compromisso e res-
ponsabilidade daquele que 

decide colocar seu nome à disposi-
ção dessa missão. Administrar um 
condomínio requer jogo de cintura 
para lidar com relacionamentos in-
terpessoais, problemas que surgem 
de última hora, instinto de preser-
vação do patrimônio coletivo, bem 
como abnegação para - muitas 
vezes - abrir mão de um precioso 
tempo em que poderia estar tratan-
do de assuntos de interesse pessoal.
 Afora essas características, o 
síndico deve ter em mente a neces-
sidade de estar sempre atualizado 
quanto às questões burocráticas 
que tangem a gestão do condomí-
nio e, para isso, além de buscar 
informações, é preciso cercar-se de 
bons profissionais e isso inclui as-
sessorias jurídica e contábil com-
petentes. Caso contrário, corre-se 
o risco de enfrentar complicações 
na Justiça.
 O sistema tributário brasileiro 
está em constante modificação e 
eis aí a razão pela qual é tão im-
portante manter-se atualizado. Nos 
últimos meses, sobretudo, muitas 
regras que antes eram rotineiras 
foram alteradas. Uma delas diz 
respeito ao recolhimento de PIS/
COFINS/CSLL, com a alteração 
da Lei 13.137/2015.

 Enquanto no regime ante-
rior, válido até o dia 21 de junho, 
a dispensa ocorria apenas para os 
pagamentos de valor igual ou infe-
rior a cinco mil reais, atualmente 
não existe mais a regra pela qual 
era obrigatória a soma de todos os 
valores pagos no mês, para efeito 
de cálculo do limite de retenção, na 
hipótese de ocorrer mais de um pa-
gamento no mesmo mês à mesma 
pessoa jurídica.
 Os condomínios edilícios estão 
entre as atividades para as quais se 
aplica a nova norma. Os síndicos 
e seus assessores contábeis devem 
estar atentos ao pagamento de em-
presas prestadoras de serviço de 
limpeza, manutenção, segurança, 
etc. Fica para o contratante a res-
ponsabilidade de aplicar a alíquota 
de 4,65% de retenção dos referidos 
tributos em qualquer nota fiscal 
com valor superior a R$ 215,05.
 A Folha do Síndico está sem-
pre alerta às novidades do universo 
condominial para levar aos seus 
assinantes e anunciantes um ma-
terial informativo de qualidade e 
atual, sempre buscando auxiliar o 
síndico e sua equipe na execução 
de uma gestão dinâmica e respon-
sável. Acompanhe mais detalhes 
sobre a mudança na retenção de tri-
butos em nossa matéria da editoria 
“Finanças” e outros artigos nessa 
edição da FS. Boa leitura!

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 8 ------
FGTS 4 ------
INSS / IRRF 18 ------
PIS 25 ------

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

Faxineiro 879,92 920,85 905,69

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

Jardineiro 879,92 975,98 905,69

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

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

Zelador 957,90 1.160,22 935,66

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

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

Encarregado 1.150,29 1.478,79 1.150,31

Vale Alimentação 470,00
Mensal

30,00 
Dia

Trabalhado

31,00 
Dia

Trabalhado

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

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

Quem Receber até                                     725,02

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  26,20

Quem Receber até                                  1.089,72

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

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

Salário Mínimo para 2015 R$ 788,00

Tabela do IRRF - 2015
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

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

Validade: 31/01/2016
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Dos temas que dizem res-
peito à vida em condomí-
nio, a permissão ou veto 

à presença de animais domésticos 
é, sem dúvidas, um dos mais po-
lêmicos. Isso porque, ao longo dos 
anos, até mesmo os juristas diver-
gem no entendimento dessa ques-
tão. Não existe consenso absoluto, 
fato que acaba gerando impasses 
que muitas vezes são levados às úl-
timas instâncias jurídicas para que 
se chegue a uma conclusão.
 Um caso recente, ocorrido no 
estado de Goiás, exemplifica a 
questão. Apesar da proibição do 
condomínio, o juiz da 3ª Vara Cí-
vel da comarca de Rio Verde per-
mitiu que um morador mantivesse 
no condomínio seu animal de esti-
mação e declarou nula a Cláusula 
20 do Regulamento Interno do 
Condomínio Residencial Villa Ver-
de, que proibia “a permanência ou 
trânsito de quaisquer espécies de 
animal”. 
 Além disso, o magistrado de-
terminou que o condomínio se 
abstivesse de aplicar notificações, 
multas e quaisquer penalidades 
ao condômino em relação a casos 
envolvendo a permanência de seu 
cachorro da raça Pinscher no pré-
dio, com o entendimento de que o 
cão não oferece risco aos demais 
moradores por ser vacinado e apre-
sentar prefeitas condições de saú-
de, segundo atestado por médico 
veterinário.
 Não são raras as vezes em 
que conflitos relacionados à pre-
sença de animais de estimação 
são levados à Justiça, pois muitos 
condomínios preservam em seus 
regimentos internos cláusulas proi-
bitivas acerca disso. A arquiteta 
Marina Cavalcante enfrentou esse 

Cotidiano
Animais no condomínio:

uma polêmica que persiste

problema ao se mudar de uma casa 
para um edifício em João Pessoa 
(PB). “Em 2014, tive meu cachorro 
barrado no prédio e levei a questão 
a um juizado de pequenas causas, 
onde fui desaconselhada a pros-
seguir confrontando as regras do 
condomínio e, por fim, doei meu 
animal a um familiar”, conta. 
 O caso da arquiteta se mos-
tra uma exceção na tendência dos 
últimos anos, que tem sido o con-
sentimento da Justiça em relação 
aos pets. A Constituição Federal 
e o Código Civil (que estão acima 
de qualquer convenção de condo-
mínio) garantem ao indivíduo o 
direito de desfrutar livremente de 
sua unidade condominial e das áre-
as comuns, desde que isso não re-
presente, comprovadamente, uma 
ameaça à segurança, ao sossego 
e à saúde dos outros condôminos. 
Assim, a posse de animais em prin-

cípio é livre, pois decorre do direito 
à propriedade, à liberdade, à vida e 
à proteção do animal.
 Contudo, há de se ter bom sen-
so por parte dos donos. A ProAnima 
(Associação Protetora dos Animais 
do Distrito Federal) faz alguns dire-
cionamentos: “o bom senso envolve 
atitudes como manter boa higiene; 
passear para diminuir o estresse 
(sempre com coleira e guia); evitar 
o uso do elevador social; não per-
mitir que seu animal suje as áreas 
comuns e, se isso acontecer por 
acidente, providenciar a limpeza o 
mais rapidamente possível; lidar 
responsavelmente com quaisquer 
comportamentos que possam causar 
incômodo justificado aos vizinhos 
(latidos ou miados excessivos, por 
exemplo); não deixar que seus cães 
pulem nas pessoas e respeitar quem 
têm medo deles”, orienta.
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Pelo Brasil
Ações por falta de pagamento de 
condomínio crescem 37,6% em SP

No RJ, condomínios poderão ter 
que oferecer cadeira de rodas

Foram mais de 6.300 ações 
em 2015 e pouco mais de 
4.600 em 2014.

 Quando se compara julho deste 
ano com julho de 2014, a alta é de 
quase 75%.

 Está ficando mais difícil para 
o brasileiro pagar o condomínio. 
Segundo levantamento do Secovi, 
o Sindicato da Habitacão, houve 
uma disparada de ações na Justica 
por falta de pagamento de condo-
mínio. Em São Paulo, esse tipo de 
ação aumentou 37,6% no primeiro 
semestre deste ano.

 As empresas que administram 
condomínios perceberam que a 
inadimplência vem crescendo. O 
síndico profissional Aldo Antonio 
Busuletti, que atua em 60 prédios 

em São Paulo, diz que os condomí-
nios em atraso aumentaram quase 
20% este ano e que a melhor sa-
ída é negociar com os devedores: 
“Chamamos a pessoa, conversa-
mos, fazemos reuniões, fazemos 
plantões de atendimento para fazer 
o efetivo acordo das cotas. Nossa 
obrigação é fazer de tudo que não 
vá a juízo”.

 Porém, nem sempre a negocia-
ção dá resultado. De acordo com a 
pesquisa do Secovi, foram mais de 
6.300 ações em 2015 e pouco mais 
de 4.600 no ano passado. Quando 
se compara julho deste ano com 
julho de 2014, a alta é de 74,8%.

“Acho que três fatores preponde-
raram: primeiro as tarifas públicas 
subiram muito mais do que infla-

ção, o desemprego aumentou e a 
multa do condomínio, que antiga-
mente era de 20% e hoje é de 2%. 
Ele prioriza cheque especial, ele 
prioriza outras despesas, e deixa 
condomínio para última instância”, 
explica Hubert Gebara, vice-presi-
dente do Secovi.

 De acordo com o especialista 
em administração de condomínio, 
Márcio Rachkorsky, quem atrasa 
o pagamento pode ser proibido de 
usar áreas do prédio que depen-
dem de reserva ou locação, como 
o salão de festas e a churrasquei-
ra: “Não pode proibir o devedor 
de usar quadra, de usar piscina, 
de usar elevador, não pode cortar 
os serviços dele de entrega de cor-
respondência e uso de elevador. A 

única coisa que a gente pode fazer 
é proibir o devedor de usar as áreas 
que dependem de locação: salão de 
festas e churrasqueira”.

 Márcio afirma que existem 
condomínios que cortam a água 
do devedor. A medida, apesar de 
polêmica, já consegue amparo na 
Justiça em alguns casos: “A gente 
sempre fala que água é um bem 
essencial à vida, que só o conces-
sionário do serviço público pode-
ria cortar a água, mas já tem muita 
decisão judicial autorizando o pró-
prio condomínio a cortar a água. 
Não tá na lei, mas é uma constru-
ção de decisões judiciais”.

Fonte: Portal de Notícias G1

Autor: Roberto Paiva

Está em tramitação o Pro-
jeto de Lei Estadual n° 
313/2015, de autoria do 

deputado Luiz Martins (PDT), que 
pretende obrigar os prédios resi-
denciais e comerciais a disponibi-
lizarem cadeiras de rodas para mo-
radores ou visitantes. O texto foi 
aprovado nesta terça-feira, 25/8, na 
Comissão de Constituição e Justiça 
da Alerj, e seguirá para outras co-
missões.

 O setor está em alerta. Se apro-
vado, o PL vai gerar uma despesa 
extra para os condomínios, já so-
brecarregados com o aumento das 
contas de consumo e outras obri-

gações. Propondo um debate mais 
aprofundado sobre o tema, o Seco-
vi Rio enviou um ofício ao relator 
do projeto, deputado Rogério Lis-
boa (PR), alegando inconstitucio-
nalidade, uma vez que, de acordo 
com o artigo 30 da Constituição 
Federal de 1988, compete aos mu-
nicípios administrar e regular os 
problemas recorrentes no cotidia-
no das pessoas.

 O Sindicato reconhece a im-
portância da medida legislativa, 
que visa atender às peculiarida-
des da população portadora de li-
mitações físicas, a fim de melhor 
integrá-la ao convívio social, mas 

pondera que a amplitude na norma 
esbarra em obstáculos insuperáveis 
que podem suscitar questionamen-
tos ligados à limitação do direito 
de propriedade.

