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Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

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

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

Poupança Antiga (1) (%) 0,6302 0,6079 0,6159 0,6822 3,70 7,39
Poupança (2) (%) 0,6302 0,6079 0,6159 0,6822 3,70 7,39
TR* (1) (%) 0,1296 0,1074 0,1153 0,1813 0,64 1,15
TJLP (%) 0,46 0,45 0,50 0,49 2,85 5,45
FGTS (3) ( %) 0,3765 0,3543 0,3622 0,4284 2,14 4,19

Débitos Fed ** Selic (4) (%) 1,01 0,95 0,99 1,03 5,91 11,84
DI Over (2) (%) ---- ----
UPC *** (R$) 22,55 22,60 22,60 22,60 0,49 0,89
UFESP (R$) 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

A Folha do Síndico orgulha-
-se de sua trajetória de 
sucesso na mídia direcio-

nada ao segmento de condomínio. 
Desde 1989, acreditamos na re-
levância do setor e identificamos 
a necessidade de levar ao síndico 
informações que o auxiliem no ár-
duo dever de gerir um patrimônio 
coletivo. 

 Mais que isso, buscamos apro-
ximar dele comerciantes de produ-
tos indispensáveis para a preserva-
ção da saúde do condomínio. Para 
isso, contamos com uma gama de 
empresas parceiras que anunciam 
seus serviços nas páginas de nosso 
jornal de periodicidade mensal.

 Visando uma comunicação 
mais eficiente com nossos leitores 
e uma vitrine mais atraente para 
nossos anunciantes, inauguramos 
nova fase no nosso canal virtual. 
O site da Folha do Síndico está de 
cara nova! Em breve, o conteúdo 
dos impressos estará disponível 
também em formato digital. 

 Cumprindo seu papel de fon-
te de consulta para o síndico, o 
JS traz nessa edição uma matéria 
especial para tirar as dúvidas que 
ainda restam sobre as recentes mu-

danças movidas pelo Governo Fe-
deral na Previdência Social. O que 
mudou na concessão de benefícios 
como Seguro-desemprego, Abono 
Salarial e Auxílio-doença? Em lin-
guagem prática, fizemos um resu-
mo para atualizar você.

 Sobre o assunto do momento: 
crise hídrica. Abordamos na nossa 
seção “Administração” a responsa-
bilidade do síndico no registro da 
água consumida no condomínio. 
As dificuldades na distribuição em 
algumas cidades brasileiras infeliz-
mente estimularam ações de má fé, 
conforme é relatado o caso de uma 
síndica acusada de furtar mais de 
900 mil litros de água em um con-
domínio em São Paulo. O Código 
Penal Brasileiro dispõe sobre esse 
tipo de crime. 

 Essas e outras matérias re-
cheiam a edição de julho da Folha 
do Síndico com atualizações, in-
formes e dicas para auxiliar a sua 
gestão condominial. Somos parcei-
ros nessa honrosa - embora difícil 
- missão que é ser síndico. 

Boa leitura!

Validade: 31/01/2016
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O que acontece quando um 
condômino inadimplen-
te morre deixando uma 

dívida com o condomínio? Com 
quem fica o prejuízo? A situação é 
comum e não são raras as vezes em 
que as partes não chegam a uma 
negociação amigável, acabando 
por levar o caso para deliberação 
na Justiça. 

 As contas não morrem com 
o inadimplente. Essa é uma das 
circunstâncias em que os débitos 
são transferidos aos herdeiros do 
falecido. Isso acontece porque as 
dívidas estão relacionadas a um 
bem alienado, no caso um imóvel. 
O mesmo se aplica a dívidas com 
IPTU, por exemplo. Dependendo 
do valor da dívida, pode não valer 
a pena ficar com o imóvel e, por 
isso, muitos herdeiros renunciam 
à herança, ficando sem patrimônio, 
mas em compensação também sem 
dívidas.

 Herdeiros respondem pro-
porcionalmente por dívida após a 
partilha. Isso significa que os bene-
ficiados pela sucessão devem res-
ponder por dívidas do falecido na 
proporção da parte que lhes coube 
na herança, e não até o limite indi-
vidual do quinhão recebido. 

 Esse é o entendimento da 
Quarta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), que julgou recur-
so especial que discutia execução 
de dívida ajuizada após a partilha. 
A execução dizia respeito a dívidas 
condominiais contraídas pelo autor 

Dívida de condomínio é 
transmitida a herdeiros

Legislação da Redação / STJ

da herança. O montante, acrescido 
de correção monetária e juros, ul-
trapassava R$ 87 mil. Como a pe-
nhora do imóvel não foi suficiente 
para quitar o débito, o condomínio 
moveu ação contra os herdeiros.

 O juízo de primeira instância 
determinou o bloqueio das contas 
dos sucessores e rejeitou a impug-
nação à execução. Uma das herdei-
ras recorreu ao Tribunal de Justiça 
de São Paulo, que determinou que 
a execução se limitasse a 5,55% do 
valor da dívida, percentual corres-
pondente ao quinhão recebido por 
ela.

Proporcional à herança

 No recurso especial, o condo-
mínio alegou que a decisão afron-

tou os artigos 1.792 e 1.997 do Có-
digo Civil e o artigo 597 do Código 
de Processo Civil, pois o percentu-
al de 5,55% deveria corresponder 
ao valor da herança, e não ao valor 
da execução.

 O relator, ministro Luis Felipe 
Salomão, negou provimento ao re-
curso. Segundo ele, “feita a parti-
lha, cada herdeiro responde pelas 
dívidas (divisíveis) do falecido 
dentro das forças da herança e na 
proporção da parte que lhe coube, 
e não necessariamente no limite de 
seu quinhão hereditário”.

 Segundo Salomão, não há so-
lidariedade entre os herdeiros de 
dívidas divisíveis, por isso caberá 
ao credor executar os herdeiros ob-
servando a proporção da parte que 
coube a cada um. 
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Repeteco
Fraudes e desvio de dinheiro 

fazem parte da história do Brasil

Por Andréa Mattos |

Modalidades mais comuns 
de irregularidades e 
fraudes. O sindico ou a 

administradora desonesta pode:

• Pedir para um fornecedor de 
produto ou serviço fazer uma 
nota fiscal com valor superior ao 
real, e ficar com a diferença.

• Contratar serviços ou comprar 
produtos sem concorrência e 
sem aprovação de orçamento em 
assembléia.

• Tirar dinheiro secretamente do 
fundo de reserva, que é usado só 
em caso de emergência.

• Se não há conferencia do saldo 
e da movimentação do fundo por 
parte dos condôminos, não se 
percebe esta irregularidade.

• Não especificar as contas a pa-
gar, e desviar dinheiro do condo-
mínio.

• Em casos mais graves, deixar 
de pagar contas e o condomínio 
fica inadimplente (água, luz, gás, 
outros fornecedores).

• Não registrar funcionários.

