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Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 25 ------

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

Faxineiro 879,92 920,85 905,69

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

Jardineiro 879,92 975,98 905,69

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

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

Zelador 957,90 1.160,22 935,66

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

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

Encarregado 1.150,29 1.478,79 1.150,31

Vale Alimentação 470,00
Mensal

30,00 
Dia

Trabalhado

31,00 
Dia

Trabalhado

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

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

Quem Receber até                                     725,02

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  26,20

Quem Receber até                                  1.089,72

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

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

Salário Mínimo para 2015 R$ 788,00

Tabela do IRRF - 2015
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

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

Errata

INDICADORES / MÊS
Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5882 0,5169 0,6302 0,6079 2,36 7,19
Poupança (2) (%) 0,5882 0,5169 0,6302 0,6079 2,36 7,19
TR* (1) (%) 0,0878 0,0168 0,1296 0,1074 0,96 0,86
TJLP (%) 0,46 0,46 0,46 0,45 1,80 5,24
FGTS (3) ( %) 0,3346 0,2635 0,3765 0,3543 1,34 3,99

Débitos Fed ** Selic (4) (%) 0,96 0,82 1,01 0,95 3,80 11,48
DI Over (2) (%) ---- ----
UPC *** (R$) 22,55 22,55 22,55 22,60 0,49 0,89
UFESP (R$) 21,25 21,25 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

Comunicamos aos Leitores que erramos na publicação 

da agenda do síndico no quadro de pisos salariais 

(SEICON-DF) na edição de Abril/2015, em virtude da 

data-base dos empregados por equivoco permaneceu 

a tabela base anterior, sem considerar os valores 

atualizados em 16/03/2015. Lamentamos o ocorrido.

Departamento Comercial Folha do Sindico 

Pesquisas de opinião apon-
tam que o item mais valo-
rizado em um condomínio 

atualmente é a segurança por ele 
oferecida e por isso os investi-
mentos em equipamentos cada vez 
mais modernos têm aumentado. O 
medo da violência urbana é, aliás, 
o principal motivo que tem levado 
milhares de famílias a deixarem de 
viver em casas para se mudarem 
para apartamentos. 

 Seguindo essa lógica, se o con-
domínio apresenta falhas em seus 
protocolos de segurança, a insa-
tisfação é geral. Nesta edição da 
Folha do Síndico, trazemos para o 
leitor uma discussão que já é anti-
ga em muitos prédios: de quem é a 
responsabilidade de abrir e fechar 
o portão eletrônico?

 As opiniões se dividem entre 
aqueles que defendem o uso in-
dividual de controle remoto por 
cada morador e os que acreditam 
que o mais seguro e correto é que 
o funcionamento do portão seja 
administrado pelo porteiro, afinal 
controlar o acesso de condôminos 
e visitantes já é a sua principal 
atribuição. Na nossa matéria da 
editoria “Segurança” apresenta-
mos os dois lados da moeda, com a 
opinião de uma moradora e de um 
especialista em segurança.

 Ainda falando sobre as ativida-
des dos porteiros, nossa entrevista 
do mês foi com uma advogada es-
pecialista em Direito Trabalhista 
que tira dúvidas dos leitores sobre 
como proceder para lidar com o 
funcionário que costuma dormir 
no horário do expediente: o já co-
nhecido porteiro “dorminhoco”. A 
questão é bastante séria e requer 
rigor por parte do síndico.

 Esse é um problema verificado 
em muitos condomínios residen-
ciais, e que coloca a segurança do 
prédio e dos moradores em risco. 
Qual o primeiro passo para chamar 
a atenção do porteiro, como fis-
calizar, que providências legais o 
síndico pode tomar para penalizar 
o funcionário. Essas e outras colo-
cações são abordadas na entrevista 
com a Dra. Viviane Menezes. 

 A edição de maio da Folha do 
Síndico vem recheada de infor-
mações para deixar você, leitor, 
sempre atualizado com o que há 
de novo e pertinente no univer-
so dos condomínios. Renovamos 
nosso compromisso de ajudá-lo a 
desempenhar essa honrosa missão 
que é administrar e preservar o pa-
trimônio coletivo em prol do bem 
comum. 

Boa leitura!

Validade: 31/01/2016
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Condomínio é condenado por 
impedir moradores inadimplentes 

de entrar no prédio

Legislação

A inadimplência é um proble-
ma bastante nocivo à pre-
servação do condomínio, 

sobretudo naqueles em que o pa-
gamento da taxa mensal é a única 
fonte geradora de renda. Apesar da 
gravidade do tema, o síndico deve 
ser cauteloso em seu diálogo com 
os devedores, não podendo nunca 
praticar ações vexatórias. 
 Embora o condômino devedor 
esteja em falta com suas obriga-
ções, ele possui direitos assegu-
rados por lei que não podem ser 
feridos. O bom senso nas relações 
deve prevalecer, e o síndico ou 
empresa administradora do condo-
mínio devem recorrer aos mecanis-
mos legais para agir. 
 Casos extremos de conflito po-
dem chegar à Justiça. Por falta de 
ponderação em sua conduta, o sín-
dico pode prejudicar ainda mais a 
situação financeira do condomínio, 
gerando dívidas para pagamento 
de indenizações por danos morais. 
Um incidente ocorrido no estado 
de Goiás exemplifica isso. 
 O Condomínio Edifício Sal-
salito, localizado em Goiânia, foi 
condenado a indenizar em R$ 10 
mil um casal de moradores que foi 
impedido de entrar no prédio por 
estar inadimplente com as taxas 
mensais de manutenção. A decisão 
monocrática foi tomada pelo juiz 
substituto em segundo grau Sebas-
tião Luiz Fleury, que considerou 
ilícita e abusiva a forma de cobran-
ça.
 Consta dos autos que os au-
tores da petição se mudaram para 
o local em 2006, levando, inicial-
mente, poucos pertences. Contudo, 

quando foram, de fato, realizar a 
mudança, o síndico os impediu de 
entrar, pois a antiga moradora não 
pagava as mensalidades condomi-
niais desde 1999 e, segundo a tran-
sação de venda, os compradores te-
riam combinado de pagar a dívida. 
O casal precisou, primeiramente, 
ajuizar uma ação de reintegração 
de posse, para conseguir entrar no 
edifício.
 Para o magistrado, ficou “evi-
dente a prática de ato ilícito por 
parte do síndico, representante do 
condomínio, que, de forma au-
toritária, arbitrária e ilegal, proi-
biu a entrada dos condôminos no 
apartamento de sua propriedade 
(…) gerando humilhação e vexa-
me perante os outros moradores e 
funcionários do local”. Além da in-
denização, o condomínio terá que 
ressarcir os autores em 280 reais, 

valor gasto, em vão, com o frete da 
mudança.
 A 16ª Vara Cível e Ambiental 
de Goiânia havia proferido senten-
ça favorável ao casal, o que levou 
o condomínio a recorrer, sob ale-
gação de que o regimento interno 
previa a proibição referida e que 
não seria justo os demais mora-
dores indenizarem os portadores 
da dívida. Contudo, Fleury frisou 
que a conduta do síndico “violou 
direitos inerentes à personalidade, 
resguardados pela Constituição” e, 
ainda, que “o ordenamento jurídi-
co pátrio não contempla os exces-
sos praticados com o objetivo de, 
a qualquer custo, forçar o devedor 
a cumprir com a sua obrigação, já 
que existem possibilidades legais 
de o réu cobrar a dívida, sem sub-
meter os devedores a situações hu-
milhantes”. 
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Mercado Empresarial

JR Office adquire 50% da marca Folha do 
Sindico e amplia mercados 

da Redação |

O mercado jornalístico do 
DF tem uma grande no-
vidade, a partir de Abril 

2015, a JR Office Assessoria Con-
dominial empresa que já era deten-
tora da franquia no Distrito Federal 
da marca Folha do Sindico desde 
outubro de 2012, deixa de ser fran-
queada e  passa a ser co-proprietá-
ria da marca comercial juntamente 
com a Publik Editora  de Salvador. 
 O negocio foi concluído neste 
mês após as negociações e enten-
dimentos comerciais entre o deten-
tor master da franquia e franquea-
dor nacional das marcas Jornal do 
Sindico e Folha do Sindico, Atila 
Gadelha Marcelo, representante da 
Publik Editora e pelo diretor geral 
da JR Office Assessoria Condomi-
nial Aldo Junior. 