 Na justificativa do PL 
313/2015, o autor, Luiz Martins, 
afirma: “Em prédios residências e 
comerciais, diversos são os casos 
de idosos ou pessoas comuns, que 
passam mal ou se acidentem e que 
precisam se deslocar com rapidez 
em busca de um atendimento ade-
quado e que por falta deste equi-
pamento, têm sua situação agrava-
da”.

 O Secovi Rio contra-argu-

menta: “Ocorrências médicas que 
necessitem de cadeiras de rodas 
devem ter como horizonte outras 
situações. Assim, caso ocorra um 
evento no edifício em que seja 
necessária a remoção de alguém, 
o correto e o normal é chamar o 
auxílio de socorristas públicos, ou 
seja, o popularmente conhecido 
SAMU. Some-se a isto o fato de 
que o socorro pode ser prestado 
de forma inadequada, agravando o 
estado de saúde da pessoa que se 
pretende auxiliar”.

Fonte: www.secovirio.com.br/
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No banco dos réus:
Síndico pode ser juridicamente 
responsabilizado por má gestão

Legislação

Não apenas as improbida-
des no âmbito da admi-
nistração pública que são 

passíveis de punição judicial. A má 
gestão que prejudica os interesses 
coletivos do condomínio também 
pode levar o síndico e seus auxi-
liares a responderem na Justiça por 
seus atos. 
 Recentemente, o juiz da 4ª Vara 
Cível de Taguatinga (DF) conde-
nou síndico e subsíndico do condo-
mínio do Edifício Residencial São 
José a pagarem, de forma solidária, 
a quantia de R$ 3.300,43, acresci-
dos de correção monetária e juros 
legais, a título de reparação pelos 
danos causados ao não observarem 
os deveres firmados em convenção 
condominial.
 Na defesa, os réus alegaram 
que todas as medidas questionadas 
(exclusão de juros e multas de ta-
xas de condômino em atraso, rea-
lização de obras em áreas comuns 
e adiantamento de valores a fun-
cionários) foram estabelecidas de 
maneira correta, com autorização 
do escritório de contabilidade.
 Ao analisar o feito, o juiz res-
saltou que a atuação dos repre-
sentantes dos condôminos “deve 
guardar estreita consonância com a 
convenção ou estatuto, de modo a 
se evitar adoção de atos incompa-
tíveis com a norma de regência ou 
que, de algum modo, venha causar 
prejuízo ao próprio condomínio”.
 Ele registrou que a exclusão de 
cobrança de multa e juros em de-
corrência de mora no pagamento 
de taxa condominial não se mos-
tra possível dentro do regramen-
to estabelecido. Quanto às obras 

realizadas, apesar da alegação de 
sua necessidade para fins de con-
servação da coisa comum, não há 
provas produzidas nos autos nesse 
sentido.
 Por último, o juiz considerou 
que “escapa dos deveres da ad-
ministração adiantamento salarial 
em descompasso com regência 
trabalhista e com o estabelecido 
em convenção a funcionários do 
condomínio, cuja adoção da medi-
da, assim como a primeira, se não 
constante no sistema legal, depen-
de de autorização em Assembleia”. 
Dessa decisão, ainda cabe recurso.
 Outro caso, ocorrido em São 
Paulo, também levou um síndi-
co ao banco dos réus, acusado de 
apropriação indébita. A juíza Lilian 
Lage Humes, da 1ª Vara Criminal 

Central condenou um homem que 
ocupava o cargo de síndico do edi-
fício onde morava e teria se apro-
priado de R$ 22 mil pertencentes 
ao condomínio a prestar serviços 
à comunidade pelo período de um 
ano e quatro meses, além de pagar 
multa.
 O síndico confessou o crime, 
dizendo que na época dos fatos 
havia se separado de sua esposa, 
estava endividado e, por isso, de-
cidiu se apropriar do dinheiro, com 
o intuito de repor a quantia poste-
riormente. Aos poucos começou 
a restituir o valor, mas antes que 
conseguisse completar o montan-
te integral foi processado. Então, 
vendeu seu apartamento e pagou a 
dívida.

da Redação / TJDFT e TJSP



6 Setembro de 2015

Coluna do Especialista
Indicação de síndico e administradora: 

Construtora deve seguir interesse dos condôminos

Por Rodrigo Karpat |

Rodrigo Karpat

Ao adquirir um imóvel em 
um condomínio, o que 
mais se almeja é chegar a 

hora de poder usufruir do novo pa-
trimônio, das áreas comuns, mo-
biliar e decorar. Mas, o atraso na 
entrega se tornou comum no mer-
cado e tem gerado um crescimento 
no número de ações na justiça. As 
reivindicações pedem a reparação 
das perdas e danos causados pela 
impossibilidade de usar o bem no 
período pactuado com a construto-
ra no momento da compra.

 Os montantes indenizatórios 
variam e, em muitos casos, possi-
bilitam a reposição de 1% do va-
lor do contrato enquanto a demora 
persistir. Há ainda a possibilida-
de de entrar com um pedido por 
danos morais. A dor de cabeça é 
grande, mas o futuro condômino 
deve ter em mente que, a partir do 
momento que já tiver a chave de 
seu imóvel em mãos, qualquer de-
cisão no ambiente do condomínio 
só poderá ser tomada com a sua 
conscientização.

 O momento que vai formalizar 
o início da vida condominial é a 
assembleia de instalação, onde o 
condomínio passa a ter seus repre-
sentantes legais eleitos, faz o Ca-
dastro Nacional da Pessoa Jurídi-
ca (CNPJ) e aprova uma previsão 
orçamentária nos moldes do artigo 
1.350 do Código Civil, que permi-
tirá o início da arrecadação para 
custear as despesas. A construtora 
pode indicar uma pessoa para se 
candidatar a síndico do condomí-

nio, assim como uma administra-
dora, desde que seguido o que é 
estabelecido em lei.

 A escolha do síndico, confor-
me preceitua o artigo 1.347 do 
Código Civil, é feita pelos con-
dôminos. Ou seja, ele não poderá 
ser indicado pela construtora por 
força contratual, e tal cláusula 
será nula por contrariar o estabe-
lecido na legislação. O candidato 
indicado pela construtora deverá 
concorrer em igualdade de condi-
ções com qualquer condômino que 
tenha interesse em exercer a fun-
ção. A decisão será da assembleia. 
Ademais, é abusivo estabelecer 
obrigações que deixam o consu-

midor em desvantagem exagerada, 
como prevê o artigo 51 do Código 
de Defesa de Consumidor.

 No mesmo sentido, o Código 
Civil estabelece no artigo 1.348 
que a escolha da administrado-
ra é prerrogativa do síndico, pois 
esta é órgão de confiança deste, o 
qual continua na responsabilidade 
direta da gestão. “§ 2o O síndico 
pode transferir a outrem, total ou 
parcialmente, os poderes de repre-
sentação ou as funções adminis-
trativas, mediante aprovação da 
assembleia, salvo disposição em 
contrário da convenção”.

 No caso dos condôminos em 
assembleia de instalação aceita-

rem a indicação da construtora 
para a escolha da administradora, 
o contrato precisa ser subscrito 
pelo síndico eleito, e sugere-se que 
a rescisão da prestação do serviço 
ocorra com aviso prévio de 30 
dias sem ônus ao contratante. Para 
maior segurança, é importante que 
a decisão também conste em ata.

 Algumas convenções, de for-
ma abusiva e em nosso entendi-
mento nulo de pleno direito, pe-
los motivos já elencados acima, 
impõem a prerrogativa da escolha 
da administradora pela construtora 
pelo prazo de 2 anos. Ressalta-se 
que não existe objeção para a in-
dicação do síndico ou da adminis-

tradora pela incorporadora, desde 
seja comprovado que a parceria 
também é de interesse dos condô-
minos.

 Uma saída é eleger o síndico 
por um período inferior a 2 anos, 
conforme previsto no Código Ci-
vil (artigo 1.347), desde que pos-
sível pela convenção, que pode 
ser de 3 meses ou 6 meses. Assim, 
após este prazo pode-se convocar 
em assembleia a eleição da con-
tinuidade do síndico e da admi-
nistradora, conforme interesse da 
massa.

 Temos que concordar que a 
construtora tem o maior interes-
se em nortear a administração de 
acordo com o planejado na incor-
poração. Porém, alguns conflitos 
de interesse podem surgir, como 
o aparecimento de vícios de cons-
trução, falta de cumprimento com 
o que foi prometido (por exemplo, 
a falta entrega do mobiliário), uma 
vez que o síndico e a administra-
dora indicados pela construtora di-
ficilmente contrariarão os interes-
ses de seus contratantes. Por isso, 
os mecanismos de eleição, tanto 
do síndico, como da contratação 
da administradora, devem ser fle-
xíveis e conduzidos conforme in-
teresse da coletividade condomi-
nial. 

*Rodrigo Karpat é advogado es-
pecialista em Direito Imobiliário, 
consultor em condomínios e sócio 
do escritório Karpat Sociedade de 
Advogados – rodrigo@karpat.adv.br
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As forças e os pecados do 
sorteio da Champions League 

2015/16

A velha 
discussão

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

A escapada do Corinthians na li-
derança do Campeonato Bra-
sileiro abre a velha discussão 

sobre a forma de disputa: pontos cor-
ridos versus mata-mata. Os argumen-
tos dos favoráveis aos pontos corridos 
têm como palavras-chaves a regulari-
dade e a justiça. Do outro lado, estão 
os defensores do mata-mata: emoção. 
Pelos pontos corridos, batem na tecla 
de que o mata-mata é a marca regis-
trada da Copa do Brasil. Pelo mata-
-mata, focam no desinteresse na reta 
final quando algum time dispara na 
frente, nas arrecadações e na audiên-
cia. E por aí vai.
 No fundo, no fundo, todos têm 
razão. Os pontos corridos pressu-
põem times fortes para que o campeo-
nato fique interessante do começo ao 
fim. Tem temporada em que as emo-
ções pelo rebaixamento são maiores 
do que as disputas pelas primeiras 
colocações: pelo título e pelas vagas 
para a Taça Libertadores. Neste ano, 
por exemplo, com a sensação de títu-
lo definido, as discussões convergem 
para as arbitragens. Principalmente, 

as dos jogos do líder Corinthians. Vai 
ficando chato. 
 Uma das principais justificati-
vas para a implantação dos pontos 
corridos era a de que, para almejar a 
conquista, os times teriam que se or-
ganizar, se estruturar e planejar me-
lhor. Isso aconteceria naturalmente 
e, no geral, o futebol brasileiro sairia 
ganhando. Não foi o que se viu. His-
toricamente, somente os campeões e 
mais um ou dois atendem a esses re-
quisitos. Ou nem isso. Hoje, passada 
mais de uma década, o que se vê é um 
retrocesso na maioria deles. O Vasco 
da Gama está aí para comprovar essa 
tese. O Botafogo, idem. Ainda temos 
as dívidas astronômicas de alguns 
que, mesmo estando na parte de cima 
da tabela, apresentam elencos muito 
inferiores aos de anos atrás.
 Óbvio que o mata-mata não vai 
consertar isso. De jeito nenhum. No 
entanto, os argumentos de regularida-
de e justiça vão perdendo força. Uma 
hora a corda arrebenta. Ou há uma 
melhora generalizada ou, inevitavel-
mente, o mata-mata vai voltar.