Sintomas de fraudes

• Ausência de balancetes, recusa 
do sindico em realizar prestação 

de contas

• Movimentação bancaria sem 
justificativa

• Despesas sem nota fiscal

• Despesas não aprovadas em 
assembléia

• Casos mais graves: notificação 
de concessionárias de serviços 
públicos (água, luz, gás) de cor-
te no fornecimento por falta de 
pagamento; notificação do INSS 
(Instituto Nacional de Segurida-

de Social) por falta de pagamen-
to de contribuições trabalhistas.

Para combater fraudes

• Se o sindico supera orçamento 
previsto em assembléia sem ter 
autorização (em outra assem-
bléia), deve – a rigor – repor a 
diferença “do seu próprio bolso” 
Exceção: obras de emergência.

• Caso o sindico se recuse a 

prestar contas, explica a advo-
gada, os condôminos podem se 
reunir e convocar assembléia 
extraordinária observando o qu-
orum mínimo.

• A ultima alternativa seria ir à 
vara Cível – de preferência, mais 
próxima do domicilio – acompa-
nhado de advogado, e entrar com 
uma ação exigindo prestação de 
contas.

• Pode-se contratar uma audito-
ria, em suspeita de fraude ou má 
administração.

• O sindico Civil e criminalmen-
te por todos os atos realizados 
em sua gestão até 5 anos depois 
do final da mesma.  

• Qualquer condomínio pode 
convocar uma assembléia, desde 
que tenha as assinaturas de pelo 
menos um quarto (25%) dos 
condôminos. 

• O processo contra um sindico 
ou administradora que fraudou 
um condomínio pode demorar 
até três anos apenas em primei-
ra instancia. Nesse período, há 
o risco de o réu desfazer-se dos 
bens. Assim, caso ganhe a causa, 
o morador ainda corre o risco de 
ficar sem receber.

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

Infelizmente, os condomínios são alvo destes atos, 
gerando problemas e altos prejuízos para os condôminos.
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Especial
Seguro-desemprego, abono 
salarial e auxílio-doença: 

o que mudou?

Dentre as medidas adota-
das pelo Governo Federal 
em 2015 para conter des-

pesas e aumentar arrecadação do 
país, estão novas regras que afetam 
diretamente a Previdência Social. 
A mudança inclui mais exigências 
para concessão de benefícios como 
o seguro-desemprego, abono sala-
rial e auxílio-doença.

 Com a Medida Provisória 665 
que passou a vigorar em março 
deste ano, alguns requisitos pas-
saram a ser exigidos na solicitação 
do seguro-desemprego. De acordo 
com a regra anterior, o trabalhador 
poderia pedir benefício após seis 
meses de trabalho ininterruptos. 
Atualmente, é necessário trabalhar 
por 18 meses para pedir pela pri-
meira vez, e por 12 para pedir a se-
gunda. É obrigação do empregador 
entregar ao funcionário dispensado 
sem justa causa o Requerimento do 
Seguro-Desemprego devidamente 
preenchido, para que o mesmo te-
nha acesso ao benefício.

Seguro-desemprego - Pela 
primeira vez, o trabalhador que se 
enquadrar nas exigências receberá 
4 parcelas se comprovar vínculo 
empregatício com pessoa jurídica 
ou física de no mínimo 18 e no má-
ximo 23 meses no período de re-
ferência. O benefício é estendido a 
5 parcelas se preencher o seguinte 
requisito: comprovar vínculo em-
pregatício de no mínimo 24 meses 

no período de referência.

 Quando for solicitado o segu-
ro desemprego pela segunda vez, 
o trabalhador recebe 4 parcelas 
desde que comprove vínculo em-
pregatício com PF ou PJ de no 
mínimo 12 meses e no máximo 23 
meses no período de referência. 
Aquele que comprovar vínculo 
empregatício com pessoa jurídica 
ou física de no mínimo 24 meses 
no período de referência receberá 5 
parcelas do seguro desemprego.

 Quando for o terceiro pedido, 
o trabalhador pode receber 3 par-
celas desde que se comprove vín-
culo empregatício mínimo de seis 
meses e no máximo 11 meses no 
período de referência, para receber 
4 parcelas deverá comprovar vín-
culo empregatício de no mínimo 
12 meses e no máximo 23 meses 
no período de referência e para re-
ceber 5 parcelas deverá comprovar 
vínculo empregatício com pessoa 

jurídica ou física de no mínimo 24 
meses no período de referência.

Abono salarial - Segundo a 
regra antiga: recebe um salário 
mínimo quem trabalhou ao menos 
30 dias no ano base recebendo até 
dois salários mínimos.

De acordo com a regra nova: é pre-
ciso trabalhar 180 dias ininterrup-
tos, e o pagamento é proporcional 
ao tempo trabalhado. A mudança 
afeta quem recebe o benefício a 
partir de 2016.

Auxílio-doença - Segundo a 
regra antiga: o empregador paga 
salário integral pelos primeiros 15 
dias de afastamento. De acordo 
com a regra nova: o empregador 
paga salário integral pelos primei-
ros 30 dias de afastamento. A mu-
dança já está em vigor desde 1º de 
março.
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Coluna do Especialista

A importância das Assembleias 
de condomínio

Por Rodrigo Karpat |

Rodrigo Karpat

Trata-se da forma de decidir 
questões que circundam a 
vida condominial. Forma 

esta, similar à democracia dire-
ta, utilizada por Atenas na Grécia 
Antiga perante as “ágoras”, que 
eram consideradas um símbolo da 
democracia ateniense, na qual to-
dos os cidadãos tinham igual voz e 
direito a voto. 

As decisões tomadas em assem-
bleias tornam-se obrigatórias a 
todos no condomínio, inclusive 
aos ausentes, desde que preenchi-
dos os requisitos legais, sob pena 
de nulidade.  Dentre os requisitos 
legais estão: Convocação de todos 
condôminos Art. 1.354 do CC, de-
liberar o que estiver na ordem dia, 
respeito de quóruns, entre outros. 

 Quem convoca a assembleia é 
o síndico (Art. 1.348, I do CC). E 
na falta de convocação de assem-
bleia Ordinária anual, um quarto 
dos condôminos poderá fazê-lo 
(Art. 1.350 § 2º). Sendo caso da 
falta de realização da AGO o juiz 
decidirá a requerimento de qual-
quer condômino. (Art. 1.350, § 
2º). 

A convocação de uma assembleia 
deve seguir o procedimento pre-
visto na Convenção do respectivo 
condomínio, o qual poderá exigir 
carta registrada ou simples, prazo 
mínimo convocatório. O não cum-
primento poderá ensejar na anula-
ção das decisões tomadas.

A administradora poderá proceder 
com as funções administrativas 
(Art.1.348, § 1º e 2º), e formular 
o edital, com base no determinado 
pelo síndico. A convocação neste 
caso seria: 

“Por determinação do Síndico fi-
cam V.Sas. convidados a partici-
par da Assembleia que será reali-
zada neste condomínio...” ou Na 
qualidade de administradores, em 
atendimento a solicitação do síndi-
co, vimos pela presente convocá-

-los...” 