Destaque no Mercado 

 O destaque editorial e co-
mercial da Folha do Sindico no 
Distrito Federal desde seu re- lan-
camento em outubro de 2012 foi 
determinante para a conclusão do  
negocio. Outro fator importante é a 
abrangência territorial de distribui-
ção do jornal em todas as regiões 
do DF, que vem trazendo resulta-
dos significativos aos anunciantes 
que não param de crescer no jornal. 
 Com experiencia e empre-
endedorismo na direção geral e 
comercial do empresário Aldo 
Junior (empresário do ramo Con-
dominial) a Folha do Sindico se 
destaca no mercado com conteúdo 
direcionado, a melhor editoria do 
Brasil na pauta condomínio, além 

de grandes destaques com colunis-
tas exclusivos, a Folha do Sindico 
se tornou uma referencia para os 
condomínios do DF passando a ser 
uma formadora de opinião no mer-
cado.
 O crescimento da Folha do 
Sindico no DF, se caracteriza pelo 
forte investimento financeiro e co-

mercial na marca nos últimos dois 
anos e meio, e principalmente em 
sua editoria sustentada por jorna-
listas e profissionais do mercado 
condominial com vasta vivência  
na área além de colunistas premia-
dos que produzem conteúdo jor-
nalístico especifico que satisfaz e 
atende as expectativas dos leitores. 

Das Negociações 

 O franqueador detentor da 
marca Atila Gadelha destaca sobre 
o trabalho da franquia em Brasilia 
e justifica a negociação : “ O traba-
lho realizado por Aldo Junior com 
a Folha do Sindico foi impressio-
nante e se destacou em todo Brasil 
em muito pouco tempo. Por este 
motivo queremos tê-lo como só-
cio e não mais como franqueado, 
trazendo para nossa empresa um 
grande empreendedor para fazer 
parte da sociedade, fortalecendo 
ainda mais a estratégia comercial 
da marca nacional e agregando 
conhecimento e experiência nas 
decisões comerciais, por ser uma 
personalidade destacada com sua 
experiência de 27 anos como em-
presário e consultor Condominial. 
“ finaliza Atila Gadelha. 

Investindo em Eventos e 
Colunistas 

 Em marco de 2014, a Folha do 
Sindico contratou o maior e mais 
premiado jornalista esportivo do 
Brasil Paulo Vinicius Coelho o 
PVC atualmente trabalhando no 
canal por assinatura FOX SPORTS 
lançando a Coluna do PVC, falan-
do de futebol e esportes em geral, 
um sucesso absoluto. 
 Alem de PVC, outros desta-
ques editoriais em colunas mensais 
são referencias como a Folha In 
Foco coluna do empresário Aldo 
Junior que trata de assessoria Con-
dominial, o CLASSINDICO os 
classificados do jornal, são  apenas 
alguns destaques do melhor jornal 

de assuntos CONDOMINIAIS do 
DF. 
          

Ampliando Mercados 

 Com metas e objetivos comer-
ciais muito maiores para os pró-
ximos anos, a Folha do Sindico 
agora com os sócios Aldo Junior 
e Atila Gadelha pretendem lançar 
novas franquias em outros estados 
como Mato Grosso, Tocantins, 
mato grosso do sul além de outras 
unidades da federação que já se ha-
bilitam para prospectar o jornal em 
suas regiões econômicas. 
 No DF, a folha do sindico 
vem promovendo grandes eventos 
como a palestra do PVC no ano  
passado sendo um grande sucesso 
de publico e com grande cobertura 
da imprensa, e mais recentemente 
patrocinando como mídia oficial a 
UNASINDICO - Encontro de Ges-
tores CONDOMINIAIS do DF que 
será realizado em maio deste ano.
 Na vanguarda editorial e co-
mercial, a Folha do Sindico vem 
conquistando o mercado do DF, a 
fidelidade dos leitores e preferen-
cia dos anunciantes com os exce-
lentes resultados de mídia. 
 O objetivo dos sócios do jornal 
a partir de agora è inovar nas ten-
dências do mercado e continuar na 
linha editorial vencedora, amplian-
do mercados e agregando mais 
informações de conteúdo dirigido 
e de utilidade publica aos leitores 
que já elegeram  a Folha do Sindi-
co como o melhor jornal de assun-
tos CONDOMINIAIS do DF.
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Finanças
Inadimplência: 

que punições são cabíveis?

Existe em um condomínio 
toda uma estrutura e uma 
rotina cujos custos devem 

ser rateados entre os usuários, pois 
não são de gozo exclusivo de ne-
nhum condômino, mas do conjun-
to por inteiro. Manutenção de áre-
as de lazer e demais equipamentos 
de uso cotidiano, gastos com ener-
gia e água, limpeza, remuneração 
de funcionários são exemplos de 
demandas que devem ser divididas 
entre todos. 
 É justamente para arcar com 
essas despesas ordinárias que se 
estabelece a taxa condominial, va-
lor a ser pago mensalmente inde-
pendentemente de a unidade (apar-
tamento, lote, casa) estar alugada, 
ocupada ou mesmo desocupada. 
Embora seja de suma importância 
para a preservação do patrimônio 
utilizado pelos condôminos, mui-
tos deles negligenciam esse com-
promisso e se tornam inadimplen-
tes.
 A falta de pagamento é nociva 
às finanças do condomínio - que 
na maioria das vezes tem essa taxa 
como única fonte de renda para se 
manter. É fundamental que o sín-
dico conheça os mecanismos le-
gais para punir os inadimplentes e 
coagi-los a honrarem o pagamento 
dos valores acumulados e também 
evitar novos atrasos.
 Assim como acontece em vá-
rios serviços prestados, em alguns 
casos é possível protestar o con-
dômino inadimplente ou incluir o 
nome do devedor em um cadastro 
de pessoas negativadas (como Se-
rasa e SPC). No entanto, essas pos-
sibilidades não se aplicam a todos 
os estados brasileiros. É preciso 
verificar se a legislação local per-

mite essa medida. Caso contrário, 
o protesto e a negativação são de-
saconselháveis, pois podem gerar 
processos por danos morais contra 
o condomínio. 
 Se essa penalidade for lega-
lizada na localidade onde está 
situado o condomínio, o síndico 
deve ser cauteloso quando for ins-
crever um morador no cadastro 
de inadimplentes. Isso porque se 
a inscrição for indevida, o Poder 
Judiciário reconhece a falha como 
conduta lesiva e abusiva, o que 
também constitui fato gerador de 
danos morais, uma vez que viola o 
direito à honra, à liberdade e à boa 
fama do indivíduo injustamente 
negativado. 
 A multa é uma penalidade le-
gal. Entretanto, essa não vem sen-
do uma estratégia muito eficaz des-
de que a mudança no Novo Código 
Civil em 2003 reduziu o teto da 
multa por atraso de 20% para 2%. 