O grande problema do sor-
teio da Champions League 
2015/16 é a nova regra de 

os cabeças-de-chave serem os cam-
peões nacionais dos oito países mais 
bem ranqueados pela Uefa. É por 
isso que o Zenit esteve no pote um 
e o Real Madrid no 2. Não chega a 
ser um problema insolúvel, por causa 
da determinação de clubes no mesmo 
país não caírem no mesmo grupo. 
Mas isso aumenta um pouco o dese-
quilíbrio, que também já era presente 
no sistema anterior.
 Ter uma chave com a Juventus, 
campeã italiana, Manchester City, vi-
ce-campeão inglês, Sevilla, campeão 
da Liga Europa, e Borussia Mon-
chengladbach, quarto colocado na 
Alemanha; e outra com Zenit, cam-
peão russo, Valencia, quarto coloca-
do na Espanha, Lyon, vice-campeão 
francês, e Gent, campeão belga…
 Covenhamos… O equilíbrio pas-
sou longe.
 Mas é justo lembrar que havia 
grupos desequilibrados no passado 
recente. Ano passado havia o Gru-
po E com Bayern, Manchester City, 
Roma e CSKA. E o grupo H com 
Porto, Shakhtar, Athletic Bilbao e 
Bate Borisov.
 A lógica da mudança é a mesma 
de sete anos atrás ter havido a divisão 
dos playoffs da terceira fase classifi-
catória entre campeões nacionais de 
países fracos, de um lado, e de outro 
os vices, terceiros e quarto colocados 
de Inglaterra, Espanha, Alemanha, 
Itália, Holanda, Bélgica, Portugal e 
França. Se a Copa é dos campeões, 
como o nome diz desde 1955, então 
os vencedores de campeões nacionais 
devem ter algum tipo de benefício e 
participação.
 Não é a Copa dos melhores times 
dos países mais ricos. Ganha-se em 
esportividade, perde-se em requinte.
 É do jogo…
 O sorteio propriamente dito deve 
ser analisado grupo a grupo.

GRUPO A 
Paris Saint-Germain, Real Madrid, 
Shakhtar E Malmoe
 Real Madrid e Paris Saint-
-Germain jamais se enfrentaram por 
competições europeias. O duelo iné-
dito reúne os dois favoritos da chave. 
O PSG já é hegemônico na França, 
como nunca foi. Isso o faz perder re-
ferência quando vai para a Europa. O 
Shakhtar vai bem ano sim, ano não.  

 O Real Madrid é o favorito, mas 
precisa acertar seu ataque, que não 
fez gol em cinco de seus seis primei-
ros jogos do ano, um deles de Campe-
onato Espanhol.

GRUPO B
PSV, Manchester United, CSKA e 
Wolfsburg
 A primeira distorção está aqui. 
Até o fim dos anos 90, os clubes ho-
landeses tinham nível de cabeça-de-
-chave. Hoje, não têm. São meramen-
te exportadores e isso os faz totais 
azarões contra alemães e até russos. 
Mas o PSV é o cabeça-de-chave, por 
ser campeão de seu país. O Wolfsburg 
é o mais forte concorrente a ficar com 
a segunda vaga. A segunda? O Man-
chester United vive um período de 
reafirmação. Precisa jogar no mesmo 
nível de antes de ficar fora da Cham-
pions, ano passado, depois de 18 tem-
poradas.

GRUPO C
Benfica, Atlético de Madrid, Galata-
saray e Astana
 O primeiro time do Casaquistão 
presente na fase de grupos é o Astana. 
E entra no grupo mais Liga Europa 
de todos. O Benfica perdeu o técnico 
Jorge Jesus e o novo treinador, Rui 
Vitória, não acerta a equipe. O Ga-
latasaray fez jogo duro contra o Real 
Madrid e pode jogar o Benfica para o 
terceiro lugar da chave. O mais forte é 
o Atlético de Madrid, que montou seu 
elenco mais amplo das últimas tem-
poradas para tentar chegar bem longe.

GRUPO D
Juventus, Manchester City, Sevilla e 
Borussia Monchengladbach
 O Borussia Monchengladbach 
foi vice-campeão da Copa dos Cam-
peões em 1977 e nunca mais vol-
tou. Chega como terceiro colocado 
da Alemanha e pode ser um início, 
mas neste grupo… É azarão. Dos 
quatro, o Manchester City é o único 
com chance de terminar a temporada 
como campeão europeu. A Juventus 
foi finalista na temporada passada. 
Não será nesta temporada. O Sevilla 
é o campeão da Liga Europa e pode 
avançar às oitavas-de-final. Pode até 
ir mais longe. Mas título? Não!

GRUPO E
Barcelona, Bayer Leverkusen, 

Roma e Bate Borisov
 Nem lembre que o Bate Borisov 
já venceu o Bayern de Munique, na 
Champions League. Foi no primeiro 
jogo fora de casa do Bayern na tem-
porada 2012/13, a mesma em que a 
equipe do técnico Jupp Heynckes foi 
campeã. Será diferente agora. O Bar-
celona tentará ser o primeiro clube 
desde 1990 a ganhar duas Copas dos 
Campeões da Europa consecutiva-
mente. Tem chance. A Roma de Rudi 
Garcia pensa em ser campeã italiana. 
Isso pode ajudar o Bayer Leverkusen 
na fase de grupos

GRUPO F
Bayern, Arsenal, Olympiacos e Di-
namo Zagreb
 Em duas das últimas três tempo-
radas, Bayern e Arsenal se enfrenta-
ram nas oitavas-de-final. O bayern 
ganhou as duas fora de casa, empa-
tou uma e perdeu outra em Munique. 
Mas quando recebeu o time de Arse-
ne Wenger, o mata-mata já estava so-
lucionado. Esta é a questão. O Bayern 
é mais time e vai atropelar o Arsenal 
como e se quiser. O Arsenal pode co-
meçar mal, mas avançará. Este grupo 
tem dois classificados — quase cer-
tos.

GRUPO G
Chelsea, Porto, Dynamo Kiev e 
Maccabi Tel Aviv
 O técnico Julen Lopetegui, do 
Porto, trabalhou com Mourinho quan-
do os dois estavam em Barcelona, 
final dos anos 90. É mais simpático 
do que o português, mas igualmente 
exigente. A questão deste grupo não 
é a supremacia evidente do Chelsea, 
nem a capacidade — remota — de 
o Chelsea ser candidato ao título. A 
questão é como estará o Porto. No 
ano passado, dificuldade monstruosa 
para o Bayern, em Munique.

GRUPO H
Zenit, Valencia, Lyon e Gent
 O Zenit ser cabeça-de-chave é 
uma ofensa. Mas tudo bem… O Va-
lencia chegou com tudo, técnico por-
tuguês, goleiro brasileiro, lembrança 
de quando foi duas vezes seguidas vi-
ce-campeão da Liga dos Campeões. 
Lembra de Héctor Cúper. O Valencia 
tem jogado bem e o pode disputar a 
primeira vaga com o Zenit. O Lyon 
começou mal a temporada e o Mac-
cabi Tel Aviv é o coadjuvante.

Olá pessoal. Me indignou 
a imagem que estampa 
a capa da minha coluna 

deste mês. Trata-se da situação em 
que foram colocados os repórteres 
de rádio do Rio de Janeiro no jogo 
entre Flamengo e Fluminense no 
último dia 06 de setembro.

 Na imagem do companheiro 
Sérgio Guimarães, da Bradesco Es-
portes FM do Rio, percebe-se que 
todos os repórteres foram coloca-
dos como numa gaiola, tendo que 
se espremer e, aos berros, chamar 
os jogadores para dar entrevistas. 
Alguns atendiam, outros não.

 Ora, a emissora detentora dos 
direitos de transmissão paga pelo 
campeonato e tem seus direitos. 
Está correto. No entanto, todos os 
profissionais tem o direito de reali-
zar o seu trabalho. O cerceamento 
da liberdade de expressão é proi-
bido pela Constituição Federal de 
1988.

 Ser tratado como bicho é uma 
atitude que deixa a gente triste com 
a profissão de radialista esportivo. 
Apenas queremos fazer o nosso 
papel, de entrevistar, e levar ao ou-

A situação 
da imprensa 

brasileira

Foto: Sérgio Guimarães

vinte que está no estádio, no carro, 
em casa, ou onde quer que seja, a 
palavra de um jogador ou treina-
dor.

 E não me venham dizer que 
“na Europa é assim, na Europa é 
assado”. Estamos falando de Bra-
sil, o país do futebol, que celebrou 
recentemente uma Copa do Mundo 
(maldito 7x1) e vai receber os Jo-
gos Olímpicos.

 Tá na hora de sentarmos e con-
versarmos sobre o futuro do jorna-
lismo esportivo brasileiro. Ou des-
ta maneira, vão calar os microfones 
esportivos. Não quero ter que, um 
dia, parafrasear o saudoso Fiori Gi-
gliotti e dizer: “Fecham-se as corti-
nas e termina o espetáculo, torcida 
brasileira”.

 Até a próxima.
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Espaço
Inspeção de 

equipamentos contra 
incêndios

Acesso dos Condôminos 
à documentação

Segurança
Condomínios treinam 

porteiros contra arrastão

A violência contra condomí-
nios é uma realidade ve-
rificada em todo o Brasil 

atualmente. Cercas elétricas, cir-
cuito de câmeras, alarmes e outros 
dispositivos tecnológicos já não 
são suficientes para intimidar os 
bandidos e os arrastões a prédios 
são cada vez mais comuns. Em 
face desse contexto, muitos con-
domínios estão buscando, além da 
tecnologia, o aperfeiçoamento da 
mão de obra. 
 Assaltos a edifícios no Umari-
zal, bairro de Belém (PA) viraram 
rotina. No início do ano um em-
presário de 36 anos foi morto a ti-
ros dentro do próprio condomínio 
durante a fuga de um assaltante. O 
caso chocou a população, mas não 
impediu que, ao longo deste ano, 
várias outras invasões contra con-
domínios fossem registradas. 
 Esse cenário de criminalida-
de, entretanto, não é exclusividade 
da capital paraense, pois se repe-
te em diversas cidades brasileiras 
deixando traumas nas vítimas. 
Um levantamento do Sindicato 
da Habitação do Rio (Secovi-Rio) 
constatou que, em 90% dos casos, 
criminosos entram pela porta da 
frente, se fazendo passar por mo-
radores ou disfarçados de entrega-
dores e prestadores de serviço. Em 
2014, foram registrados 1.305 cri-
mes deste tipo no Rio de Janeiro.
 Os disfarces de carteiro, en-
tregador de comida, técnico de 
manutenção de telefonia ou tele-
visão, funcionários da companhia 
de esgoto ou eletricidade são co-
muns. Outra forma que o bandidos 
encontram para acessar o condo-
mínio é pelo portão da garagem. 
Muitos moradores têm o mau 
hábito de não fechar o portão ou 

demorar para fechar. Essa falha 
muitas vezes é o espaço que o as-
saltante espera para adentrar o edi-
fício e cometer crimes.
 É fato que a criminalidade ur-
bana é crescente e está cada vez 
mais próxima dos condomínios. 
Contudo, muitos roubos pode-
riam ser evitados com a adoção de 
medidas simples por moradores e 
funcionários. É por esse motivo 
que condomínios estão buscando 
treinar seus funcionários, especial-
mente porteiros, para agir na ame-
aça de assaltos.
 O Senac (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial) de vá-
rios estados são algumas das ins-
tituições que ofertam cursos volta-
dos para profissionais de portaria. 
No curso o participante irá apren-

der sobre os cuidados com o patri-
mônio das empresas/condomínios; 
como controlar o fluxo de pessoas; 
como recepcionar e orientar pesso-
as; como receber e distribuir cor-
respondências, materiais e equipa-
mentos de forma segura.
 De acordo com Raimundo 
Castro, especialista em seguran-
ça patrimonial do Secovi-Rio, o 
bom preparo dos funcionários do 
condomínio é fundamental para 
que os instrumentos de segurança 
sejam usados adequadamente e 
também para filtrar o acesso. “A 
segurança é baseada em um tripé: 
tecnologia, funcionários treinados 
e instalações adequadas. É uma 
corrente que arrebenta onde o elo 
é mais fraco. Geralmente, a falha é 
humana”, afirma.