 Algumas decisões deverão ser 
tomadas por quóruns qualificados 
as demais por maioria simples. 
(Art. 1.353 do CC). Os quóruns 
especiais estão definidos no Códi-
go Civil e na Convenção do Con-
domínio. 

 As assembleias ocorrem em 
duas chamadas, na primeira para 
a instalação da assembleia deve-
-se seguir o quórum determinado 
em convenção, normalmente 50% 

mais um do todo, ou 2/3 do todo, e 
com o intervalo, usual de 30 min. 
ou uma hora, conforme conven-
ção, a sessão poderá ser instalada 
com qualquer número de presen-
tes. (Art. 1.353 do CC)

 As assembleias extraordiná-
rias poderão ser convocadas pelo 
síndico ou por ¼ dos condôminos 
(Art. 1.355 do CC). 

Há dois tipos de assembleias:

AGO: assembleia Geral Ordi-
nária. Acontece obrigatoriamente 

uma vez por ano, para a prestação 
de contas do ano anterior, previ-
são de despesas para o próximo 
exercício, e de forma intercala-
da, ano sim, ano não, para eleger 
os representantes legais (síndico, 
conselho consultivo e subsíndico). 
(Art.1.350 do CC)

AGE: assembleia Geral Extra-
ordinária. Sua utilidade é tratar de 
assuntos que não podem  esperar 
a próxima AGO.  (Art. 1.355 do 
CC).

 Já a AGI: assembleia geral de 
instalação, embora não exista pre-
visão legal, a primeira assembleia 
do condomínio é comumente cha-
mada de AGI, e tem como pauta 
eleição de representantes legais 
(síndico, subsíndico, conselho), 
previsão orçamentária para o exer-
cício que se inicia, se assemelha a 
AGO, porém não existe prestação 
de contas, uma vez que o condo-
mínio está se iniciando naquele 
ato. É somente após este momento 
que a cota condominial poderá ser 
cobrada. 

*Rodrigo Karpat é advogado es-
pecialista em Direito Imobiliá-
rio e Condominial , consultor em 
condomínios, sócio do escritório 
Karpat Sociedade de Advogados 
e Colunista Exclusivo da Folha do 
Sindico – rodrigo@karpat.adv.br
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Firmino agora é um dos dez 
brasileiros mais caros da 

história

Ladeira abaixo
Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Cariocas em dose 
tripla

Por Rener Lopes |

O Brasil fez um vexame na 
Copa do Mundo. Ago-
ra, foi eliminado na Copa 

América.  A cada “tragédia” do 
nosso futebol, vêm discussões so-
bre quem deveria estar ou não no 
time. Isso é o de menos, secundá-
rio. No fundo, no fundo, tanto faz 
se foi o Hulk, o Fred; se vai ser o 
Philippe Coutinho, o Oscar. Exceto 
Neymar, ninguém tem condições 
de resolver um jogo. Essa é a reali-
dade. No entanto, o primeiro passo 
para mudá-la é reconhecer isso. De 
verdade e com ações que recolo-
quem o Brasil no caminho das con-
quistas. Há diversos fatores que es-
tão destruindo o futebol brasileiro: 
- Categorias de base voltadas 
para o comércio e não para uma 
formação técnica e tática;
- Técnicos pressionados por re-
sultados. Não se preocupam em 
desenvolver o futebol, mas numa 
fórmula mágica para não perder o 
jogo e o emprego. E tome chutão e 
bola aérea;
- CBF com visão para seu caixa em 
detrimento do que é bom para o fu-

tebol e para os clubes;
- Fisiologismo das Federações e da 
CBF que passam por cima dos in-
teresses dos clubes; 
- Clubes administrados amadoristi-
camente e criminosamente;
- Legislação permissiva para que 
o tradicional perfil dos dirigentes 
brasileiros tenha acesso aos postos 
de comando;
- Desunião dos donos do espetácu-
lo e cada um acha que, para ganhar, 
alguém tem que perder.
 E o pior é que não há uma ava-
liação séria das coisas. Por exem-
plo, se você perguntar por que o 
Brasil perdeu a Copa, 99,99% dirão 
que foi porque o Fred é um cone. E 
a Copa América? Porque o Thia-
go Silva meteu a mão na bola. Na 
realidade, isso tudo foi e continua 
sendo consequência e não causa. 
Ou seja, é melhor eleger um herói 
ou um vilão que catalise tudo aqui-
lo que não se sabe explicar. Talvez, 
a verdadeira ficha só caia quando 
acontecer uma tragédia maior: o 
Brasil não se classificar para uma 
Copa.

Olá pessoal. Nesta edição da 
minha coluna na Folha do 
Síndico trago uma matéria 

que repercutiu bastante no Clube 
do Esporte DF. Flamengo e Vasco 
vão trazer partidas para o Estádio 
Nacional Mané Garrincha!
 O governador Rodrigo Rol-
lemberg se movimentou e tomou 
medidas para que o Estádio Na-
cional Mané Garrincha não fique 
abandonado, sem jogos de futebol.
 No último dia 24 de junho, um 
decreto concedeu desconto nos im-
postos para que o Flamengo possa 
mandar dois jogos na capital. As 
partidas serão contra o Santos, no 
dia 2 de agosto, e Goiás, em 8 de 
novembro. Os confrontos são váli-
dos pela 16ª e 34ª rodadas, respec-
tivamente.
 De acordo com o presidente do 
clube carioca, Eduardo Bandeira 
de Mello, o duelo contra o Santos 
está praticamente fechado e o en-
contro com Goiás está por detalhes 
de ser confirmado também. Para 
que se torne oficial, falta apenas 
a assinatura do representante fla-
menguista no acordo.
 A Confederação Brasileira de 
Futebol, por sua vez, só confir-
mou os locais das partidas até a 

Nem Pelé nem Romário 
nem Tostão, Zico ou Só-
crates fazem parte dos dez 

mais caros negócios da história 
envolvendo jogadores nascidos no 
Brasil. A razão é óbvia. Quando 
Zico foi para a Udinese, em 1983, 
negociado por 2 milhões de dóla-
res, o futebol negociava jogadores 
por valores muito mais baixos do 
que hoje.
 Os 40 milhões de euros pagos 
pelo Liverpool ao Hoffenheim 
para ficar com o atacante Firmino 
colocam o número 11 da seleção 
brasileira na nona colocação na 
lista das transferências de brasi-
leiros. Isto considerando que Ney-

mar tenha custado ao Barcelona 86 
milhões de euros, como assumido 
pelo clube catalão ano passado — 
o grupo DIS cobra na Justiça espa-
nhola a porcentagem equivalente a 
94 milhões de euros.
 Em 1988, Romário trocou o 
Vasco pelo PSV Eindhoven por 6 
mihões de dólares, mesmo valor da 
compra de Ronaldo pelo clube ho-
landês seis anos mais tarde.
 Na lista dos maiores negócios 
de todos os tempos, Cristiano Ro-
naldo ainda é o mais caro.
 Veja abaixo a lista dos brasi-
leiros mais valiosos e também os 
campeões independentemente da 
nacionalidade.