Esse percentual é menor que os 
juros de outras contas que o con-
dômino tenha para pagar (cartão 
de crédito, por exemplo), de modo 
que muitas vezes ele prioriza o pa-
gamento dessas outras ao invés de 
pagar o condomínio. 
 Uma outra multa também é 
autorizada pela legislação brasilei-
ra. Desde 2006, com a entrada em 
vigor da lei 11.232/2005, o condô-
mino que não pagar o valor devido 
após condenação na Justiça dentro 
de um prazo de até 15 dias pode ter 
sua dívida acrescida de uma multa 
judicial de 10% sobre o débito.
 Além dessas punições, tam-
bém é permitido excluir o devedor 
de votações, bem como privá-lo 
do direito de ser votado em assem-
bleias. O condomínio não pode 
proibir acesso do inadimplente 
a áreas e equipamentos comuns, 
tampouco pode expor o inadim-
plente a cobranças vexatórias. 
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Santos x Palmeiras, Vasco x 
Botafogo. As finais que o Rio 

e SP mereciam

Ponto de 
interrogação

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Rogério pode despedir-
se da Libertadores ou 
continuar ganhando 

marcas

A final entre Santos e Pal-
meiras vai acontecer com 
um ano de atraso. No ano 

passado, as semifinais entre Santos 
e Penapolense, Palmeiras x Ituano 
permitiam imaginar o clássico na 
decisão. O Ituano tirou o Palmei-
ras na semi e venceu o Santos na 
finalíssima.
 Parece um brinde ao campe-
onato deste ano a final acontecer 
com um ano de atraso. Ou mais 
de 50. Você vai ouvir todo mun-
do falar da final de 1959, a única 
decisão de fato com Santos e Pal-
meiras cabeça a cabeça. Mas há 
outros casos em que palmeirenses 
e santistas saíram de um clássico 
festejando o troféu.
 Em 1927, o Santos tinha o 
ataque dos 100 gols, recebeu o 
Palestra Itália na Vila Belmiro na 
penúltima rodada e perdeu por 3 x 
2. O resultado garantiu o título ao 
Palestra. Se o Santos vencesse, se-
ria campeão. Em caso de empate, o 
Palestra ainda poderia ser campeão 
se ganhasse do Corinthians em seu 
último jogo — perdeu por 3 x 1.
 Em 1947, o Palmeiras venceu 
o Santos na penúltima rodada por 
2 x 1 no Pacaembu, gols de Artur-
zinho e Turcão — Odair fez o gol 
do Santos. Em 1968, o inverso. O 
Santos ganhou por 3 x 1 no Parque 
Antártica quando faltavam quatro 
rodadas para o Campeonato Pau-
lista terminar. O Palmeiras priori-
zou a Libertadores e corria o risco 
de rebaixamento. A vitória santista 
por 3 x 1 fechou a luta pelo título 
e fez a federação paulista mudar o 
formato, enterrar os pontos corri-
dos, a partir do ano seguinte.
 O último encontro decisivo 
aconteceu em 1996. O Palmeiras 
fez 102 gols em 30 jogos e no vigé-
simo nono foi campeão com uma 
rodada de antecedência, ao vencer 
o Santos no Parque Antártica por 2 
x 0, gols de Cléber e Luizão.
 Desta vez, o Santos é um time 
mais rápido, o Palmeiras está em 
fase de construção. O primeiro 
jogo, provavelmente no Allianz 
Parque, pode ajudar a decidir.

VASCO x BOTAFOGO
 Desde 1997 os dois rivais não 
se encontram numa finalíssima. 
Em decisões diretas, o Botafogo 
leva vantagem. Ganhou em 1948 
em General Severiano, por 3 x 1 
, gols de Paraguaio, Braguinha e 
Octávio — Ávila fez contra.
 Em 1968, o Botafogo foi cam-
peão enfrentando o Vasco no jogo 
da taça e vencendo por 4 x 0, gols 
de Roberto, Rogério, Jairzinho e 
Gérson.
 A final voltou a acontecer em 
1990, a mais polêmica delas, por-
que Vasco e Botafogo tinham leitu-
ra diferente do regulamento da Fe-
deração do Rio no triangular final 
que também envolvia o Fluminen-
se. Na opinião do Vasco, a vitória 
do Botafogo forçaria prorrogação. 
Enquanto o Botafogo dava a volta 
olímpica com a taça, os jogadores 
vascaínos receberam uma caravela 
de sua torcida e deram a volta no 
gramado festejando o título que 
mais tarde a Justiça confirmou para 

os botafoguenses.
Em 1997, a vitória do Glorioso 
por 1 x 0, gol de Dimba, garantiu 
a taça.
 O Vasco nunca venceu uma 
decisão direta contra o Botafogo, 
exceção feita à Taça Guanabara de 
1965, época em que o torneio era 
independente do Campeonato Ca-
rioca. Mas saiu de uma fila de doze 
anos festejando a taça contra o Bo-
tafogo com vitória por 2 x 1, gols 
de Gílson Nunes e Valfrido. Curio-
samente, o Vasco tenta sair de uma 
fila de doze anos neste campeonato 
de 2015.
 O Botafogo parece mais forte, 
fruto do trabalho incrível de Renê 
Simões. O Vasco pode dar a Doriva 
um feito inédito: campeão paulista 
e carioca em anos sucessivos.
 O problema desta final é a per-
cepção de que chegaram os clubes 
alinhados com a Federação. É a fi-
nal que o Rio de Janeiro merecia 
depois de tanta discussão.

Às portas do início do Bra-
sileiro, o ponto de interro-
gação na cabeça de todo 

torcedor é a capacidade do seu 
time para a disputa do campeonato. 
Junto a essa pergunta, outras: Qual 
a meta do clube? Ser campeão 
(sem aquele clichê: “entramos em 
todas as competições para ser cam-
peão”)? Libertadores? Fazer uma 
campanha mediana? Lutar contra o 
rebaixamento?

  Óbvio que, independentemen-
te do objetivo interno, o que será 
falado para a torcida e imprensa 
será mesmo o clichê. Tudo bem, 
normal, nem poderia ser diferente, 
mas o que eles pensam a portas fe-
chadas?

  Eu, você, todos nós temos 
uma ideia da força do elenco de 
cada time e mais: temos noção dos 
concorrentes e fazemos análises 
comparativas. Vejo três grupos dis-
tintos: grupo 1 (Corinthians, São 
Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Atléti-
co, Internacional), grupo 2 (Flumi-
nense, Flamengo, Santos, Grêmio), 

grupo 3 (os demais). O primeiro é 
formado pelos times que possuem 
elencos mais qualificados, técnicos 
de ponta (o São Paulo terá um em 
breve), sistemas de jogo definidos. 
No papel, devem disputar o título. 
Depois, vem a turma que pode sur-
preender, para cima ou para baixo. 
Podem, com uma boa campanha, 
beliscar uma vaguinha na tão so-
nhada Libertadores. Também, po-
dem degringolar e ficar na parte de 
baixo da tabela. Por fim, os times 
que devem passar o resto do ano 
com a calculadora na mão. Tam-
bém, teremos algumas surpresas 
com esse pessoal. 

  Diferentemente de anos ante-
riores, os elencos já estão quase fe-
chados. Uma ou outra contratação 
pontual. Ninguém deve esperar que 
seu time ainda faça contratações 
bombásticas. A grana anda curta e, 
sem dinheiro, o futebol, também, 
fica curto. Mesmo assim, as emo-
ções vão começar. E as choradeiras 
com a arbitragem...

Rogério Ceni vai completar 
contra o Corinthians o in-
crível número de 88 par-

tidas de Libertadores. É o jogador 
brasileiro com maior número de 
presenças, também com maior nú-
mero de edições (nove) empatado 
com Manga, do Botafogo, Nacio-
nal de Montevidéu e Internacional. 
Os 88 jogos hoje à noite igualam-
-no a Pedro Rocha, na quinta colo-
cação entre os recordistas de par-
tidas do torneio continental, como 
publicou o diário LANCE! desta 
quarta-feira.

 Pode ser o último.

 Se não for, Rogério continuará 
alcançando marcas.

 Classificar-se e jogar a Liberta-
dores até as quartas-de-final levará 
Rogério a 92 jogos, empate com o 
colombiano Willington Ortiz, do 
Millonarios e Deportivo Cáli, em 
quarto lugar entre os que mais dis-
putaram jogos do torneio.

 Classificar´se para as semi-

finais representará empate com 
Anthony de Avila, colombiano do 
América de Cáli, na segunda colo-
cação.