São equipamentos de pouco 
uso, mas que devem estar 
sempre em ordem e em per-

feito estado de manutenção.

Extintores
    Observar se não houve des-
pressurização de algum extintor 
(acionado acidentalmente ou por 
vandalismo). Se estiver despressu-
rizado, o manômetro indica. Neste 
caso, tem que ser recarregado.
    Deve haver pelo menos duas 
unidades extintoras por andar que 
atendam aos fogos de classe A, B 
e C
    Verifique a vigência da recarga 
e do teste hidrostático. Ao retirar 
extintores para recarga, a empresa 
contratada deve deixar 100% de 
reposição temporária das peças re-
movidas.
    Confira o selo do extintor que 
garante que o equipamento ou ser-
viço de manutenção foi certificado 
por uma instituição credenciada 
pelo Inmetro
    Verifique se o lacre não está vio-
lado
    Faça a recarga anual e o teste hi-
drostático, realizado a cada cinco 
anos da data de fabricação ou do 
último teste

Mangueiras

    Confira se os hidrantes têm a 
mangueira corretamente enrolada 
e dispõe de bico e chave “Storz”
    A mangueira não deve ter água 
em seu interior, nem a caixa de hi-
drante. Isso ocasionaria o apodre-
cimento do tecido da mangueira.
    O registro do barrilete do hi-
drante deve estar sempre aberto.
    As mangueiras devem ser testa-
das periodicamente por empresas 
especializadas, e receber o anel de 
certificação deste teste
    O teste de mangueiras deve ser 
feito com água e requer equipa-
mento especializado.

Portas corta-fogo

    As portas corta-fogo devem es-
tar em bom estado e fechadas, mas 
nunca trancadas. Nada deve obs-
truir sua abertura.

Quando e como ele pode ter 
acesso aos documentos do 
condomínio

•     Mesmo que a conferência seja 
função do Conselho Consultivo, 
qualquer condômino deve ter 
livre acesso à documentação, 
esteja em poder do síndico, da 
administradora ou do contador.

• O acesso também inclui os do-
cumentos referentes a despesas 
ainda não aprovadas em assem-
bleia.

• A verificação não equivale a 
uma prestação de contas indivi-
dual. O síndico não é obrigado 
a fornecer explicações para o 
condômino na ocasião, devendo 
fazê-lo nos balancetes mensais, 
e em assembleia, principalmen-
te na Ordinária, com a prestação 
de contas do ano anterior.

• Normalmente, quando o condô-
mino quer fazer uma verifica-
ção, marca-se dia e hora.

• Não convém permitir que o con-
dômino leve os papéis para sua 
casa. Ele tem livre acesso, mas 
a responsabilidade pela guarda é 
do síndico.
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Finanças
Novas regras de retenção 

do PIS/COFINS/CSLL

Síndicos e conselheiros devem 
ficar atentos quanto aos no-
vos procedimentos previstos 

na legislação tributária vigente que 
atinge também os condomínios 
edilícios. Isso porque, com a alte-
ração da Lei 13.137/2015, as ativi-
dades que estejam no rol das que 
são obrigadas a reter PIS/COFINS/
CSLL em qualquer nota fiscal emi-
tida pelo contratado com valor su-
perior a R$ 215,05, deverão aplicar 
a alíquota de 4,65% de retenção 
dos referidos tributos.
 A referida Lei é resultante do 
projeto de lei de conversão da Me-
dida Provisória 668/2015, foi pu-
blicada em edição extra do Diário 
Oficial do dia 22/06/2015 e reduz 
o limite para dispensa da retenção 
na fonte das contribuições sociais 
sobre prestação de serviços. 
 Dentre outras iniciativas, fo-
ram alterados os artigos 31 e 35 da 
Lei nº 10.833/2003, para reduzir 
o limite legal de dispensa da re-
tenção na fonte das contribuições 
sociais (CSLL, PIS e COFINS, 
conhecidas pela sigla CSRF no 
âmbito da Receita Federal do Bra-
sil), incidente sobre os pagamentos 
efetuados pelas pessoas jurídicas a 
outras pessoas jurídicas de direito 
privado, pela prestação de serviços 
de que trata o artigo 30.

 Esse artigo estabelece que 
“os pagamentos efetuados pelas 
pessoas jurídicas a outras pessoas 
jurídicas de direito privado, pela 
prestação de serviços de limpeza, 
conservação, manutenção, segu-
rança, vigilância, transporte de 
valores e locação de mão de obra, 
pela prestação de serviços de as-
sessoria creditícia, mercadológica, 
gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e 
a receber, bem como pela remune-
ração de serviços profissionais, es-
tão sujeitos à retenção na fonte da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL, da COFINS e da 
contribuição para o PIS/PASEP”.
 O texto jurídico acrescenta 
ainda que o disposto neste artigo 
aplica-se inclusive aos pagamentos 
efetuados por: associações, inclusi-
ve entidades sindicais, federações, 

confederações, centrais sindicais e 
serviços sociais autônomos, socie-
dades simples, inclusive socieda-
des cooperativas, fundações de di-
reito privado e, por fim, também se 
aplica aos condomínios edilícios.
 É válido o comparativo de que, 
no regime anterior, válido até o 
dia 21 de junho, a dispensa ocor-
ria apenas para os pagamentos de 
valor igual ou inferior a cinco mil 
reais. O síndico deve atentar para o 
fato de que, com as alterações, foi 
revogado o § 4º do art. 31 da Lei nº 
10.833/2003, logo, não existe mais 
a regra pela qual era obrigatória 
a soma de todos os valores pagos 
no mês, para efeito de cálculo do 
limite de retenção, na hipótese de 
ocorrer mais de um pagamento no 
mesmo mês à mesma pessoa jurídi-
ca, compensando-se o valor retido 
anteriormente.



Setembro de 2015

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS Setembro de 2015

Acessórios

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Setembro de 2015

Desentupidora

Síndico Profissional

Síndico Profissional

Tapetes

Limpeza de Caixa D’água

Vidraçaria



Setembro de 2015

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOSSetembro de 2015
Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Setembro de 2015

Terceirização de Mão de ObraManutenção Predial Manutenção Predial

Controle de Pragas

Corretora de Seguros



Setembro de 2015

Assessoria Condominial

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS Setembro de 2015
Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Setembro de 2015

Terceirização de Mão de Obra

Equipamentos Mediação de Conflitos



Setembro de 2015

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOSSetembro de 2015
Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Setembro de 2015

Entidade Filantrópica

Engenharia

Telhados

Sistemas para Condomínio

Equipamentos de Segurança

Equipamentos de Segurança

Reformas



11Setembro de 2015

Assessoria Condominial

As “Pequenas” Negligências 
que o Síndico Responde Aldo Junior

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

Por Aldo Junior |

A responsabilidade civil do 
sindico é muito ampla, e 
se todos os condôminos 

que se propõem a ocupar o cargo 
de sindico soubessem das respon-
sabilidades, pensariam bastante 
antes de se candidatariam a exercer 
a função de gestor condominial.

 O conceito de responsabilidade 
civil está necessariamente ligado à 
ideia de não prejudicar o direito do 
outro.

 Evidentemente que no exercí-
cio do cargo de sindico, o gestor 
vai se deparar com muitos proble-
mas, e certamente alguns destes 
poderão ocasionar riscos ou preju-
ízos, como por exemplo na contra-
tação de um serviço de reforma no 
prédio, problemas elétricos dentre 
outros comuns em qualquer condo-
mínio

 A questão principal não são os 
problemas em si, mas sim como 
eles serão encarados pelo sindico. 
Para ilustrar, temos alguns síndicos 
que simplesmente negligenciam 
situações graves como instalações 
elétricas completamente compro-
metidas que podem inesperada-
mente ocasionar um incêndio no 
prédio.

 Outra situação muito comum, 
e por vezes tratada com absolu-
to desleixo pelos administradores 
é a limpeza das caixas d”água. 
A higienização deve ser feita pe-
riodicamente e por profissional 
habilitado e credenciado pelos ór-
gãos oficiais de controle de saúde. 
Existem relatos assustadores de 

“entendidos” que se dizem prepa-
rados para executar um serviço de 
tamanha responsabilidade e ao fi-
nal deixam sujeira acumulada nas 
paredes da caixa d’água, aplicam 
produtos inadequados e nocivos à 
saúde dentre outras barbaridades. 

 Pois bem, pasmem, esta situ-
ação é real, muitos síndicos sim-
plesmente contratam zeladores e 
porteiros totalmente desprepara-
dos para limpar as caixas d’água 
podendo causar um intoxicação 
generalizada nos condôminos, por 
absoluta imperícia e falta de prepa-

ro profissional do funcionário para 
lidar com o serviço e neste caso, 
a responsabilidade é totalmente o 
sindico.   

 Estas situações rotineiras vi-
venciadas no condomínio  quanto a 
manutenções corretivas e preventi-
vas em que o sindico não mensura 
seus possíveis resultados de erros 
eventuais na execução do serviço  
com a falta de preparo profissional, 
normalmente causam graves con-
sequências ao sindico.

 Pequenas negligencias come-
tidas pelo sindico, com o intuito 

de economizar ou até facilitar a 
solução do problema, podem re-
presentar no futuro grandes res-
ponsabilidades,  enormes prejuízos 
financeiros ao condomínio, e sub-
sidiariamente ao próprio sindico.         

 O código Civil em seus ar-
tigos 186, 187 e 927 e seguintes  
dispõem sobre a responsabilidade 
civil, ato ilícito e a obrigação de 
reparar dano causado a outros,  em 
verbis:  

Art. 186. Aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato 
ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilí-
cito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente 
os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé 
ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilíci-
to, causar dano a outrem, fica obri-
gado a repará-lo.

 

 De certo e evidente, está à 
confiança depositada pelos condô-
minos ao conferir um mandato ao 
sindico, que por sua vez se aceitar, 
deve praticar todos os atos da ad-
ministração com responsabilidade, 
sob pena de responder judicial-
mente pelos danos causados no 
curso da gestão.   

 Portanto síndicos, atentem 
para a grande responsabilidade 
envolvida no mandato que lhes 
foi concedido pelos condôminos. 
Contratar profissionais habilitados 
para a execução de serviços em 
geral no condomínio e igualmente 
para realização das manutenções 
preventivas e corretivas é funda-
mental.