BRASILEIROS (em euros)
1. Neymar – 86 milhões (Santos-Barcelona)
2. Kaká – 65 milhões (Milan-Real Madrid)
3. David Luiz – 61 milhões (Chelsea-PSG)
4. Ronaldo – 46 milhões (Internazionale-Real Madrid)
5. Lucas – 45 milhões (São Paulo-PSG)
6. Thiago Silva – 44 milhões (Milan-PSG)
7. Hulk – 44 milhões (Porto-Zenit)
8. Robinho – 42 milhões (Real Madrid-Manchester City)
9. Firmino – 40 milhões (Hoffenheim-Liverpool)
10. Fernandinho – 40 milhões (Shakhtar-Manchester City)

TODAS AS NACIONALIDADES (em euros)
1. Cristiano Ronaldo – 94 milhões  Manchester United – Real Madrid (2009)
2. Gareth Bale – 91 milhões (Tottenham – Real Madrid – 2013)
3. Neymar – 86 milhões (Santos – Barcelona (2013)
4. Luis Suarez – 81 milhões (Liverpool – Barcelona – 2014)
5. James Rodriguez – 80 milhões (Monaco – Real Madrid – 2014)
6. Zidane – 75 milhões (Juventus – Real Madrid – 2001)
7. Ibrahimovic – 69 milhões (Juventus – Barcelona – 2009)
8. Kaká – 65 milhões (Milan – Real Madrid – 2009)
9. Cavani – 64 milhões (Napoli – Paris Saint-Germain -2013)
10. Figo – 61,5 milhões (Barcelona – Real Madrid – 2000)

15ª rodada. Pela primeira divisão, 
o Mané Garrincha recebeu apenas 
um jogo, no dia 17 de maio, quan-
do o Atlético-MG venceu o Flumi-
nense por 4×1, pela segunda roda-
da da competição nacional.

Vasco no DF
 O Cruzmaltino também con-
firmou que enfrentará o São Paulo 
em Brasília. A partida acontecerá 
dia 08 de julho, válida pela 12ª ro-
dada do Campeonato Brasileiro.
 O site da CBF já confirmou a 
alteração do local da partida, que 
acontecerá às 22h e terá transmis-
são da Rádio Esportes Brasília. 
Conto com sua audiência, valeu?
 Até a próxima.
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Espaço

Durante as férias escolares, 
o problema de barulho 
costuma aumentar e pe-

quenos acidentes podem ocorrer, 
já que as crianças permanecerão 
por mais tempo dentro de casa. Se 
os pais trabalham fora, isso é ainda 
pior. Elas ficam presas no aparta-
mento esperando o momento certo 
para gastar energia. 

Veja algumas dicas para driblar o 
problema:

• O condomínio pode estimular 
brincadeiras, como o uso de 
alguns jogos, principalmente 
quando há pouco espaço no pré-
dio. Entre as opções de jogos 
estão: damas e outros de tabu-
leiro, quebra-cabeças e uso de 
bonecas e carrinhos.

• Converse com outros pais e res-
ponsáveis por crianças do con-
domínio para combinarem ativi-
dades coletivas, como jogos na 
quadra ou horários na brinque-
doteca. Sempre supervisionados 
por um adulto.

• Outra atividade bastante inte-
ressante é a criação de uma bi-

blioteca. Os pais podem doar 
os livros. Além de distrair as 
crianças, incentiva a leitura. A 
biblioteca poderá ser montada 
numa sala pequena e com a aju-
da das crianças.

• Durante as férias, os condomí-
nios podem flexibilizar regras 
muito rígidas, como a proibição 
de bicicletas. O condomínio 
pode abrir exceção para crian-
ças pequenas. 

• Contratar escolinha de esportes 
ou profissionais de recreação 
também ajuda e são alternativas 
cada vez mais frequentes em 
condomínios.

• Lembre-se: porteiros, zelado-
res e funcionários do condomí-
nio não são responsáveis pelas 
crianças.

• Os pais e responsáveis pelas 
crianças do condomínio devem 
responder pelos atos que in-
fringirem as regras internas do 
condomínio e estão sujeitos às 
penalidades.

www.sindiconet.com.br

Crianças em férias
Período é ideal para organizar 

jogos, brincadeiras, etc.

Segurança
Circuito Fechado de Televisão 
em tecnologia HD é tendência

Segurança patrimonial é in-
dispensável e as câmeras de 
vigilância são as principais 

ferramentas para assegurar um sis-
tema de vídeo realmente efetivo. 
Aparelhos analógicos e aparelhos 
IP ainda são as principais opções 
do mercado e disputam a preferên-
cia de profissionais da área.

 As câmeras analógicas, mais 
antigas, atraem pelo preço baixo, 
mas não oferecem qualidade de 
imagem equivalente à sua con-
corrente. As câmeras IP são mais 
modernas e oferecem ótima qua-
lidade de imagem e, em alguns 
modelos, de áudio. Entretanto, se 
comparadas ao modelo analógico, 
o investimento para a implemen-
tação é bastante elevado e requer 
conhecimento mais qualificado 
em termos de rede. 

 Para diminuir a discrepân-
cia entre os dois modelos, uma 
tendência crescente no mercado 
é a câmera HD, que representa o 
equilíbrio entre qualidade e custo-
-benefício. Os modelos em alta 
definição possibilitam evoluir sem 
desperdiçar a estrutura deixada 
pelo modelo analógico. 

 De acordo com Antônio José 
Claudio Filho, Diretor Comercial 
da Bycon - empresa especializada 
em sistemas de gravação e trans-
missão de vídeo/áudio aplicado 
a sistemas de segurança - as câ-
meras HD, assim como o modelo 
mais econômico, funcionam atra-
vés do cabo coaxial e não desper-
diçam toda a fiação já instalada 

nas redes que utilizavam câmeras 
analógicas. No entanto garantem a 
qualidade de imagem semelhante 
aos modelos IP. 

“Nas três tecnologias HD exis-
tentes, CVI, TVI e AHD, evolui 
rapidamente os modelos de grava-
dores, na sua maioria híbridos, ou 
seja, aceitam as antigas câmeras 
analógicas e as novas HD. Alguns 
deles já aceitam as câmeras IP 
também. E, em tempos onde cada 
vez mais gestores de TI e seguran-
ça certamente serão cobrados por 
economia e redução nos investi-
mentos, câmeras HD serão uma 

da Redação / Assessoria Bycon

resposta eficiente e adequada à si-
tuação”, pondera Cláudio. 