 Se chegar à decisão, só fica-
rá atrás do goleiro Ever Almeida, 
campeão pelo Olimpia em 1979 e 
1989 e dono do recorde de 113 par-
tidas disputadas por Libertadores.

 Pelo que o São Paulo jogou na 
temporada, não parece provável 
ir tão longe. Mas se continuar na 
Libertadores, Rogério pode seguir 
colocando seu nome nas posições 
mais altas das listas de estatísticas.

Por Paulo Vinícius Coelho - PVC
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Entrevista
Sono na portaria: como lidar?

com a Dra. Viviane Menezes |

Um problema comum en-
frentado por síndicos é sa-
ber como lidar para coibir 

os famosos “cochilos” que os por-
teiros dão em horário de expedien-
te. Mas, como o empregador deve 
agir ao constatar tal infração? A 
Folha do Síndico entrevistou a ad-
vogada Viviane Menezes, atuante 
na área de Direito Trabalhista, para 
responder algumas perguntas sobre 
o tema. 

FOLHA DO SÍNDICO: Como o 
síndico deve agir desde a primei-
ra vez que constatar e o funcio-
nário está dormindo em horário 
de trabalho?

DRA. VIVIANE MENEZES: 
Quando o empregador ou o sín-
dico de um prédio surpreende o 
porteiro dormindo no horário do 
serviço deve prontamente alertar o 
empregado de tal conduta culposa, 
ou seja, deve explicar que está em 
horário de trabalho e por isso, não 
deve confundir o local com am-
biente de descanso. 
 Esse alerta pode inicialmente 
ser verbal, mas para fomentar uma 
futura demissão por justa causa o 
empregador deve se resguardar de 
notificações por escrito.

FS: Em casos recorrentes, o sín-
dico pode demitir o funcionário 
por justa causa?

VM: Sim. Verificada a reincidên-
cia de tal conduta faltosa o empre-
gador pode dispensar o empregado 
por justa causa, com fundamento 
no art. 482, alínea “e” da CLT, 
que traz a hipótese de desídia no 
desempenho das funções. Ocorre 
que, a desídia pressupõe a prática 
reiterada de uma falta pelo em-
pregado, então, nesse caso, como 
a lei não estabelece quantas vezes 

a repetição de um ato configura a 
desídia, busca-se a razoabilida-
de. Não é razoável, por exemplo, 
uma demissão por justa causa por 
desídia do porteiro que teve um 
leve cochilo duas vezes no serviço. 
Para o empregador se resguardar 
da prova da justa causa, deve bus-
car, antes mesmo da demissão, que 
é vista como última medida para o 
caso, alertar verbalmente, por es-
crito e até suspender o empregado 
de suas funções por alguns dias. 
Dando a oportunidade de o empre-
gado buscar corrigir suas falhas e 
manter o contrato de trabalho.

FS: O patrão tem o direito de 
instalar câmeras na guarita para 
vigiar as atividades da portaria?

VM: Questão polêmica e diver-
sas vezes enfrentada na seara la-
borativa é o uso de câmeras pelo 
empregador a fim de revistar os 
empregados. Questão já analisa-
da pelo Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) o qual entende como 
revista íntima o uso de câmeras 
em banheiros para fiscalizar se 
os empregados estão furtando 

bens da empresa, tal fiscalização 
é vedada. No entanto, não é esse 
o caso em questão, aqui entende-
-se que câmeras na guarita de um 
prédio com o intuito de fiscalizar 
se o empregado está realizando 
seus afazeres conforme acordado 
no contrato de trabalho, não fere 
a intimidade do trabalhador, des-
de que, ele saiba que está sendo 
filmado. Nesse caso, se o síndico 
pretende colocar tais câmeras é 
recomendável que realize uma reu-
nião com os condôminos avisando 
a todos das novas medidas, conste 
em ata assinada de acordo com o 
quórum estabelecido e por meio 
escrito comunique o empregado 
de que para segurança interna, a 
portaria também será monitorada.

FS: O quê pode servir para com-
provar o sono durante o horário 
de trabalho?

VM: Podem servir de prova da 
desídia do empregado as filma-
gens, pessoas que presenciaram o 
porteiro dormindo reiteradamente, 
além das notificações escritas e 
assinadas pelo porteiro da ciência 
da gradação das punições. Vale 
alertar que todos os documentos 
escritos devem ser assinados pelo 
empregado, uma vez que documen-
tos apócrifos perdem o valor pro-
batório.
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Assessoria Condominial

Aldo Junior
Consultor Condominial 
e Diretor da JR Office
sac@jroffice.com.br

Sindico não pode reter  
documentos ou patrimônio 

do condomínio

O momento da troca de uma 
gestão condominial requer 
muita atenção por parte do 

novo sindico empossado e pelo ex-
-sindico. Dentre as várias respon-
sabilidades do gestor está a tran-
sição de documentos e patrimônio 
físico de sua gestão, que deve ser 
protocolada junto ao novo sindico.

 A guarda patrimonial e entrega 
de documentos ao sucessor, repre-
sentam além de uma obrigação do 
antigo sindico, bem como a preser-
vação da história administrativa, 
contábil e fiscal do condomínio, 
visando a continuidade da gestão.

 Dentre os documentos neces-
sários para uma transição transpa-
rente o antigo gestor deve entregar 
principalmente o seguinte: Con-
venção do condomínio, regimento 
interno, plantas, chaves do prédio, 
apólice de seguro, pastas de pres-
tações de contas, contratos com 
fornecedores, livros e relação de 
inventário patrimonial.

 Como o sindico de acordo com 
o código civil responde pelos da-
nos causados ao condomínio(com 
ou sem dolo), e, em tese quando se 
assume uma responsabilidade de 
gerir administrativa e financeira-
mente bens de terceiros, por si só, 
entende-se estar intrínseca toda le-
gislação pertinente à função, sendo 
qualquer ato vedado por Lei come-
tido por imperícia, negligencia ou 
omissão, consequentemente  passi-
vo de ressarcimento ou penalidade.  

 Diante deste quadro de encar-
gos inerentes a função do sindico, 

vislumbramos a retenção de docu-
mentos, caso recorrente nos condo-
mínios. Tal atitude, traz inúmeras 
repercussões em caso de retenção, 
pois além de prejudicar a conti-
nuidade da rotina do condomínio, 
pode gerar ainda danos financeiros 
pela falta de dados necessários por 
exemplo a elaboração de uma folha 
de pagamento ou até na geração de 
boletos e pagamentos de impostos.

 Alguns síndicos se apegam 
tanto ao cargo que se sentem “do-
nos” da documentação. Acreditam 
sinceramente que podem retê-las 
ou até não entregá-las simplesmen-

te porque perderam uma eleição, 
ou ainda  porque o sindico eleito 
sempre foi seu critico ou adversá-
rio no prédio, e em muitos casos 
apenas por implicância.

  Acontece que muitos síndi-
cos não sabem ou não mensuram 
o risco que correm nesta tomada 
de decisão, pois a simples retenção 
de quaisquer documentos ou per-
tences do condomínio já se carac-
teriza como crime de apropriação 
indébita prevista no código penal.

  A inteligência do artigo 168 do 
CP, em verbis diz: “Apropriar-se 
de coisa alheia móvel, de que tem 

a posse ou a detenção: Pena - re-
clusão, de um a quatro anos, e mul-
ta.”. Mais grave ainda se a retenção 
acontecer conforme cita o parágra-
fo 1º inciso II e III  na qualidade de 
tutor, curador, síndico, liquidatá-
rio, inventariante, testamenteiro ou 
depositário judicial,  ou em razão 
de ofício, emprego ou profissão.

  O motivo principal para que 
o sindico não retenha qualquer 
pertence ou documento do condo-
mínio, reside na fundamentação 
jurídica de que aquilo pelo qual se 
apropria momentaneamente, não 
pertence a ele  - sindico - , mas 
sim ao condomínio, ou seja, a to-
dos condôminos, sendo este o fato 
mais relevante que não justifica 
qualquer tipo de atitude que objeti-
ve a retenção patrimonial ou docu-
mental.