 Economizar é importante, po-
rém com responsabilidade e prin-
cipalmente sem comprometer a 
segurança e a saúde de toda comu-
nidade envolvida.
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Coluna Gabor RH
Como o trabalhador brasileiro pode 
aproveitar a recessão para crescer 

profissionalmente

Por Ricardo Karpat |

Ricardo Karpat

O governo não consegue 
mais esconder e os índi-
ces comprovam que a re-

cessão ataca o País. Em períodos 
como o que o Brasil atravessa no 
momento, é de praxe as empre-
sas segurarem seus investimen-
tos e aguardarem a reaceleração 
da economia para retomada do 
crescimento. Embora muitas cor-
porações busquem a redução dos 
custos, nenhuma delas pretende 
perder participação de mercado.

 As empresas costumam tra-
balhar sempre com certa “gor-
dura” em seu quadro de funcio-
nários, prevendo a possibilidade 
de crescimento em curto prazo. 
Essa “gordura” é a primeira coisa 
a ser cortada, representando uma 
ameaça aos funcionários que não 
estão rendendo, não demonstram 
comprometimento e, portanto, 
não farão grande falta. Por outro 
lado, é uma oportunidade para 
os bons funcionários se tornarem 
essenciais dentro da corporação. 
Acredite, é mais fácil se destacar 
em momentos difíceis do que em 
momentos mais tranquilos.

 Dessa forma, pode-se 

afirmar que estamos num excelen-
te momento para os bons funcio-
nários refletirem sobre suas carrei-
ras. Você esta plantando um ótimo 
futuro ou simplesmente empurran-
do com a barriga? É importante 
entender, definitivamente, que as 
empresas jamais mandarão embo-
ra funcionários que são essenciais, 
que fazem a diferença e que real-
mente agregam para a corporação. 
Os momentos de crise econômica 

passam, um novo ciclo de aque-
cimento surge e, tenha certeza, os 
bons funcionários que seguraram 
a empresa nos momentos difíceis 
serão recompensados!

 A recompensa imediata vem 
através de promoções e aumentos 
salariais, mas embora esta seja a 
mais evidente a acontecer, não é 
possível garanti-la. Porém, mes-
mo que não ocorra, a experiência 
que você terá obtido, ajudando a 

empresa a superar esse momento 
turbulento, será muito valorizada 
pelos concorrentes em uma possí-
vel recolocação.

 Como, em curto prazo, 
as empresas não deverão expandir 
suas atividades, aproveite também 
para se aperfeiçoar. Esse pode ser 
um excelente momento para se 
inscrever em um MBA, por exem-
plo. Muitas vezes, por receio de 
que novos desafios profissionais 

possam atrapalhar, os profissio-
nais não assumem compromissos 
educacionais. Mais uma vez, lem-
bre-se: o momento difícil passará, 
esteja preparado para o próximo 
ciclo de aquecimento, prepare-se 
para o sucesso!

 Reinvente-se, pois o bom 
profissional é aquele que está em 
mudança constante e evolutiva. O 
mundo está em permanente muta-
ção e as empresas estão se trans-
formando, sendo assim, você tam-
bém deve mudar periodicamente.

 O medo de uma crise é um 
bom momento para você se rein-
ventar e se tornar melhor profis-
sionalmente. O profissional deve 
planejar sua carreira a médio e 
longo prazo e não pensar apenas 
no amanhã, além de sempre rea-
valiar o planejamento e ajustá-lo. 
Tudo na vida tem o lado positivo 
e o lado negativo, todos os proble-
mas geram oportunidades, inclusi-
ve uma crise econômica.

Por Ricardo Karpat – Diretor da 
Gábor RH
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Empresarial

 Home Office
Saiba os limites e como agir diante de moradores que exercem 

atividades comerciais em condomínios 

Nas grandes cidades, o tem-
po perdido no trânsito e o 
avanço das tecnologias 

fez com que uma nova tendência 
surgisse: o home office – ou escri-
tório em casa, em português.

 Para aqueles que não rece-
bem visitas, excesso de encomen-
das ou de correspondência, traba-
lhar em casa pode ser realmente 
uma mão na roda: além da eco-
nomia de tempo para se deslocar 
até o local de trabalho, há ainda a 
reserva de dinheiro com aluguel e 
outros custos fixos em um novo 
imóvel.

 Para não deixar a tendência 
de lado, até os novos lançamentos 
já contam com torres separadas 
para áreas comerciais e residen-
ciais – assim, quem almeja tra-
balhar sem sair de casa tem que 
pegar só um elevador a mais para 
chegar ao escritório. Já os lança-
mentos residenciais podem contar 
também com salas de reuniões, e 
de escritório.

Importante lembrar que nesses ca-
sos essas áreas são de uso comum 
e não devem ser encaradas como 
uma extensão da unidade. 

Qual o limite?

 Como tudo na vida em con-
domínio, é extremamente im-
portante lembrar que o direito de 
um termina quando começa o do 
próximo. Outro ponto delicado é a 
alteração da finalidade da unidade. 
Caso a mesma seja residencial, o 
dono do imóvel não pode usá-la 
unicamente para fins comerciais. 
Ou seja, a unidade não pode virar 
apenas escritório, deve continuar 
tendo caráter predominantemente 
residencial.

Essa é a maior arma que o condo-
mínio tem para coibir condôminos 

ou inquilinos de utilizar a área pri-
vativa de maneira comercial – já 
que isso é proibido por lei. Afinal, 
há jeitos e jeitos de se manter um 
escritório em casa sem incomodar 
a vizinhança e nem comprometer a 
segurança do empreendimento. 

A questão de segurança também 
deve ser considerada, uma vez que 
o profissional que recebe clientes 
em sua unidade nem sempre co-
nhece a visita, e isso gera um risco 
para o condomínio.

 

Como agir em casos de 
abuso?

 Nos casos em que o empre-
endedor começar a incomodar a 
vizinhança, seja com excesso de 
visitas ou de barulho, ou ainda a 
sobrecarregar os porteiros com 
correspondência em demasia, o 
síndico deve no primeiro momen-
to, conversar com o morador em 
questão.

 Explique a situação, que 
anda incomodando os vizinhos, 
e procure estudar bem a situação. 
Pode ser que a pessoa não queira 
acomodar sua empresa em outro 
local. Para tanto, deve se adequar 
às regras do local.

 Na própria convenção do 
condomínio deve haver menção 
sobre a finalidade de uso das uni-
dades – geralmente, residencial 
apenas. Por isso, o síndico tem a 
lei ao seu lado, e caso o condômi-
no continue a incomodar seus pa-
res com a sua atividade comercial, 
o síndico pode, depois de conver-
sar, advertir e multar, entrar com 
ação judicial para que cesse a ati-
vidade.

O regulamento interno deve pre-
ver os tipos de atividades permi-
tidas no condomínio. Caso um 
morador exerça algo fora desse 

escopo – mas que não incomode 
o próximo-  o regulamento pode 
ser alterado. Caso contrário, o em-
preendimento tem o regulamento 
a seu favor para barrar a atividade 
irregular.

 Mesmo gerando certa polê-
mica, o síndico deve se cercar de 
precauções para evitar problemas 
para si  e para o condomínio. Por 
isso, não é recomendável, por 
exemplo, barrar visitas daquela se-
nhorinha que faz doces para fora, 
ou os alunos de quem dá aulas par-
ticulares. 

 Essa medida é indicada ape-
nas em casos extremos, como 
quando o síndico tem provas de 
que a atividade exercida naquela 
unidade é a prostituição. Portanto, 
se estiver munido com esse tipo 
de prova, o ideal é explicar isso 
ao dono da unidade – na maioria 
dos casos, essa atividade é exerci-
da em locais alugados – e pedir a 
recisão do contrato.

 Enquanto o locador tiver con-
trato com o locatário em questão, o 
condomínio pode coibir a entrada 
de pessoas estranhas obrigando a 
todos os visitantes a fazerem um 
cadastro completo, com número 
de RG e foto, para dessa forma 
inibir o acesso. Essa medida deve 
ser aprovada em assembleia.

O que é permitido

• Exercer atividades que não 
demandem excesso de visitas, 
entregas ou correspondência 
como contador, jornalista, web-
designer, consultores, etc

• Atividades que não demandem  
além do usual do consumo de 
água, luz, gás, etc

• Receber visitas, ou clientes, 
desde que os mesmos não cir-
culem pelas áreas comuns do 

condomínio – apenas para en-
trar e sair

• Enfim, é permitido trabalhar no 
condomínio, desde que o ofício 
não incomode os demais 

O que não é permitido

• Funções que gerem grande e 
permanente fluxo de pessoas 
como uma clínica de estética, 
comércio em geral, creches, pet 
shops, etc.

• Visitas, ou clientes, que fiquem 
circulando pelas áreas comuns 
do condomínio

• O uso do hall como sala de es-
pera

• O uso das áreas comuns do 
condomínio como sendo parti-
culares, seja para usar como es-
critório ou para efetuar vendas

• Atividades que envolvam pro-
dutos tóxicos, odores fortes, ou 
que façam muito barulho

• Atividades que demandam ele-
vado consumo de água ou ener-
gia 

• Dependendo do bairro, e do 
condomínio, o registro do en-
dereço da empresa não pode ser 
o mesmo da unidade residen-
cial.
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

Coleta Seletiva 
Integral - Benefícios

Sustentabilidade em Condomínios

Por Anderson J. Santos |

Papel

• A cada 28 toneladas de papel 
reciclado evita-se o corte de 1 
hectare de floresta (1 tonelada 
evita o corte de 30 ou mais árvo-
res);

• A produção de uma tonelada 
de papel novo consome de 50 a 
60 eucaliptos, 100 mil litros de 
água e 5 mil KW/h de energia. 
Já uma tonelada de papel reci-
clado consome 1.200 Kg de pa-
pel velho, 2 mil litros de água e 
1.000 a 2.500 KW/h de energia;

• A produção de papel reciclado 
dispensa processos químicos e 
evita a poluição ambiental: re-
duz em 74% os poluentes libe-
rados no ar e em 35% os despe-
jados na água, além de poupar 
árvores;

• A reciclagem de uma tonelada 
de jornais evita a emissão de 2,5 
toneladas de dióxido de carbono 
na atmosfera;

• O papel jornal produzido a 
partir das aparas requer 25% a 
60% menos energia elétrica do 
que a necessária para obter pa-
pel da polpa da madeira.
 