 Desta maneira o uso de câ-
meras IP se torna opcional, caso 
seja realmente necessário, ou em 
pontos de cobertura estratégicos, 
configurando assim um sistema de 
segurança híbrido. “Flexibilidade, 
custo-benefício atraente e possi-
bilidade de evolução tecnológica 
sem desperdício e com custo-be-
nefício atraente, em um mercado 
até então dicotômico (analógico x 
IP), os modelos HD são uma alter-
nativa racional, segura e equilibra-
da”, conclui o especialista. 
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Seu Condomínio
Conselho fiscal, suas competências e 

atribuições

De acordo com o novo Có-
digo Civil, a eleição para 
composição de um con-

selho fiscal ou consultivo é opcio-
nal. Está explícito no artigo 1356 
que “poderá haver no condomínio 
um conselho fiscal, composto de 
três membros, eleitos pela assem-
bleia, por prazo não superior a dois 
anos, ao qual compete dar parecer 
sobre as contas do síndico”. Se 
estiver previsto na Convenção, o 
corpo diretivo do condomínio po-
derá contar ainda com Conselho 
Consultivo, órgão de consulta do 
síndico, também formado por três 
membros.

 Embora não seja obrigatório, 
muitos condomínios preservaram 
a existência dos conselhos fiscal 
e consultivo, pois trata-se de um 
mecanismo que oferece maior 
transparência à gestão, bem como 
maior participação dos condômi-
nos na administração direta, com 
a possibilidade de maior vigilância 
nas contas do condomínio. 

 Conforme disposto em lei, o 
Conselho Fiscal deve ser constitu-

ído por três membros, os quais são 
eleitos com o objetivo de fiscalizar 
toda a movimentação financeira do 
condomínio e auxiliar o síndico em 
sua gestão. Dentre as funções exer-
cidas estão: a análise das contas 
apresentadas pelo síndico e a con-
ferência dessas informações com 
os documentos que comprovam 

sua legitimidade. 

 Uma atribuição por vezes 
polêmica é de que os conselhei-
ros fiscais possuem competência 
para autorizar o síndico a efetuar 
despesas extraordinárias não pre-
vistas no orçamento, o que vem a 
acarretar gastos extraordinários a 

serem rateados por todos os con-
dôminos. Por fim, é função deste 
mesmo conselho a elaboração e 
apresentação em assembleia de um 
parecer sobre as contas do condo-
mínio, para as quais deve ou não 
recomendar a aprovação e apontar 
informações que merecem ser me-
lhor justificadas.

 Segundo o Código Civil, o 
mandato dos conselheiros fiscais e 
consultivos não é irrevogável. Ha-
vendo iniciativa coletiva, ele pode 
ser destituído a qualquer tempo 
através de deliberação em assem-
bleias gerais. 

 Ainda que a instituição do con-
selho seja vista por muitas pesso-
as como uma burocracia de pouca 
utilidade, é válido lembrar que são 
bem vindos todos os mecanismos 
que coíbam uma gestão irresponsá-
vel e danosa ou até mesmo impro-
bidade praticada com a receita do 
condomínio, que é um patrimônio 
coletivo. 

 Por fim, é importante também 
frisar que as atribuições de conse-
lheiro e síndico não se confundem. 
Cada cargo tem sua finalidade, 
sendo o síndico o topo da hierar-
quia com poderes legitimados em 
eleição. Se cada parte trabalhar 
em prol do bem comum, exercen-
do bem suas funções, quem ganha 
mais é o condomínio com maior 
transparência e eficiência. 
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Os 10 mandamentos do 
Síndico Espetacular! Aldo Junior

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

Como já dizia o grande filo-
sofo, ser sindico é padecer 
no condomínio. Deixando 

a brincadeira de lado, realmente a 
complexidade de interesses, von-
tades e divergências dentro de um 
condomínio são enormes. 

 De modo geral nos condomínios 
temos aquele condômino que não 
quer que o salão de festas seja 
utilizado,porque o barulho lhe 
incomoda, tem aquele outro que 
para o carro na vaga da garagem e o 
vizinho não consegue estacionar... 
Ufa! Tudo é motivo de discussões 
e envolve interesses pessoais ou 
descumprimento das normas. 

 Neste quadro de divergências 
constantes, é necessário haver uma 
pessoa neutra de bom senso e que 
exerça a política de boa vizinhança 
e ainda administre todas estas 
situações complicadas, como 
sabemos, o sindico. Exercitar 
a boa política da tranquilidade 
administrativa  é uma das 
principais estratégias que o gestor 
deve usar em casos de crise. Conter 
os mais exaltados, esclarecer 
regras de convivência aos críticos 
e determinar limites aos infratores 
contumazes são ações quase 
obrigatórias para o sindico poder  
lidar com estes vários tipos de 
condôminos.

 Quase sempre com 
agressividade os condôminos 
abordam o sindico  dando ordens, 
e exigindo atitudes imediatas 
Como: “ eu quero isto resolvido 
agora! “.  Este tipo de elemento 
que certamente poderia ser o 

“Rei da Babilônia “ se fosse 
empossado, e que ordena desta 
forma impositiva em sua maioria 
tem característica própria:  são 
inquilinos temporários, moram em 
imóvel emprestado por alguém ou 
em muitos casos são parentes de 
condôminos que não residem e se 
acham donos do imóvel. 

 Logicamente que também 
existem proprietários que se 
excedem, é claro. Mas no contexto 
geral, os casos mais frequentes são 
de inquilinos,condôminos estes, 
que querem impor suas vontades 

10 MANDAMENTOS DO SÍNDICO 
ESPETACULAR

1. Ser amigo e conhecer toda comunidade de seu 
condomínio 

2. Ser transparente com todas as contas do 
condomínio

3. Promover assembleias objetivas com maior 
regularidade 

4. Tomar decisões de realização de  obras  sempre 
em conjunto com os condôminos

5. Atender a todos os condôminos sempre com 
atenção e ouvir suas demandas

6. Saber administrar todas as solicitações com bom 
senso 

7. Cumprir as normas estabelecidas com firmeza e 
sem imposições ou autoritarismo 

8. Manter sempre projetos de sustentabilidade do 
condomínio

9. Tratar os empregados com respeito e atenção

10. Manter sempre excelentes fornecedores de 
produtos  e prestadores de serviços 

por pressão e até por agressão,  não 
tendo de forma alguma o direito 
de abordar o sindico desta forma 
grosseira. 

 Neste contexto, de tantas 
divergências e interesses contrários, 
algumas atitudes de postura  podem 
levar este sindico do inferno astral 
aos céus, e ser considerado um 
síndico espetacular. Veja como: 

 Com estas práticas constantes, 
certamente a administração poderá 
ser considerada pelos condôminos 
em sua maioria uma gestão de um 
sindico espetacular. Ao trabalho!

Por Aldo Junior |
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Coluna Gabor RH
O funcionário do condomínio se 

acidentou, e agora?