  Ademais no âmbito civil pode 
ainda o novo sindico ajuizar ação 
de busca e apreensão de documen-
tos, causando além de prejuízos fi-
nanceiros ao retentor da documen-
tação cobrar ainda todos os danos 
causados em virtude da pretensa 
retenção.

 Em suma, o melhor e mais 
saudável caminho, é proporcionar 
uma transição tranquila e transpa-
rente deixando todas as diferenças 
de lado, primando pela continuida-
de da gestão de forma a não pre-
judicar a rotina financeira e ad-
ministrativa do condomínio, com 
pensamento voltado sempre de que 
o patrimônio é de todos, e os even-
tuais prejuízos serão repartidos 
certamente na forma da Lei.

Fazer uma troca de bastão 
entre as gestões é fun-
damental para que haja 

tranquilidade -tanto para quem 
está chegando, como para 
quem está deixando o cargo. 
Nesse momento, é muito sau-
dável que haja uma conversa 
entre essas duas pessoas, para 
esclarecer qualquer dúvida que 
possa surgir, como relaciona-
da a uma obra em andamento 
no condomínio. Além disso, 
na troca de gestão do síndico, 
o anterior deve entregar todos 
os documentos referentes à sua 
administração, principalmente:

• Apólices de Seguro;

• Cartão de CNPJ;

• Folhas de Ponto de Funcio-
nários;

• Livro de Inspeção do Tra-
balho;

• Escritura de Convenção;

• Regulamento Interno; Li-
vros de Atas de assembleia;

• Contratos(manutenção etc);

• Pastas de Prestações de 
Contas;

• Planilhas de Orçamentos;

• Plantas do Condomínio;

• Certificados Operacionais e 
Ocupacionais 

• Comprovantes de pagamen-
tos efetuados (notas fiscais)
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

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.

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 edilícioéconsiderado 
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 oscondomínios 
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-MG - Apelação Cível AC 
10024112715867001 MG (TJ-

-MG)
Data de publicação: 11/06/2014

Ementa: AÇÃO DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS - SÍNDICO - CON-
DOMÍNIOEDILÍCIO - LEGITI-
MIDADE DA ASSEMBLEIA. - A 
prestação de contas emcondomínio 
edilício cabe apenas à assembléia a 
legitimidade para exigi-las.

TJ-SP - Apelação APL 
90001625220088260100 SP 

9000162-52.2008.8.26.0100 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 16/04/2015
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍ-
CIO. Ação de indenização somada 
dos pedidos de lucros cessantes e 
danos emergentes. Não renovação 
do apelo depois de julgados os de-

claratórios. Irrelevância. Emenda 
que não interferiu no cerne das 
razões apresentadas, que alcança-
ram seu fim processual. Necessi-
dade de se dar maior importância 
ao conteúdo que à forma. Estragos 
ocasionados em unidade privativa. 
Desídia do condomínio pela falta 
de manutenção de áreas comuns. 
Apamagis. Inexistência de prova 
a demonstrar o bloqueio ao acesso 
do condomínio. Eventuais reparos 
feitos por ela que buscaram evitar, 
tão somente, danos em suas pró-
prias instalações, sem representar, 
contudo, admissão de culpa. Da-
nos materiais. Demonstração pelos 
documentos juntados. Inexistência 
de contraprova idônea a afastá-
-los. Lucros cessantes. Cabimento. 
Impossibilidade de fruição econô-
mica do imóvel em face dos pro-
blemas físicos nele ocasionados. 
Período a situar-se entre a quebra 
da locação que se encontrava em 
curso e a primeira conclusão do 
laudo pericial da ação preventiva. 
Acessórios da locação. Pertinência 
de integrarem a condenação, mor-
mente pelo histórico dos contratos 
celebrados pela autora. Encargos 
da sucumbência do processo cau-
telar. Necessidade de reembolso. 
Demanda essencial a se conhecer 
a origem dos vazamentos. Dever 
de o réu arcar com tal ônus em 
razão do princípio da causalidade. 
Igual dever em relação aos custos 
da perícia realizada nestes autos. 
Derrota da autora. Imperativo de 
se adequar a verba devida aos dou-
tos advogados da Apamagis à re-
gra em vigor (CPC, art. 20, § 4º). 
Sentença reformada em grau míni-
mo. RECURSOS PROVIDOS EM 
PARTE.

TJ-RS - Apelação Cível AC 
70058034968 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 14/05/2014
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
COISAS. PROPRIEDADE. CON-
DOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO 
CAUTELAR INOMINADA. 
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PE-
NALIDADE. SUSPENSÃO DO 
USO DE SALÃO DE FESTAS. 
O descumprimento de regras con-
dominiais justifica a aplicação de 
penalidades previstas nas normas 
condominiais. No entanto, não ten-
do havido a reincidência prevista 
naquelas normas a vedação ao uso 
do salão de festas é indevida, além 
de implicar em dupla penalidade. 
- Circunstância em que se impõe 
manter a sentença que concedeu 
cautela assecuratória do uso. HO-
NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
MINORAÇÃO. Os honorários 
devem remunerar dignamente a 
atividade desenvolvida pelo pro-
fissional da advocacia. Merece 
reforma a decisão que arbitra ho-
norários em valor superior àquele 
que representa a justa remunera-
ção do trabalho exigido nos autos. 
RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70058034968, Décima Oitava Câ-
mara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: João Moreno Pomar, 
Julgado em 08/05/2014)

Síndico é condenado 
a arcar com gastos 
de uso telefônico 

O Superior Tribunal de 
Justiça rejeitou o re-
curso de um síndico 

acusado de atos ilícitos durante 
sua administração. Ele foi con-
denado em ação movida por 
condôminos para ressarcimento 
de danos causados no tempo em 
que esteve na administração do 
Prince Apart-Hotel, na cidade de 
Vitória (ES).
 Os condôminos do apart-
-hotel entraram com ação co-
minatória para ver ressarcidos 
os danos causados por inúmeras 
ligações a cobrar e internacio-
nais — todas recebidas e feitas 
da portaria da administração do 
condomínio. Na primeira ins-
tância, o juiz acolheu o pedido e 
condenou o síndico a apresentar 
todos os documentos solicitados 
pelos moradores sob pena de 
multa diária de um salário mí-
nimo. Foi condenado também 
a ressarcir com juros e correção 
monetária os valores referentes 
às ligações a cobrar e internacio-
nais feitas da administração.
 O Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo entendeu que o 
síndico extrapolou no uso de 
suas atribuições ao rescindir 
um contrato com a Telest sem 
consentimento dos moradores. 
De acordo com a denúncia re-
cebida, existia um sistema que 
inibia ligações DDI (discagem 
direta internacional) bem como 
as de DDC (discagem direta a 
cobrar) com manutenção feita 
pela Telest. Dessa forma, as li-
gações internacionais aumenta-
ram assustadoramente passando 
os condôminos a pagar por li-
gações feitas por terceiros não 

identificados. O TJ-ES manteve, 
então, a sentença concedida na 
primeira instância pela ausência 
de comprovação da origem dos 
telefonemas e pelos prejuízos 
causados aos moradores.
 Inconformado, o réu entrou 
com Recurso Especial no STJ. 
Alegou que a decisão do TJ-ES 
violou o artigo 22, parágrafo 1º, 
alíneas ‘a’ e ‘f’, da Lei 4.591/64 
(competência dos síndicos), 
além do artigo 245 do CPC. Po-
rém, o relator, ministro Luis Fe-
lipe Salomão, ressaltou que não 
cabe ao STJ apreciar violação de 
dispositivos constitucionais sob 
pena de usurpação da compe-
tência do Supremo Tribunal Fe-
deral. Ressaltou que tais artigos 
não foram alvo de debate no en-
tendimento do Tribunal de Justi-
ça. Dessa maneira, ficou manti-
da a decisão da Justiça capixaba. 
Com informações da Assessoria 
de Imprensa do Superior Tribu-
nal de Justiça.
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Gestão em Segurança
A importância do controle de 