Metais

• A reciclagem de 1 tonelada de 
aço economiza 1.140 Kg de mi-
nério de ferro, 155 Kg de carvão 
e 18 Kg de cal;

• Na reciclagem de 1 tonelada 
de alumínio economiza-se 95% 
de energia (são 17.600 kwh para 
fabricar alumínio a partir de ma-
téria-prima virgem, contra 750 
kwh a partir de alumínio reci-
clado) e 5 toneladas de bauxita, 
além de evitar a poluição causa-
da pelo processo convencional, 
reduzindo 85% da poluição do 
ar e 76% do consumo de água;

• Uma tonelada de latinhas de 
alumínio, quando recicladas, 
economiza 200 metros cúbicos 
de aterros sanitários;

• Vale lembrar que 96% das 

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 
5634344100 SP (TJ-SP)

Data de publicação: 11/04/2008

Ementa: CONDOMÍNIO - OBRI-
GAÇÃO DE NÃO FAZER - LE-
GITIMIDADE “AD CAUSAM” 
- AÇÃO MOVIDA CONTRA O 
CONDOMÍNIO E SEU SINDI-
CO - ILEGITIMIDADE PASSIVA 
DESTE PARA O FEITO - REPRE-
SENTANTE LEGAL QUE NÃO 
SE CONFUNDE COM A PESSOA 
FÍSICA - DETERMINAÇÃO DE 
EMENDA DA INICIAL MAN-
TIDA. TUTELA ANTECIPADA 
- ABSTENÇÃO DE ATOS QUE 
IMPEÇAM A REGULAR ATIVI-
DADE COMERCIAL DA AUTO-
RA - TUTELA PARCIALMENTE 
CONCEDIDA A FIM DE QUE O 
INGRESSO DE PESSOAS POR-
TANDO “NOTEBOOk”, EQUI-
PAMENTOS DE INFORMÁTICA 
E ASSEMELHADOS NÃO SER 
OBSTADO - OBSERVÂNCIA 
ESTRITAS^ AS REGRAS CONS-
TANTES DA CON’VENÇÃ(/E/
DO REGIMEN TO INTERNO DO 
CONDOMINI R1TURSO PAR-
CIAI MTNTE PROVIDO .

TJ-SP - Apelação APL 
00273903020088260562 SP 

0027390-30.2008.8.26.0562 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 11/03/2014

Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍ-
CIO Ação proposta por condômi-
na que visou impor aocondomínio 
obrigações de fazer e não fazer 
Pleitos julgados improcedentes 
Apelo que ataca apenas a rejeição 
de um dos pedidos Descabimento 
Tentativa de impor óbice à autori-
zação para estacionamento de veí-
culo em área comum para determi-
nadas unidades Falta de interesse 
processual Unidade da autora que 
esteve presente nas AG que a apro-
vou Hipótese que impõe prévio 
pedido de revogação da ordem aos 
órgãos de direção do condomínio 
(Sindico e AG) Apelo desprovido.

TJ-DF - Apelação Cí¬vel APL 
497043220088070001 DF 

0049704-32.2008.807.0001 (TJ-
-DF)

Data de publicação: 03/02/2011

Ementa: PROCESSO CIVIL. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
REPARAÇÃO DE DANOS. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO. 
ILEGITIMIDADE ATIVA. CON-
DOMÍNIORESIDENCIAL. SIN-
DICO. REPRESENTAÇÃO PRO-
CESSUAL. IRREGULARIDADE. 

SENTENÇA CONFIRMADA. 
IMPÕE-SE A EXTINÇÃO DO 
PROCESSO POR ILEGITIMI-
DADE ATIVA SE O SÍNDICO 
NÃO COMPROVA NOS AUTOS 
SUA CONDIÇÃO DE REPRE-
SENTANTE PROCESSUAL, DE 
MODO A VIABILIZAR A PER-
SONALIDADE JURÍDICA DO 
CONDOMÍNIO PARA EXER-
CER OS ATOS DA VIDA CIVIL 
E, ASSIM, ATUAR EM JUÍZO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.348 
DO CC E ARTS. 7º E 12 , VII E 
IX , § 2º , TODOS DO CPC . APE-
LAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E 
NÃO PROVIDA.

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 
990102949265 SP (TJ-SP)

Data de publicação: 08/09/2010

Ementa: “TUTELA ANTECIPA-
DA - Ação de obrigação de fazer 
e não fazer -Liminar deferida para 
impedir o ex-sindico e a empresa 
administradora de praticarem atos 
em nome do condomínio e para 
obrigar a entrega de documentos e 
talões de cheque - Alegação de que 
seria nula a Assembléia Geral Ex-
traordinária que destituiu o co-réu 
do cargo de síndico - Descabimen-
to - Irregularidades que devem ser 
comprovadas em ação própria, não 
servindo para afastar os requisitos 
da tutela antecipada - Mandato de 
dois anos do co-réu que, ademais, 
já escoou,não havendo notícia de 
sua reeleição ou da eleição de ter-
ceira pessoa diferente daquela que 
consta na ata da assembléia - Deci-
são mantida -Recurso desprovido.*

TJ-DF - Apelação Cível APC 
20050110748610 (TJ-DF)

Data de publicação: 07/05/2015

Ementa: CIVIL. CONSUMIDOR. 
PROCESSO CIVIL. OBRIGA-
ÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO 
DE IMÓVEL. PRELIMINARES. 
CAPACIDADE PROCESSUAL. 
POSSIBILIDADE DE RETIFI-
CAÇÃO. GARANTIA. RESPON-
SABILIDADE CIVIL. ANÁLISE 
DA PRESCRIÇÃO E DA DECA-
DÊNCIA. PRAZOS DISTINTOS. 
NULIDADE E COMPROVAÇÃO 
DO PREJUÍZO. MÉRITO. DECI-
SÃO JUDICIAL LASTREADA 
EM LAUDO TÉCNICO. AU-
SÊNCIA DE CULPA CONCOR-
RENTE. CONDENAÇÃO DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 
SENTENÇA IRRETOCÁVEL. 
RECURSO CONHECIDO E DES-
PROVIDO. I. A capacidade de es-
tar em juízo, ou seja, processual é, 
sem dúvida, um dos pressupostos 

subjetivos de existência do proces-
so. Caso, o condomínio seja uma 
das partes, é necessário que ele seja 
devidamente representado pelo seu 
sindico, a fim que os atos proces-
suais possam ser realizados de ma-
neira irrepreensível. Se verificados 
quaisquer vícios em relação a tal 
ato, é necessário que seja, então, 
oportunizado à parte que regulari-
ze sua situação, conforme o art. 13 
do CPC , todavia este não é o caso 
dos autos, no qual a representação 
processual está perfeitamente re-
gularizada. II. Os prazos previstos 
no art. 618 do atual Código Civil 
ou no art. 1.245 do antigo diploma 
processual tratam-se, segundo a 
jurisprudência, de prazos de garan-
tia, nos quais a responsabilidade 
do fornecedor é aferida de maneira 
objetiva. Caso tal lapso temporal já 
tenha se consumado, o fornecedor 
ainda poderá ser acionado, com 
fundamento na responsabilidade 
subjetiva, dentro do prazo de 10 
(dez) anos, haja vista as disposi-
ções do art. 205 do atual Codex, o 
qual terá, por sua vez, como termo 
inicial o dia 11/01/2003, em obedi-
ência à regra de transição consubs-
tanciada no art. 2.028 do presente 
Código Civil . III. No esteio do 
brocardo jurídico �pas de nullité 
sans grief� (não há nulidade sem 
prejuízo), tem-se que para o reco-
nhecimento de qualquer nulidade, 
em especial das relativas, se faz 
necessária a comprovação do efe-
tivo prejuízo. Não comprovada a 
ocorrência desta, tem-se que é des-
necessária a decretação de nulida-
de dos atos. IV. Conforme o art. 93 
, inciso IX , da CF , o magistrado 
deve, de maneira imprescindível, 
fundamentar o seu julgamento, 
assim se este é lastreado no laudo 
pericial exarado por profissionais 
com reconhecida capacidade técni-
ca em seu campo de atuação, tem-
-se que está satisfeito o presente 
requisito constitucional. V. A culpa 
concorrente é um reconhecido ins-
tituto jurídico do campo cível, no 
qual se reconhece que a conduta do 
prejudicado e do causador do dano 
foram fundamentais para a ocor-
rência do resultado, de sorte que 
se permite a repartição das respon-
sabilidades quanto à compensação 
do dano. Entretanto, este é não é 
o caso dos autos, no qual o laudo 
pericial atestou que a sociedade 
empresária não agiu de maneira es-
correita na construção do edifício, 
o que causou a este os danos apon-
tados pelo expert. VI. Preliminares 
conhecidas e rejeitadas. Recurso 
conhecido e desprovido....

latas no Brasil são recicladas, 
superando os índices de países 
como o Japão, Inglaterra, Ale-
manha, Itália, Espanha e Por-
tugal. Entretanto, este número 
pode chegar próximo a 100% 
dependendo de suas atitudes!

Vidro

•  O vidro é 100% reciclável, 
portanto não é lixo: 1 kg de vi-
dro reciclado produz 1 kg de vi-
dro novo;

• As propriedades do vidro se 
mantêm mesmo depois de su-
cessivos processos de recicla-
gem, ao contrário do papel, que 
vai perdendo qualidade ao longo 
de algumas reciclagens;

•  O vidro não se degrada facil-
mente, então não deve ser des-
pejado no solo;

• O vidro, em seu processo de 
reciclagem, requer menos tem-
peratura para ser fundido, eco-
nomizando aproximadamente 
70% de energia e permitindo 
maior durabilidade dos fornos;

 • Uma tonelada de vidro reci-
clado evita a extração de 1,3 
tonelada de areia, economiza 
22% no consumo de barrilha 
(material importado) e 50% no 
consumo de água.

Plásticos

• Todos os plásticos são deriva-
dos do petróleo, um recurso na-
tural não renovável e altamente 
poluente;

• A reciclagem do plástico eco-
nomiza até 90% de energia e 
gera mão-de-obra pela implan-
tação de pequenas e médias in-
dústrias;

• 100 toneladas de plástico re-
ciclado evitam a extração de 1 
tonelada de petróleo.

Anderson José dos Santos
iconsdf.com.br
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Administração Gestão de Documentos

A regularidade na frequência 
é fundamental para uma 
boa avaliação do trabalha-

dor. Isso porque ele está inseri-
do em um fluxo de atividades no 
condomínio e, quando há ausência 
em um desses postos como portei-
ro, zelador ou auxiliar de serviços 
gerais, o andamento da rotina fica 
prejudicada.
 Para coibir as faltas, são per-
mitidas algumas penalidades por 
parte do patrão, como registrar 
advertência contra o funcionário 
ou mesmo descontar o valor equi-
valentemente proporcional ao dia 
perdido do salário do mesmo. No 
entanto, a legislação trabalhista 
vigente prevê circunstâncias es-
peciais em que o trabalhador tem 
assegurado o seu direito de falta, e, 
portanto, não pode sofrer retalia-
ções.
 De acordo com o artigo 473 
da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), os funcionários celetis-
tas têm direito a faltar ao serviço 
sem ter desconto no salário nem ter 
de compensar a ausência em outros 
dias de trabalho nas seguintes situ-
ações:

• Morte de familiar 
São permitidos até dois dias con-
secutivos, em caso de morte côn-
juge, pais, irmãos, filhos e netos. 
O mesmo pode se aplicar à pessoa 
que, declarada em sua carteira de 
trabalho, viva sob sua dependên-
cia econômica.

• Casamento
O funcionário que contrair núp-

cias pode se afastar por até três 
dias consecutivos de seu trabalho.

• Nascimento de filhos
O afastamento do trabalho por 
cinco dias consecutivos é conce-
dido em razão do nascimento de 
filho. No caso de se tratar de uma 
trabalhadora, há a licença mater-
nidade.

• Doação de sangue
Em cada doze meses de trabalho, 
o trabalhador pode faltar um dia 
de serviço em caso de doação de 
sangue voluntária e devidamente 
comprovada. 