Por Ricardo Karpat |

Existem duas possibilidades 
do seu funcionário se aci-
dentar:

1) Sofrer um acidente de trabalho, 
ou;
2) Acidentar-se sem relação com o 
trabalho.

 No caso do acidente de traba-
lho, a primeira coisa a se fazer é 
prestar primeiros socorros e em 
seguida encaminhar o funcionário 
ao pronto-socorro mais próximo. 
Já em casos de maior gravidade 
deverá ser chamado imediata-
mente o Corpo de Bombeiros ou 
o serviço público de atendimento 
a emergências médicas (em São 
Paulo, o Samu). Em seguida, caso 
não tenha ciência, o síndico deve-
rá ser avisado, e este avisará ime-
diatamente a administradora do 
condomínio, a qual irá realizar os 
procedimentos necessários.
 O Condomínio tem o dever 
de comunicar à Previdência So-
cial todos os acidentes de trabalho 
ocorridos com seus empregados, 
através da emissão da CAT (Co-
municação de Acidente de Tra-
balho). A comunicação deve ser 
realizada até o primeiro dia útil 
seguinte à data do acidente, com 
exceção de caso de morte, que 
deve ser comunicada de imediato. 
Esta é uma obrigação do emprega-
dor prevista no Artigo 22 da Lei 
8.213/91, que informa sua penali-
dade em caso de descumprimento, 
com aplicação de multa.
 Importante entendermos o que 
é considerado acidente de trabalho 
segundo a legislação:
“Art. 19. Acidente do trabalho é o 
que ocorre pelo exercício do traba-
lho a serviço da empresa (...), pro-
vocando lesão corporal ou pertur-
bação funcional que cause a morte 
ou a perda ou redução, permanente 
ou temporária, da capacidade para 
o trabalho.”
 As doenças produzidas ou de-
sencadeadas por conta de ativida-
de desenvolvida ou adquirida em 
função de condição especial de 

trabalho também são consideradas 
acidente de trabalho.
 A legislação deixa claro que 
mesmo que a ocorrência tenha se 
dado fora do ambiente de trabalho, 
mas que mantenha relação direta 
com este, será considerada aciden-
te de trabalho. Como os casos cita-
dos no Inciso II do artigo 21:

“a) Na execução de ordem ou na 
realização de serviço sob a autori-
dade da empresa;

b) Na prestação espontânea de 
qualquer serviço à empresa para 
lhe evitar prejuízo ou proporcionar 
proveito;

c) Em viagem a serviço da empre-
sa, inclusive para estudo quando 
financiada por esta dentro de seus 
planos para melhor capacitação da 
mão-de-obra, independentemente 
do meio de locomoção utilizado, 
inclusive veículo de propriedade 
do segurado;

d) No percurso da residência para 
o local de trabalho ou deste para 
aquela, qualquer que seja o meio 
de locomoção, inclusive veículo 
de propriedade do segurado.

§ 1º. Nos períodos destinados a re-
feição ou descanso, ou por ocasião 

da satisfação de outras necessida-
des fisiológicas, no local do traba-
lho ou durante este, o empregado 
é considerado no exercício do tra-
balho.

§ 2º. Não é considerada agravação 
ou complicação de acidente do 
trabalho a lesão que, resultante de 
acidente de outra origem, se asso-
cie ou se superponha às consequ-
ências do anterior.”

 Existem algumas diferenças 
entre um acidente de trabalho e 
um acidente sem relação com o 
trabalho. Como já citado acima,  
no caso de acidente de trabalho 
é obrigação do empregador o so-
corro e a comunicação ao INSS, 
através do CAT. No outro caso, é 
o funcionário quem tem o dever de 
informar ao empregador sobre sua 
situação, porém  se recomenda ao 
condomínio auxiliá-lo nesse pro-
cesso. 
 A outra diferença diz respei-
to à estabilidade assegurada no 
emprego após o retorno ao traba-
lho do funcionário afastado pelo 
INSS. No caso de acidente de tra-
balho será de doze meses e, em 
acidentes sem relação com o tra-
balho, será de um (01) mês (caso o 
condomínio queira demitir dentro 
desse período, terá que indenizar o 
funcionário).
 Para a concessão de auxílio-

-doença é necessária a comprova-
ção da incapacidade do emprega-
do de trabalhar, através de exame 
realizado pela perícia médica da 
Previdência Social. Para o auxílio 
doença acidentário, o funcionário 
não tem carência, já para o auxí-
lio não relacionado a acidente de 
trabalho, este deve, para efetiva-
ção do direito, ter contribuído pelo 
período mínimo de doze meses ao 
INSS.
 O condomínio é obrigado 
a pagar o salário do funcioná-
rio nos primeiros quinze dias de 
afastamento, consecutivo ou não 
(fica autorizada a somatória dos 
atestados médicos pela mesma 
doença, ainda que intercalados 
em um período de até 60 dias). A 
partir do 16º dia o pagamento do 
salário passa a ser uma obrigação 
da Previdência Social.  Se após a 
alta médica o empregado retornar 
ao trabalho e, dentro de 60 dias 
contados da cessação do benefício 
anterior, for concedido novo bene-
fício decorrente da mesma doença, 
o empregador fica desobrigado do 
pagamento relativo aos quinze pri-
meiros dias pagos anteriormente.
 Referente ao auxílio doença, 
na Convenção de trabalho dos 
funcionários condominiais de São 
Paulo, existe a obrigatoriedade de 
que o condomínio deverá comple-
mentar o salário benefício caso o 
funcionário que esteja em licença 
trabalhe no condomínio há dois 
anos ou mais e não tenha sido 

punido com suspensão nos doze 
meses imediatamente anteriores. 
Isto deverá ocorrer de maneira a 
garantir a efetiva percepção da im-
portância correspondente à média 
das últimas doze remunerações 
imediatamente anteriores ao início 
do seu afastamento do trabalho. 
Vale lembrar que este benefício só 
será devido até no máximo de seis 
meses em cada triênio. 
 A mesma Convenção obriga o 
condomínio a indenizar os funcio-
nários que forem aposentados por 
invalidez na ordem de um salário 
nominal, pago de uma única vez, 
no prazo de 30 dias contados da 
comunicação do INSS.   Em caso 
de morte, o funcionário que tenha 
mais de doze meses no emprego, 
o condomínio deverá  pagar como 
auxílio funeral aos dependentes 
o valor de dois pisos salariais da 
categoria, com a ressalva nos caso 
em que dependentes residam no 
imóvel do condomínio, o paga-
mento deste auxílio seja feito da 
seguinte forma: 

a) o valor correspondente a um 
piso salarial, na data do óbito; 

b) outro piso na data da desocupa-
ção do imóvel.

 Finalizando as obrigações 
oriundas da Convenção dos tra-
balhadores dos condomínios de 
São Paulo, no caso de morte do 
empregado, natural ou acidental, e 
no caso de sua  invalidez perma-
nente causada por acidente, fica 
o condomínio obrigado a pagar 
indenização correspondente ao va-
lor de 12 (doze) salários nominais, 
tomado este a data do óbito ou do 
acidente.  Porém, esta  indenização 
poderá ser garantida através de se-
guro de vida e acidentes pessoais, 
seguro que é recomendado a todos 
os condomínios.