acesso em condomínios fechados

É comum nos dias atuais nos 
depararmos com notícias 
sobre assaltos em condo-

mínios fechados. Esta prática vem 
crescendo e levantando a questão 
de até que ponto este tipo de mo-
radia é segura. Por mais que estes 
empreendimentos possuam equi-
pamentos variados como câmeras 
de segurança, cercas elétricas e 
afins, se o controle de acesso não 
for eficiente, ele estará vulnerável 
para estas ocorrências.
 A eficiência do controle de 
acesso de um condomínio passa 
por três etapas essenciais: equipa-
mentos adequados à situação, uma 
equipe de segurança bem treinada 
e rígida e moradores conscientes e 
que respeitem as regras. Uma coisa 
está interligada a outra e não é pos-
sível que o sistema funcione plena-
mente se alguma destas partes não 
funcionar.
 No caso dos equipamentos, 
buscar empresas do mercado que 
tenham um bom histórico e tec-
nologia de ponta é a primeira de-
cisão a se tomar. Uma boa dica é 
observar quais são as condições de 
manutenção e o tempo de garantia. 
Equipamentos de baixa qualidade 
costumam acompanhar contratos 
caros e pouca cobertura.
 Sobre a equipe de segurança, 
o treinamento é essencial, uma vez 

que eles irão operar o sistema. Ou-
tro ponto importante é a questão da 
rigidez. Ser firme sem ser mal edu-
cado com moradores que querem 
burlar as regras é um desafio desta 
área.
 E justamente o comportamen-
to dos moradores é a terceira etapa 
do processo. Se as duas primeiras 
etapas estiverem funcionando cor-
retamente, mas o usuário do siste-
ma burlar as regras, entrando com 
visitantes pela garagem para evitar 
o cadastro e outras práticas simila-
res, ou tentar entrar no prédio sem 
utilizar os dispositivos de identifi-

cação obrigatórios ou os procedi-
mentos de segurança exigidos, de 
nada adiantará o investimento em 
equipamentos e equipe.
 Desta forma, podemos perce-
ber que a segurança de um condo-
mínio fechado é como um motor 
e que se alguma das engrenagens 
não funcionar corretamente, ele 
para de funcionar, causando trans-
tornos, prejuízos e, deixando a ana-
logia de lado, a falta de segurança.

Por: Alfapress
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Administração
Seja um síndico estudioso!

O maior pecado cometido 
por um síndico, seja ele 
veterano ou de primeira 

viagem, é desconhecer as leis que 
regem a administração e o coti-
diano do condomínio. Por falta de 
conhecimento, muitas falhas buro-
cráticas podem ser cometidas le-
vando a complicações sérias com a 
Justiça, por exemplo. Os extremos 
- seja o excesso de zelo ou desleixo 
com os assuntos do condomínio - 
também são frutos dessa ignorân-
cia e devem ser evitados. Buscar o 
equilíbrio é fundamental.
 É comum encontrar pesso-
as que se candidatam ao cargo de 
síndico exclusivamente em busca 
de tirar vantagens pessoais como 
a isenção da cota condominial, 
uma vaga de garagem reservada ou 
quaisquer benefícios do tipo. Esse 
tipo de conduta é reprovável e até 
injustificada, pois se a pessoa for 
verificar os direitos e atribuições 
do síndico, verá que o número de 
responsabilidades que recai sobre 
ele é bem maior que as “supostas” 
regalias. 
 A primeira atitude a ser incor-
porada por um síndico que deseja 
desempenhar bem a sua função e 
assim ajudar o condomínio é es-
tudar. Essa atividade não deve ser 
encarada como uma obrigação en-
fadonha, mas sim como uma busca 
pelo aperfeiçoamento. De posse de 
mais informações, o síndico ganha 
mais segurança e jogo de cintura 
para resolver os “pepinos” que sur-
gem no dia a dia. Assim, sua passa-
gem pela sindicância se torna mais 
produtiva e eficaz.
 O texto-base que deve se tor-
nar o “livro de cabeceira” do sín-
dico durante o seu mandato é a lei 
que regulamenta os condomínios 
(LEI Nº 4.591) do Código Civil, 
artigos 1.331 a 1.358. Esse orde-

namento jurídico reúne as normas 
vigentes em território nacional no 
que tange a vida em condomínio. 
É importante destacar a soberania 
dessa lei, sobre a qual nenhum re-
gimento local de condomínio pode 
se sobrepor. O texto completo pode 
ser encontrado na internet e deve 
ser impresso para estar sempre de 
fácil alcance.
 Após se inteirar do que diz a 
legislação nacional, é fundamen-
tal conhecer as regras locais. Isso 
se faz estudando a Convenção do 
condomínio e o seu regimento 
interno. É totalmente inadmissí-
vel que um síndico nunca tenha 
lido esses dois documentos, pois, 

se nem ele conhece as normas do 
condomínio, como poderá cobrar 
respeito a elas? 
 Além dessas fontes básicas, é 
essencial que o síndico se mante-
nha atualizado em relação a juris-
prudências e novas leis que pos-
sam atingir o seu condomínio. Para 
isso, ele deve estar sempre atento a 
reportagens veiculadas sobre con-
domínios na mídia e também bus-
car periódicos e livros que tratem 
do tema. A ignorância de uma obri-
gação jamais é aceita como justifi-
cativa para infringir uma lei, essa é 
uma premissa básica que deve ser 
levada em consideração. 
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Especial
Segurando as contas 
no limite do viável

Condomínio responde 
diretamente pelos atos 

do condômino 

Na opinião de muitos mo-
radores, síndico bom é 
aquele que não aumenta 

a taxa condominial. Com o intuito 
de cair nas graças dos condôminos 
e conquistar votos para alcançar 
o cargo de administrador, muitos
candidatos levantam esta bandeira
para garantir a vitória na eleição.
Embora beneficie o bolso do con-
tribuinte, será mesmo que manter
fixo o valor é um benefício?

A cota existe para arcar com 
as despesas ordinárias do condo-
mínio. O problema é que a maioria 
desses custos sofre reajustes anu-
ais como é o caso do salário pago 
aos funcionários (a folha de paga-
mentos e encargos representa entre 
45% e 50% das despesas).

Noutras demandas os valores 
variam de acordo com o mercado, 
a exemplo dos gastos com produ-
tos de limpeza, serviços de manu-
tenção, energia, água. Para muitos 
prédios, a contribuição coletiva 
dos moradores é a única fonte de 
receita e se ela não acompanha a 
progressão das despesas, as contas 
não batem e o fluxo de caixa do 
condomínio entra no vermelho. 

Com esse raciocínio, é oportu-
no refletir se vale a pena sacrificar 
o equilíbrio financeiro do condo-
mínio em nome de uma política

demagoga para não desagradar os 
moradores. A resposta é: não. Isso 
traz mais prejuízos que benefícios 
à coletividade. 
 Com o passar o tempo, a situ-
ação pode se reverter contra o pró-
prio síndico, pois os condôminos 
reclamarão da falta de zelo no con-
domínio em detalhes como lâm-
padas queimadas, água ou energia 
cortada, sujeira, piscina mal trata-
da, ou seja, fatos que denunciam 
que o patrimônio não está sendo 
preservado como deveria. 
 É válido lembrar que o síndico 
é responsável civil e criminalmen-
te pelo condomínio. Isto implica 
em dizer que em caso de aciden-
tes com elevadores quebrados, 
por exemplo, sendo comprovada 
a causa por negligência do síndico 
(falta de manutenção), ele pode ser 
responsabilizado. Por isso, é im-

portante ter em mente que há itens 
fundamentais no condomínio com 
os quais não se pode economizar. 
 Entretanto, é possível enxugar 
as contas do condomínio adotando 
outras medidas: reduzindo o nú-
mero de horas extras dos funcio-
nários; pesquisando e comparando 
orçamentos com várias empresas 
prestadoras de serviços prediais; 
economizando e reutilizando água 
na limpeza de áreas comuns (quan-
do for possível); instalando senso-
res de presença para que as lâmpa-
das só sejam acionadas quando de 
fato forem necessárias. 
 Além das medidas de conten-
ção, o síndico deve procurar fazer 
acordos amigáveis de quitação de 
dívidas com os inadimplentes, e 
assim reajustar o equilíbrio finan-
ceiro do condomínio com respon-
sabilidade.