• Alistamento eleitoral
O trabalhador tem direito a se 
afastar do serviço do até dois dias 
quando a justificativa for o alista-
mento eleitoral. 

• Vestibular
 O trabalhador celetista pode fal-
tar nos dias em que estiver pres-

tando vestibular para ingresso em 
instituição de nível superior, des-
de que comprove o fato. 

• Serviço militar
No período de tempo em que ti-
ver de cumprir as exigências do 
Serviço militar (comparecimento 
anual obrigatório, para apresenta-
ção da reserva ou em
cerimônias cívicas), o funcioná-
rio pode justificar ausência no 
trabalho.

• Comparecer à Justiça
É tolerada a falta quando o tra-
balhador tiver compromissos no 
judiciário, seja para comparecer 
a audiências como parte, testemu-
nha ou jurado. 

• Participação em organizações
É assegurado ao trabalhador o 
direito de se ausentar do trabalho 
para participar de eventos de en-
tidade sindical, quando for repre-
sentante.

Sem desconto no salário
Saiba em que circunstâncias o trabalhador 

pode faltar sem ser penalizado

De uma simples advertência 
à prisão, o síndico pode ser 
responsabilizado civil e 

criminalmente por irregularidades 
na documentação.

 Parte deles não tem prazo 
de validade, como o Habite-se e o 
Certificado de Acessibilidade. Ou-
tros, porém, têm de ser renovados 
periodicamente, e a validade de 
cada um varia. O Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros  (AVCB), 
por exemplo, é válido por três 
anos. Já o Certificado de Manu-
tenção precisa ser renovado a cada 
cinco anos.

 E o que o síndico tem a ver 
com isso?
 Como gestor do condomínio, 
o síndico pode ser responsabili-
zado por irregularidades na docu-
mentação.

 As sanções podem variar de 
uma simples advertência ou mul-
ta até a interdição do prédio ou 
responsabilização civil e criminal 
do síndico. No caso de uma tragé-
dia num edifício que tenha o seu 
AVCB vencido, por exemplo, o 
síndico pode ser enquadrado no ar-
tigo 121 do Código Penal (“matar 
alguém”, com pena de reclusão de 
seis a vinte anos) e no artigo 927 
do Código Civil (“aquele que, por 
ato ilícito, causar dano a outrem 
fica obrigado a repará-lo”).

 Diante desses riscos, o rígido 
controle da documentação do con-
domínio ganha importância entre 
as várias atribuições do síndico.

 Veja algumas providências 
que devem ser tomadas pelo síndi-
co de um condomínio, residencial 
ou comercial:

• Relacione todos os documentos 
necessários para manter a regu-
laridade do prédio.

• Verifique o prazo de validade 
de cada um, mantendo controle 
para que a renovação seja feita 
em tempo hábil, antes que o do-
cumento tenha vencido.

• Procure meios eficazes para o 
controle dos documentos. Utili-
ze softwares específicos ou or-
ganize os documentos em pas-
tas devidamente identificadas.

• Se for o caso, contrate uma em-
presa ou profissionais especiali-
zados, que tenham experiência 
na obtenção e renovação de do-
cumentos imobiliários.

• Lembre-se: problemas ou tra-
gédias não ocorrem somente 
no prédio vizinho. O síndico é 
responsável pelos atos e fatos 
ocorridos em seu condomínio.

Heron Lacerda é advogado do De-
partamento Jurídico e Compliance 
da JLL.

A responsabilidade do 
síndico no controle dos 

documentos do condomínio
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Prevenção
Inverno é estação 

propícia à infestação 
de ratos

Pequenos, porém não inofen-
sivos, a presença de ratos 
no condomínio pode trazer 

grandes preocupações. Isso porque 
além desses roedores prejudicarem 
móveis, fiações e outras estruturas, 
eles também são vetores de doen-
ças que podem afetar principal-
mente pessoas mais suscetíveis a 
infecções, como crianças, idosos 
e gestantes. Durante o inverno, o 
cuidado na prevenção e combate a 
esses animais indesejados deve ser 
redobrado, pois as baixas tempera-
turas da estação colaboram para a 
sua proliferação. 

 As medidas de contenção de 
pragas urbanas, entretanto, devem 
ser cautelosas, visto que a utiliza-
ção errônea de métodos para com-
bater estas pragas urbanas pode 
resultar em intoxicação e até óbito 
de humanos e animais domésticos. 
Para evitar isso, o ideal é fechar 
contrato com empresas de credibi-
lidade reconhecida, embora tenha 
de se desembolsar um valor maior. 
Nesse caso, a economia nem sem-
pre é um bom negócio, porque a 
contratação de profissionais negli-
gentes pode acarretar consequên-

cias negativas. 

 É importante conhecer a dinâ-
mica dos roedores domésticos para 
prevenir a sua presença. Eles bus-
cam sempre comida e locais para 
procriar. Acumular lixo orgânico 
no condomínio por muito tempo 
aumenta a disponibilidade de ali-
mento, o que atrai os ratos. Por 
outro lado, o costume de amontoar 
entulhos na garagem como jornais 
velhos, madeira, gesso, restos de 
obra, caixas de papelão e móveis 
deve ser combatido, pois esses lo-
cais acabam sendo ideais para os 
animais, que têm hábitos noturnos, 
construírem ninhos e começarem a 
ter filhotes. 

 Os tipos mais comuns de roe-
dores domésticos são os ratos e os 
camundongos, sendo que a princi-
pal diferença entre eles é o tama-
nho e seus hábitos. Os camundon-
gos costumam ser menores e ter 
pelo mais claro, enquanto os ratos 
são maiores e são mais comuns em 
residências e apartamentos, tendo 
pelos pretos ou marrons. As enfer-
midades transmitidas pelos roedo-
res chegam a alarmantes 200 tipos 
de doença, como micoses, sarnas, 

tifo, salmonelose e leptospirose. 

 Tendo em vista os hábitos 
desses animais, a higiene e orga-
nização dentro do condomínio é 
o primeiro passo para evitar essa 
presença indesejada. No entanto, é 
possível que o prédio seja prejudi-
cado por estar situado em um en-
torno urbano que favorece o surgi-
mento de roedores, como bueiros, 
depósitos de lixo, dentre outros 
locais de atração. No caso de uma 
infestação mais grave, é preciso 
buscar ajuda profissional.

 O procedimento de combate 
específico aos roedores é chamado 
de desratização e envolve a uti-
lização de produtos químicos de 
uso restrito e técnicas especializa-
das de controle. É possível fazer 
a desratização tanto de ambientes 
externos, como garagens, quanto 
internos, sendo que o trabalho deve 
ser realizado em ambos simultane-
amente para evitar que os animais 
migrem de um local para o outro. É 
preciso ter em mente que esses são 
animais inteligentes e necessitam 
de métodos e produtos adequados 
para que o combate seja eficaz.
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Como escolher um 
alarme?

Repeteco Por Andréa Mattos |

Há diversos tipos de alarmes 
no mercado, que se dife-
renciam pela sofisticação 

e preço, principalmente. É possível 
optar por modelos simples – que 
podem ser encontrados até mesmo 
em hipermercados – ou por siste-
mas que oferecem monitoramento 
de segurança 24 horas, mais caros 
oferecidos por empresas especiali-
zadas.
Caso queira a opção mais simples 
e barata, vale levar em conta um 
conselho: verifique cuidadosamen-
te as características do local onde 
vai instalar o equipamento e as in-
dicações do fabricante, para checar 
se a escolha é adequada. Há apare-
lhos com detector de presença, por 
exemplo, que serão acionados toda 
vez que houver movimento no am-
biente. Eles são ótimos para detec-
tar intrusos, mas disparam também 
à passagem de um gato. Se você 
tem o animal de estimação, esse 
não é o modelo indicado. A instala-
ção de sensores em portas e janelas 
também não impõe dificuldades.
Conheça alguns modelos:

• Alarme magnético de portas
e janelas: pode ser fixado facil-
mente em portas e janelas, pois já
vem com fita dupla face e bateria.
É fácil para assustar intrusos ou
para avisar que alguma janela foi
aberta. O alarme normalmente é
de 100dB e desliga-se automati-
camente após 30 segundos. Possui
chave liga-desliga.

• Alarme de janela que detecta
vibração: indicado somente para
janelas. Ele dispara sirene de até
100dB quando tiver alguma batida
(vibração) no vidro. A sirene toca
automaticamente após 30 segun-

dos. Fácil instalação: já vem com 
fitas dupla face e bateria.

• Alarme magnético de por-
ta com teclado: ao abrir a porta,
quem entra tem um período de
tempo (programável) para digitar
o código secreto e desativar o alar-
me. Também pode ser usado como
campainha de abertura de porta.
Pode-se programar o tempo que o
alarme ficará tocando. Possui me-
mória que informa, ao se desativar
o alarme, se a porta foi aberta no
período em que o alarme estava li-
gado.

• Alarme com sensor de presen-
ça: possui tecnologia de contagem
de pulsos que previne alarmes fal-
sos. Pode funcionar com bateria
9V ou fonte de alimentação (não
inclusa). Permite conexão de sire-
ne externa e uso de suporte dire-
cionável de fixação. Possui teclado
para programação de código secre-
to (ate seis dígitos) e memória que
informa, ao desativar o alarme, se a
porta foi aberta no período em que
o alarme estava ativado.

• Alarme de teto: protege todo
o ambiente, pois possui cobertura
de 360 graus. As funções armar,
desarmar e botão de pânico são
comandadas pelo controle remoto.
Permite ligação de sirene externa.

• Anunciador de presença sem
fio: em geral é instalado para con-
trole de entrada ou saída de pesso-
as, podendo levar a campainha sem
fio onde quiser, num raio aproxi-
mado de 15 metros lineares. Possui
também campainha para assustar
intrusos.

• Sistema de alarme sem fio: para
até oito locais, com teclado ilumi-
nado, sirene interna de 110dB e va-
rias funções programáveis, como
função campainha, memória para
intrusos. Pode ter acessórios como
outros sensores. O kit inclui con-
trole remoto e adaptador de 9V.

• Refletores com sensores de pre-
sença: existem refletores alógenos
que acendem automaticamente.
Possuem controle manual e ajuste
de tempo e sensibilidade. Seu al-
cance é de 120 graus.

• Interruptor automático de pre-
sença: ativa a iluminação ao detec-
tar um movimento em um raio de
10 metros. Após uma duração re-
gulável de 10 segundos a 10 minu-
tos, apaga automaticamente a ilu-
minação. Ainda é possível regular
o funcionamento conforme o nível
de iluminação ambiente (dia, noite,
penumbra, etc.).

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

Muito comuns em veículos e estabelecimentos comerciais, os alar-
mes fazem parte do “kit” contra roubos em condomínios. É possí-
vel encontrar vários deles no mercado, mas para cada ambiente tem 
um modelo especificado. Há alarmes para todos os bolsos.
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Dicas
Cobranças

 Durante a comunicação en-
tre síndico e condômino, é reco-
mendável que recomendam que 
as correspondências (boletos, 
comunicados, multas, advertên-
cias e até recibos) sejam sempre 
endereçadas em nome do pro-
prietário da unidade, mas aos 
cuidados do morador. 