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

No caso do acidente de trabalho, a primeira coisa a se fazer é prestar primeiros socorros e em seguida en-
caminhar o funcionário ao pronto-socorro mais próximo. Já em casos de maior gravidade deverá ser cha-
mado imediatamente o Corpo de Bombeiros ou o serviço público de atendimento a emergências médicas 
(em São Paulo, o Samu). Em seguida, caso não tenha ciência, o síndico deverá ser avisado, e este avisará 
imediatamente a administradora do condomínio, a qual irá realizar os procedimentos necessários.

Ricardo Karpat



13Julho de 2015

Destaque Empresarial da Redação |

A Folha do Sindico sempre 
inovando, está trazendo 
mais uma grande novi-

dade para os síndicos do Distrito 
Federal o curso de síndicos mais 
reconhecido do Brasil da Gábor 
Rh. O contrato de parceria entre a 
Folha do Sindico e Gábor Rh  foi 
fechado neste mês em São Paulo.

 O Diretor da Folha do Sindico 
Aldo Junior, identificando as ne-
cessidades e carências do mercado 
condominial do DF, e com o obje-
tivo de proporcionar a melhor qua-
lificação e capacitação para os sín-
dicos de Brasília, firmou contrato 
de exclusividade para divulgação, 
organização e elaboração do curso 
em conjunto com o jornal, trazen-
do para a Capital Federal  o mais  
consagrado curso de síndicos  do 
País.  

 Com o certificado de sindico 
profissional mais reconhecido do 
Brasil, o curso de síndicos da Gá-
bor Rh , tem um conteúdo progra-
mático espetacular,  que irá pre-
parar os síndicos para uma gestão 
com qualidade e excelência.

 Legislação, Gestão pessoal, 
Gestão financeira, Gestão condo-
minial, Aspectos administrativos, 
Segurança, Estrutura física do 
edifício, Pericia, Conectividade 
condominial, são apenas alguns 
tópicos do conteúdo programático 
do curso de síndicos da Gábor RH.

  A Gábor RH atua na assessoria 
de todos os processos pertinentes a 

área de Recursos Humanos (con-
sultoria, treinamento, desenvol-
vimento humano, recrutamento 
e seleção), tendo como objetivo 
auxiliar seus clientes a alcançarem 
suas metas organizacionais e ma-
ximizarem seus lucros através do 
desenvolvimento de seus profis-
sionais.

 Com a direção de Ricardo 
Karpat, a Gábor RH tem na li-
derança empresarial um  Espe-
cialista em Recursos Humanos e 
Marketing. O empresário criou 
um novo conceito, que identifica a 
necessidade do sindico através de 
um plano de gestão condominial, 
levando este conceito aos funcio-
nários dos condomínios. Formado 
em administração pela Faculdade 
FAAP (Fundação Armando Álva-
res Penteado), especializado em 
Recursos Humanos, Pós graduado 

em Marketing pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e com 
trabalhos de destaque nas empre-
sas cookieWeb/Profite e no Lloyd 
Imobiliário dentre outras grandes 
empresas, Ricardo Karpat afirma: 
“ é um orgulho para minha empre-
sa chegar em Brasília com a parce-
ria da Folha do Sindico.” , enfati-
za.  

 Na coordenação do curso de 
síndico profissional da Gábor RH 
se destaca o economista Gabriel 
Karpat que é reconhecido nacio-
nalmente como Especialista em 
Administração de Condomínios, 
com mais de 35 anos atuante no 
segmento.  Formado em Economia  
pela PUC –SP, cursou Mediação 
e Arbitragem – FGV, é atualmen-
te colunista do portal Sindiconet 
e  autor do livro  Manual Prático 
do Síndico (Ed. Hemus) Condo-

mínios –Orientação e Prática (Ed.
Forense), além de diversos artigos 
para os principais meios de comu-
nicação, elaborou com extrema 
competência a grade curricular 
abrangendo todos os temas da vida 
condominial.  

 A qualificação dos gestores e 
coordenadores da empresa Gábor 
RH, demonstra aos futuros alunos 
de forma clara a competência e a 
segurança do curso, para a melhor 
preparação profissional aos síndi-
cos que pretendem se inscrever e 
fazer o curso de síndico profissio-
nal da Gábor RH. 

 Para iniciar a parceria de su-
cesso a Folha do Sindico e a Gábor 
RH irão promover juntas um  ciclo 
de palestras condominiais em se-
tembro de 2015 em Brasília, com 
palestras ministradas pelo próprio 
Ricardo Karpat, pelo maior espe-
cialista em direito condominial 
do Brasil Dr. Rodrigo Karpat da 
Karpat Advogados de São Paulo , 
e ainda pelo Dr. Condomínio Aldo 
Junior empresário da capital Di-
retor da Folha do Sindico e da JR 
OFFICE Assessoria Condominial. 

Esta grande equipe de especialis-
tas na área condominial reunida 
num só evento, com certeza vai 
encantar os síndicos e gestores 
condominiais inscritos.    

 As pré-inscrições para o curso 
de sindico profissional da Gábor 
RH serão realizadas durante o ci-
clo de palestras condominiais em 
setembro de 2015. 

 O ciclo de palestras 
condominiais (evento de 
lançamento da Gábor RH em 
Brasília )  incluirá além de 
palestras com especialistas, um 
maravilhoso coffee Break de 
relacionamento aos participantes, 
sorteio de brindes pelas empresas 
patrocinadoras, entrega de 
material didático exclusivo e 
certificado emitido pela Gábor 
RH. O investimento para 
participar do ciclo de palestras 
condominiais será de R$ 270,00 
com desconto de 50% para os 
primeiros 50 (cinquenta) inscritos, 
não perca tempo e garanta já sua 
vaga! Maiores informações pelo 
site www.folhadosindicodf.com.br 
ou pelo telefone (61)3011-7316.  

Ricardo Karpat e Aldo Junior

O mais reconhecido Curso de Síndicos do Brasil  
está chegando em Brasília!

www.gaborrh.com.br



14 Julho de 2015

Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

Coleta Seletiva 
Solidária

Sustentabilidade em Condomínios

TJ-SP - Apelação APL 
00510355020098260562 SP 

0051035-50.2009.8.26.0562 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 20/05/2014

Ementa: CONDOMÍNIO EDI-
LÍCIO. Vazamento em tubulação 
hidráulica de uso comum. Con-
serto incorretamente realizado 
pelo condomínio. Necessidade de 
correção por condôminos titulares 
da unidade autônoma afetada. Res-
sarcimento devido. Culpa exclusi-
va do condomínio. Danos morais 
não configurados. Juros morató-
rios devidos desde os desembolsos 
porque desconhecida a data exata 
do ilícito absoluto. Sucumbência 
recíproca reconhecida. Apelações 
providas em parte.