O condomínio responde di-
retamente pelos atos pra-
ticados pelo condômino, 

observado o direito de regresso. 
Assim entendeu o Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 9ª Região ao 
condenar um condomínio de Curi-
tiba a indenizar em R$ 2 mil por 
danos morais devido à agressão fí-
sica e verbal de um morador a um 
porteiro.
 Em primeira instância, embora 
tenha sido provado que a agressão 
realmente ocorreu, o juízo enten-
deu que o valor da indenização 
deveria ser cobrado diretamente do 
agressor, que teria responsabilida-
de pelos seus atos.
 Entretanto, para o TRT-9, o 
condomínio equipara-se a em-
pregador e sendo assim responde 
pela saúde física e moral de seus 
empregados em ambiente de tra-
balho. Pela decisão, o condomínio 
foi omisso ao não evitar “atitudes 
descivilizadas” por parte de seus 
condôminos, expondo seus empre-
gados a situações inadequadas para 

a existência de um ambiente de 
trabalho adequado. O condomínio 
ainda foi condenado a reconhecer 
a rescisão indireta do contrato de 
trabalho.
 Mesmo com a decisão favorá-
vel, o porteiro recorreu da decisão 
para pedir o aumento do valor da 
indenização. Mas a 6ª turma do 
Tribunal Superior do Trabalho não 
aceitou o pedido por considerar 
que o valor arbitrado observou os 
princípios da razoabilidade e pro-
porcionalidade. Para o relator, mi-
nistro Aloysio Corrêa da Veiga, a 
quantia de R$ 2 mil é compatível 
com o dano sofrido.
 O porteiro foi agredido após se 
negar a atender pedido do morador 
para abrir o portão do edifício para 
a entrada de pessoas sem autoriza-
ção do síndico. Embora o empre-
gado tenha agido de acordo com 
a convenção do condomínio, isso 
não impediu que o morador par-
tisse para cima dele com ofensas e 
agressões físicas.
RR-849-39.2012.5.09.0013
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Matéria Capa

Dicas
Lâmpadas LED

 A substituição de lâmpadas 
fluorescentes ou incandescen-
tes comuns pelas de tecnologia 
LED é uma medida simples 
capaz de trazer expressiva re-
dução nos custos do condomí-
nio. O impacto do aumento de 
até 39,5% na conta de energia 
elétrica em algumas regiões já 
começou a pesar e a procura por 
estratégias que ajudem a econo-
mizar também aumenta. 

 Nesse intuito, muitos con-
sumidores estão recorrendo às 
lâmpadas do tipo LED, que - 
segundo a Associação Brasilei-
ra da Indústria de Iluminação 
(Abilux) - chega a gerar econo-

mia de até 70% na conta de luz e 
pode ser encontrada no comércio a 
preços acessíveis. A lâmpada bran-
ca de LED 7w bivolt custa em mé-
dia R$ 28,00 e uma modelo super 
amarelo de 5w pode ser adquirido 
por cerca de R$ 20,00. Embora a 
troca das lâmpadas requeira um 
investimento inicial, a recompen-
sa virá com expressiva redução na 
conta de luz.

Impermeabilização

 O processo de impermeabili-
zação é fundamental para garantir 
que não haja vazamentos nas cai-
xas d’água do condomínio, e assim 
se evite desperdício. A atividade 

requer mão de obra especializada 
e tecnologia, portanto é importan-
te pesquisar bem a credibilidade 
da empresa a ser contratada para o 
serviço. O menor preço não deve 
ser o único critério de escolha. 

 A impermeabilização é um 
processo complexo e demorado, 
pois é necessário aguardar a cura 
dos produtos químicos utilizados 
e enquanto isso acontece, a caixa 
d’água precisa ficar vazia (cinco 
dias aproximadamente). Os ma-
teriais usados na impermeabiliza-

ção são escolhidos a partir de um 
diagnóstico prévio da área. Por 
isso, reforça-se a necessidade de 
acompanhamento por profissio-
nais competentes, pois caso seja 
feita de forma equivocada, a im-
permeabilização por prejudicar a 
potabilidade da água que chega 
aos condôminos. 

Escolha da administradora

 Contar com a assessoria de 
uma administradora de condomí-
nio é uma tendência cada vez mais 
crescente. O apoio de uma equipe 
especializada irá ajudar o síndico 
em sua gestão. Na hora de con-
tratar os serviços de uma empresa 

desse tipo, deve-se procurar in-
dicações. Antes de fechar con-
trato, é indicado solicitar a lista 
de condomínios para os quais a 
empresa presta serviço. 

 Ter contato com a experiên-
cia de outros síndicos é impor-
tante para conhecer o histórico 
da administradora e ajudará na 
hora de fazer a escolha. O con-
trato deve ser examinado com 
bastante atenção, sobretudo as 
cláusulas que tratam de uma 
possível rescisão caso o serviço 
não esteja a contento. O ideal 
é que a administradora ofereça 
assessoria jurídica e contábil, 
pois esses são os departamen-
tos nos quais os síndicos geral-
mente têm maiores dúvidas. 

Alteração no Código Civil beneficia 
condomínios na cobrança de devedores

O aguardado novo Código 
de Processo Civil (Lei 
13.105 de março de 2015), 

sancionado pela Presidente da Re-
pública, traz em seu texto muitas 
novidades, dentre elas um avanço 
que há muito é esperado. A notícia 
é que, com a entrada em vigor do 
novo CPC, as cotas condominiais 
passarão a ter natureza de título 
executivo extrajudicial, o que tor-
na a sua cobrança pela via judicial 
muito mais rápida. 
 Embora o atual Código Pro-
cessual Civil determine que cotas 
condominiais devam ser cobradas 
por meio do procedimento sumá-
rio — rito processual mais célere 
— esse procedimento judicial de 
cobrança, ainda assim, é muito 
moroso e desgastante para o con-
domínio. 
 Isto se dá em razão de que o 
procedimento sumário disponibi-
liza ao condômino inadimplente 
uma série de defesas e recursos 
processuais que, na maioria das 
vezes, são utilizados tão somente 
com o fim de procrastinar o pro-
cesso. Nesse procedimento, se dá 
a fase de conhecimento, na qual 
se produzem as provas necessárias 
para que o julgador tenha elemen-
tos suficientes para proferir uma 
sentença que aplique o direito ao 
caso concreto.
 Não obstante, o Código Civil 
imponha o pagamento do rateio 
de despesas de condomínio, mui-
tas vezes essa imposição tem sido 
desconsiderada por condôminos 
que o fazem com apoio nas normas 
processuais, que, como dito acima, 
nada mais fazem do que dificultar 
a cobrança das cotas condominiais 
não pagas.