 Esse procedimento é vital 
para resguardar o condomínio, 
pois em ações judiciais relacio-
nadas a apartamentos alugados 
quem é responsabilizado é o 
dono do imóvel, e não o inqui-
lino. Por esse motivo, é impor-

tante que o síndico ou administra-
dora do condomínio mantenham 
atualizados os endereços dos pro-
prietários das unidades. Mesmo se 
solicitada pelo proprietário, não é 
recomendada a alteração do nome 
do destinatário.

Auto de Vistoria dos 
Bombeiros

 Ao iniciar um mandato, o 
síndico deve verificar a validade 
do Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) e ficar atento 
ao prazo de sua renovação. Trata-
-se de um documento que a cor-

poração emite a cada três anos – 
para condomínios residenciais ou 
comerciais – confirmando que o 
local está em conformidade com 
as normas de segurança. 

 A vistoria avaliará itens como 
escada, rota de fuga, qualidade dos 
extintores e hidrantes, parte elétri-
ca, geradores, etc. Edifícios com o 
AVCB vencido ou em fase de ade-
quação às exigências dele podem 
ter dificuldade em receber dinhei-
ro proveniente de seguro em caso 

de sinistros. 

Destinação do lixo

 Reduzir, reutilizar e reciclar. 
Esses são os três R que norteiam 
a atual tendência voltada para a 
sustentabilidade que já chegou 
também aos condomínios empre-
sariais e residenciais. Trata-se de 
propostas para facilitar a prática 
de uso responsável de recursos 
naturais na vida cotidiana, através 
de campanhas de incentivo e cons-
cientização dos condôminos. 

 Para alcançar máxima adesão 
é importante levar informação so-

bre o tema, o que pode ser fei-
to através de correspondência 
ou cartazes em áreas comuns. 
É importante esclarecer, por 
exemplo, como deve ser feita a 
separação do lixo e quais itens 
podem ser reciclados.

 Dos materiais plásticos, vi-
dro, papel e metal, nem todos 
podem ir para o lixo comum. 
Estima-se que a prática da co-
leta seletiva venha a se tornar 
obrigatória em todo o país em 
breve. Atualmente ela não é, 
mas é interessante que essa no-
ção comece a ser introduzida 
na dinâmica dos condomínios 
gradativamente. 

Decoração
Para cada ambiente, um 

piso ideal

Texturas e cores das paredes, 
iluminação, equipamen-
tos funcionais, mobiliário 

e itens decorativos. Todos esses 
são elementos muito estudados na 
hora de montar ou reformar um 
ambiente. Não se pode esquecer 
ou negligenciar, contudo, aquilo 
que dá suporte a toda a estrutura 
e é igualmente importante na com-
posição: o piso!
 Um dos grandes equívocos 
que as pessoas cometem frequen-
temente é comprar um piso anali-
sando apenas o valor. No entanto, 
todos os quesitos técnicos, como 
absorção de água, tráfego, compo-
sição, garantia e estética devem ser 
analisados para que o barato não 
saia caro. É o que ponderam as ar-
quitetas mineiras Luciana Araújo e 
Nathália Otoni, do escritório Ób-
vio Arquitetura.
 O piso é o material que vai 
nortear todo o projeto de interiores 
e vai dar a “cara” que você quer 
para a edificação. Por isso, deve 
ser escolhido com muita atenção 
e cuidado. “É muito importante 
pensar nos diversos tipos de usos 
para que a escolha seja adequada. 
Um piso para área externa deve ser 
antiderrapante, resistente à água e, 
se ficar próximo à área da piscina, 
é interessante que seja atérmico”, 
orientam as profissionais. 
 A arquiteta Carmen Calixto dá 
dicas de pisos para diferentes es-
paços. “O porcelanato é boa opção 
para áreas externas, assim como o 

granito flameado. Pedras rústicas, 
como miracema e pedra mineira, 
podem render uma composição 
interessante. Já nos ambientes 
internos, pisos mais quentes são 
indicados. Em banheiros, usa-se 
porcelanatos ou cerâmicas, vale 
atenção aos pisos muito escorre-
gadios”, afirma.
 Carmen Calixto alerta ainda 
sobre os riscos de comprar um 
piso que imite um material de for-
ma grosseira. “Se optar por um 
porcelanato amadeirado, escolha 
um que realmente pareça madeira, 
com veios irregulares e diferentes 
em cada peça. O mesmo vale para 
porcelanatos que imitam mármo-
res ou pedras. Imitações que não 
são bem-feitas podem produzir um 
efeito desastroso”, alerta a arquite-
ta.
 Na hora de reformar ou até 

mesmo construir um novo am-
biente no condomínio, é impor-
tante contar com o projeto de um 
profissional especializado para 
que o resultado saia como deseja-
do. A escolha inadequada do piso 
pode comprometer a decoração e 
a segurança, podendo vir a gerar 
transtornos futuros. Assim, o tipo 
de manutenção, material, durabili-
dade e segurança devem ser ava-
liados.
 É válido também ressaltar que, 
desde abril de 2014, está em vi-
gor a NBR 16.280 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), norma que exige acom-
panhamento de engenheiro ou ar-
quiteto credenciados a conselho 
competente durante toda a execu-
ção de obras em condomínio, tanto 
nas unidades quanto em áreas co-
muns. 

da Redação / Assessoria
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Momento EuChef
Filé Mignon Suíno com 

Champignons ao Creme de 
Mostarda

Ingredientes:

• 750g de filé mignon suíno 

• 2 dentes de alho picados (10g) 

• 2 colheres (sopa) cheias de vina-
gre de vinho (40g) 

• Sal, cheiro verde picado e pimen-
ta-do-reino a gosto 

• margarina e azeite a gosto para 
fritar champignons 

• 4 colheres (sobremesa) de mar-
garina (60g) 

• 150g de champignons portobello 
fresco 

• 2 colheres (sopa) de cebola pica-
da (30g) 

• 2 colheres (sopa) de molho de 
mostarda amarela (30g) 

Modo de Preparo:

 De véspera, coloque a carne 
em uma travessa e envolva-a com o 
bacon cruzando as tiras do lado de 

Tempo de preparo: 1h 20 min.     Rendimento: 4 porções

/euchefdf
(61) 8359-6104

@euchef

Por Fábio Marques |

Para mais receitas e dicas 
siga-nos

baixo. Regue com um pouco de vi-
nho tinto, junte a cenoura, o salsão, 
a cebola, o alho, as ervas (alecrim, 
louro, tomilho, gengibre), o vina-
gre, o açúcar e a pimenta a gosto. 
Regue com o restante do vinho, 
cubra com filme plástico e deixe 
marinar por 24horas na geladeira, 
virando de vez em quando para to-
mar gosto por igual.

 No dia seguinte, retire a car-
ne da marinada, besunte-a com a 
mostarda, o gengibre e empane-a 
levemente em farinha de trigo. Em 
uma panela grande leve a margari-
na para derreter. Acomode a carne e 
leve para dourar de todos os lados.

 Acrescente toda a marinada e 
quando ferver, acerte o sal e deixe 
cozinhar em fogo brando por cerca 
de 1 hora ou até que a carne fique 
macia. Retire e conserve a carne 
em local aquecido. Passe o molho 
resultante no processador ou em 
uma peneira e leve-o novamente ao 
fogo, até reduzir e encorporar. Cor-
rija o sal (se necessário), acrescente 
o creme de leite e deixe aquecer no-
vamente. Fatie a carne e acomode 
numa travessa. Sirva com o molho 
e legumes refogados.

“Contrate o Chef e 
experimente deliciosos pratos”

Diabetes um mal silencioso

Bem Estar da Redação / Assessoria

Segundo dados recentes da 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), cerca de 350 

milhões de pessoas em todo o 
mundo sofrem de diabetes. No 
Brasil, o cálculo é de mais de 12 
milhões de afetados e, o mais alar-
mante, estima-se que haja cerca de 
3,2 milhões de pessoas diabéticas 
que ainda não obtiveram esse diag-
nóstico, e, portanto, não sabem que 
necessitam de cuidados especiais. 
 Os números são relevantes 
para perceber a importância da 
conscientização acerca dessa do-
ença. Isso porque muitas pessoas 
não prestam atenção a sintomas 
recorrentes em seu cotidiano que 
indicam diabetes. Em outros casos, 
os sintomas são muito discretos e o 
indivíduo acredita que está saudá-
vel e acha normal cometer alguns 
excessos, o que pode ser ainda 
mais perigoso. 
 Sede excessiva, bem como 
necessidade de urinar constante-
mente, feridas que demoram a ci-
catrizar, má circulação e dores nos 
membros inferiores, aumento no 
apetite sem ganho de peso e fadiga 
são alguns sinais de que pode haver 
algo em desequilíbrio no metabo-
lismo e precisa ser investigado por 
um médico endocrinologista. Sem 
o devido controle da alimentação 
e a prática de uma vida saudável, 
o diabetes se torna grave, pois as 
altas taxas de glicose acumulada 
no sangue (hipergliciemia) podem 
afetar rins, visão, nervos as artérias 
do coração. 
 Para o paciente que se desco-
bre diabético, o primeiro passo a 
ser dado é em direção a uma reedu-
cação alimentar rigorosa, visto que 
a ingestão de carboidratos está di-
retamente relacionada ao distúrbio 
da diabetes, sendo a doença uma 
condição na qual não há absorção 

de glicose ou essa é deficitária. Um 
plano alimentar completo só pode 
ser oferecido após uma visita a um 
profissional qualificado, que deve-
rá observar os níveis glicêmicos e 
de colesterol, o peso, a atividade 
física do paciente, além, é claro, de 
suas preferências alimentares. É o 
que afirma o médico Daniel Gentil.  
 Algumas recomendações são 
iguais para todos: fazer três refei-
ções por dia intercaladas com pe-
quenos lanches; preferir alimentos 
integrais, pois eles são ricos em 
fibras, que melhoram a ação da in-
sulina; trocar leite integral por des-
natado e preferir derivados mais 
magros e evitar sucos naturais, que 
possuem muitas porções de frutas. 
“Deve-se procurar consumir a fru-

ta como tal, sempre em pequenas 
porções, com preferência para as 
menos calóricas”, orienta o médi-
co.
 A prática diária de exercícios 
físicos e adoção de hábitos saudá-
veis, como boa alimentação, aju-
dam a manter o peso (essas ações 
contribuem para a prevenção e 
o controle do diabetes, especial-
mente, ao tipo 2, relacionado ao 
sobrepeso e obesidade. “O álcool 
pode ser muito prejudicial para o 
portador de diabetes uma vez que 
contém mais calorias que a glicose 
e pode causar inflamação aguda do 
pâncreas, agravando ainda mais a 
doença”, alerta Gentil, que é médi-
co especialista em gestão da plata-
forma de saúde AbVita. 



► LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO

► BRIGADISTA E
SOCORRISTA 

E CONTROLE ► SERVIÇOS GERAIS 

► LIMPEZA DE ESCADAS E
ESTEIRAS ROLANTES
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Solicite um 
orçamento 

► MONITORAMENTO E
CFTV

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

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

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

A Rigor SerViiC!es através de seus Benefícios Extras, 
transforma o sonho do funcionário em realidade. 

-

-

• Limpeza e conservação

• Auxiliar administrativo

-

Serventes 

Garagistas 

Jardineiros 

Zeladores 