 O rateio  dessas despesas me-
diante o pagamento da cota é o 
que motiva a constituição de um 
condomínio. A sua razão de ser 
é a solidariedade existente entre 
os  locatários ou proprietários, ao 
passo que decidem viver nesse 
tipo de organização com o intuito 
de unir esforços para usufruir de 
uma infraestrutura que não seria 
economicamente possível manter 
sem a ajuda de seus pares. É certo, 
portanto, que o inadimplemento de 
um condômino reflete diretamente 
nas contas do condomínio, fazen-
do recair sobre os demais morado-
res os encargos extras resultantes 
da falta de receita.
 Esses motivos levavam à dis-
cussão acerca da necessidade de 
dar às taxas e às despesas condo-
miniais força de título executivo 
extrajudicial, que, em benefício do 
condomínio credor, diminuiria, e 
muito, o tempo do procedimento 
judicial utilizado como meio para 

sua cobrança. O credor não preci-
sa passar por um penoso processo 
de conhecimento para a posterior 
execução quando se trata de título 
executivo extrajudicial. No atu-
al modelo processual civil, essas 
taxas só ganham força de título 
executivo quando não cabe mais 
recurso contra a sentença que con-
denou o condômino inadimplente 
a pagar.
 Tendo o título força executiva 
extrajudicial, a sua cobrança pela 
via judicial é feita em menos tem-
po do que se ele não tivesse este 
status, posto que não é necessário 
o ajuizamento de uma ação ordiná-
ria, onde há a fase de conhecimen-
to, podendo, o credor, ingressar di-
retamente com a ação de execução 
para perseguir seu crédito. Na exe-
cução de título executivo extraju-
dicial, o devedor é citado já para 
efetuar, dentro do prazo de três 
dias, o pagamento da dívida, sob 
pena de constrição patrimonial, re-

gra esta que foi mantida pelo Novo 
CPC.
 O acerto legislativo ao elencar 
as taxas e despesas condominiais 
no rol dos títulos executivos ex-
trajudiciais — artigo 783, inciso 
VIII da Lei 13.105/2015 — se dá 
em razão de que o título executivo 
extrajudicial, expressando obri-
gação certa, líquida e exigível, é 
composto pelo conjunto da con-
venção de condomínio. Desta, se 
extrai o critério de divisão das des-
pesas dentre as unidades autôno-
mas condominiais — da ata de as-
sembleia aprovando o orçamento, 
da discriminação do débito, bem 
como da data prevista para o seu 
vencimento. Já a sujeição passiva 
na execução decorreria do artigo 
1.336 do Código Civil, que impõe 
ao condômino o dever de “contri-
buir para as despesas do condomí-
nio na proporção das suas frações 
ideais, salvo disposição em con-
trário na convenção”. Assim, não 
há necessidade de um processo de 
conhecimento para declarar que 
o título é exequível, quando ele 
já contém todos os requisitos de 
existência de um título executivo, 
faltando apenas que a lei outorgue 
tal status.
 Com a entrada em vigor do 
novo CPC, que ocorrerá no próxi-
mo ano, um dos maiores avanços, 
no ramo do Direito Imobiliário, 
será a mudança na forma de co-
brança judicial de contribuições 
condominiais, o que afastará a ne-
cessidade de o condomínio passar 
pelo moroso e desgastante proces-
so de conhecimento para que re-
ceba seu crédito, bastando propor 
ação de execução de título execu-
tivo extrajudicial.

da Redação |
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Portão eletrônico 
deve ser acionado com 

responsabilidade

Segurança Momento EuChef

Penne com molho 
de carne moida e 

manjericão

Ingredientes:

- 4 colheres (sopa) de óleo
- 2 dentes de alho picados
- 500 g de carne moída
- 1 litro de caldo de legumes
- 1 lata de molho de tomate
- 1 lata de creme de leite
- 500 g de massa tipo penne ou pa-
rafuso cozido
- Sal a gosto
- Folhas de manjericão a gosto
- Parmesão ralado a gosto

/euchefdf
(61)8192-0892

@euchef

Por Fábio Marques |

Para mais receitas e dicas 
siga-nos

Rendimento: 5 porções
Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Modo de preparo

1. Na panela de pressão, aqueça o 
óleo, doure o alho e refogue a carne 
até secar totalmente o líquido. 
2. Junte o caldo de legumes, o mo-
lho, o creme de leite, o macarrão e 
o sal. Tampe a panela e cozinhe por 
4 minutos após o início da pressão. 
3. Desligue o fogo, deixe sair a 
pressão e abra a panela. Transfira a 
massa para um refratário, salpique 
as folhas de manjericão e polvilhe o 
queijo ralado.

Dica: Substitua a carne por peito de 
frango desfiado.

“Contrate o Chef e 
experimente deliciosos pratos”

Para entrar ou sair do prédio, 
qual método é o mais segu-
ro: dar a cada condômino a 

posse de um controle remoto pró-
prio ou deixar a função de abrir e 
fechar o portão eletrônico a cargo 
de um porteiro treinado? A discus-
são sobre qual forma é a mais ade-
quada diverge opiniões e, algumas 
vezes, pode ser motivo de confli-
tos entre condôminos e síndicos. 
 Para a empresária Mirtes Ju-
rema, moradora de um residencial 
em João Pessoa (PB), é preferível 
que cada morador acione o por-
tão por conta própria. “Costumo 
chegar do trabalho de madrugada, 
geralmente sozinha, e me sentia 
mais exposta ao perigo, pois o 
porteiro demorava muito para li-
berar a entrada e eu ficava espe-
rando do lado de fora do prédio”. 
Após vários pedidos, a moradora 
conseguiu permissão da síndica 
para portar um controle remoto. 
“Eu não discordo da política do 
condomínio, mas na prática ela 
não funciona como deveria, pois 
o porteiro é negligente”, reclama 
Mirtes.
 Para o engenheiro especialista 
em segurança, José Carlos Lima, 
a insatisfação da moradora é justa, 
posto que o próprio condomínio 
não faz sua parte no cumprimen-
to das regras. Lima afirma que o 
mais correto é que o portão eletrô-
nico seja acionado por um funcio-
nário permanentemente a postos 
na guarita, geralmente o porteiro. 
Isso evita que pessoas estranhas 
usem o controle remoto de um 
morador sem seu conhecimento, 
em caso de perda do objeto. 

 “É preciso destacar que essa 
atividade deve ser executada com 
o máximo de atenção e discipli-
na para evitar deixar condôminos 
do lado de fora aguardando por 
muito tempo e também não per-
mitir a entrada indiscriminada de 
veículos. O ideal é que o porteiro 
identifique a placa do veículo, que 
deve ser previamente cadastrado, e 
o motorista, e só depois autorize a 
entrada”, explica o especialista.
 Mesmo sabendo dos riscos, se 
o condomínio preferir ceder con-
troles remotos a seus moradores, é 
fundamental que os portadores se-
jam orientados a jamais colocarem 
identificadores que possam dar 
pistas da localização do portão. 
Muitas pessoas costumam colocar 
chaveiros com seu nome ou até 
mesmo o próprio endereço. Se cair 
em mão erradas, isso pode servir 
de mapa para que um criminoso 
chegue ao prédio e acione o portão 
com facilidade. 

 Outro ponto a ser fiscalizado 
com rigor é o fechamento do por-
tão eletrônico e isso se aplica às 
duas situações, seja uma função do 
porteiro ou do condômino. “Natu-
ralmente, o portão já leva alguns 
segundos para fechar. Se a pessoa 
demora para acioná-lo, significa 
que o espaço de acesso ficará li-
berado por mais tempo ainda. Isso 
abre brecha suficiente para que 
uma pessoa desautorizada entre a 
pé ou num veículo pequeno como 
moto ou bicicleta”, enfatiza José 
Lima.
 O regimento interno do prédio 
pode estabelecer punições que vão 
desde advertência a multas àqueles 
condôminos que forem negligen-
tes com o fechamento do portão. A 
penalidade, é claro, deve ser apli-
cada com bom senso e somente 
em casos de reiteradas infrações. 
O ato poderá ser comprovado por 
meio de filmagens do circuito de 
câmera ou testemunhos. 



Desde 1992, a SERVLIMP atua no Segmento de 
Prestação de Serviços Gerais e Administração 
de Condomínio. Nos serviços de conservação 
e limpeza são oferecidos todo o material e 
mão-de-obra, com profissionais treinados 
e qualificados, que podem ser contratados 
separadamente ou em conjunto. 
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mão de obra voce
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