TJ-SP - Apelação APL 
02317571520068260100 SP 

0231757-15.2006.8.26.0100 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 26/09/2014

Ementa: CONDOMÍNIO EDI-
LÍCIO - Assembleia - Nulidade 
- Não caracterização - Aprovação
de obras - Benfeitorias úteis, que
potencializam o aproveitamento a
área comum do condomínio, cujo
quórum depende do voto da maio-
ria dos condôminos - Incidência
do art. 1.341, II, do CC. Obras que
não importaram em modificações
capazes de comprometer o conjun-
to arquitetônico e, portanto, não
são consideradas alterações de fa-
chada do edifício - Sentença man-
tida - Recurso desprovido.

TJ-RS - Apelação Cível AC 
70063291934 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 27/05/2015

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DES-
PESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO 
DE COBRANÇA. AÇÃO DE CO-
BRANÇA. PAGAMENTO. ÔNUS 
DA PROVA. Na ação de cobrança, 
uma vez demonstrado o fato cons-
titutivo do direito do autor, ao réu 
incumbe fazer prova do pagamento 
por aplicação da regra contida no 
inc. II do art. 333 do CPC. - Au-
sente comprovação impõe-se a 
procedência da ação. RECURSO 
DESPROVIDO. (Apelação Cível 
Nº 70063291934, Décima Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: João Moreno Po-
mar, Julgado em 21/05/2015).

TJ-SP - Apelação APL 
00200598320128260003 SP 

0020059-83.2012.8.26.0003 (TJ-SP)

Data de publicação: 19/08/2014

Ementa: CONDOMÍNIO EDI-
LÍCIO - Modificação de porta de 
entrada da unidade - Alteração que 
não é da fachada - Fotografias que 
demonstram semelhanças entre as 
duas portas - Rigorismo exacerba-
do da vida condominial que deve 
ser combatido, sob pena de tornar 
inviável a convivência entre mora-
dores - Inocorrência, de outra ban-
da, de reparo moral indenizável - 
Recurso parcialmente provido para 
permitir a manutenção da porta 
instalada pelo condômino, repeli-
dos os danos morais e invertidos os 
ônus sucumbenciais.

TJ-SP - Apelação APL 
00404803720108260562 SP 

0040480-37.2010.8.26.0562 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 02/07/2014

Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. CONDOMÍNIO EDI-
LÍCIO. Autor que busca cominar à 
ré a obrigação de manter a porta de 
seu apartamento conforme estipu-
lado em convenção. Decisão que 
julgou improcedente o pedido, por 
estar prescrita a pretensão. Discus-
são sobre quando de fato ocorreu 
a troca da porta do apartamento da 
ré. Existência de polêmica. Fatos 
que demandam instrução probató-
ria. Cerceamento de defesa. Sen-
tença anulada para prosseguimento 
da instrução. Recurso provido.

TJ-SP - Apelação APL 
00244782120128260562 SP 

0024478-21.2012.8.26.0562 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 24/03/2014

Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍ-
CIO - Vaga de garagem - Decisão 
judicial que determinou que não 
houvesse mais vagas exclusivas, 
existindo, apenas, as de uso co-
mum - Condômino que insiste em 
manter a situação anterior - Imposi-
ção de multas pelo descumprimen-
to de decisão judicial sobre o uso 
do estacionamento - Aplicação do 
disposto no art. 252 do Regimento 
Interno deste Tribunal - Sentença 
de procedência mantida - Recurso 
desprovido.

TJ-SP - Apelação APL 
01738779420088260100 SP 

0173877-94.2008.8.26.0100 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 13/04/2015

Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍ-
CIO. FACHADA. OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. Réu que promoveu 

obra em unidade localizada na co-
bertura, implicando em alteração 
da fachada. Fatos comprovados, 
inclusive por laudo pericial. Rea-
lização de assembleia geral extra-
ordinária no curso da lide, em que 
deliberada autorização para o con-
dômino réu adequar o seu projeto 
àquele ainda em estudo, atinente 
ao fechamento das varandas. Su-
perveniente falta de interesse de 
agir. Extinção do feito sem reso-
lução do mérito de rigor. Sentença 
reformada. Recurso provido.

TJ-SP - Apelação APL 
00460137420108260562 SP 

0046013-74.2010.8.26.0562 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 04/02/2015

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE 
COBRANÇA. CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. REPETIÇÃO DE IN-
DÉBITO. Devolução em dobro do 
art. 940 do CC que pressupõe má-
-fé não demonstrada (Súmula n.
159 do STF). Inocorrência. LITI-
GÂNCIA DE MÁ-FÉ. Alegações
do autor em resposta ao recurso
do réu. Inocorrência de hipótese
legal. Sentença mantida. Recurso
improvido.

TJ-SP - Apelação APL 
00043537020118260011 SP 

0004353-70.2011.8.26.0011 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 20/05/2014

Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍ-
CIO. Alteração de fachada. Inad-
missibilidade. Violação do art. 
1336 , III do Código Civil . Cer-
ceamento de provas inexistente. 
Sentença correta. Suficientes fun-
damentos ratificados (art. 252 do 
Regimento Interno). Apelação não 
provida.

TJ-SP - Agravo de Instrumento 
AI 21646114820148260000 SP 

2164611-48.2014.8.26.0000 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 30/10/2014

Ementa: AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. CONDOMÍNIO EDILÍ-
CIO. COBRANÇA. A avaliação 
de bem imóvel penhorado deve, 
em regra, ser realizada por oficial 
de justiça, de forma que o Ma-
gistrado nomeará avaliador se o 
oficial de justiça certificar, moti-
vadamente, que não possui conhe-
cimentos específicos para realizar 
a avaliação. Inteligência do artigo 
680 do CPC . Recurso provido.

Fonte: jusbrasil.com.br

Por Anderson J. Santos |

O crescimento das me-
trópoles e do consumo 
de produtos industria-

lizados,  resultou no aumento 
excessivo de resíduos urbanos 
tornando-se um dos maiores 
problemas de nossa sociedade. 
Isso se agrava com a escassez de 
áreas para o destino final destes 
resíduos que “jogados” no meio 
ambiente aumentam a poluição 
do solo, da água, do ar e agra-
vam as condições de saúde da 
população.
 Com a implantação de uma 
coleta seletiva solidária condo-
minial, além da redução signi-
ficativa desses resíduos, a ven-
da de papéis, metais, vidros e 
plástico constituirão uma fonte 
de renda aos seus colaborado-
res  e ao próprio condomínio. 
O Instituto Condomínios Sus-
tentáveis sugere tal implantação 
em etapas: definição da equipe 
(comissão de sustentabilidade), 
elaboração do projeto de coleta 
solidária, a armazenagem e o es-
coamento dos resíduos e a reci-
clagem.
 Inicia-se, então a divulga-
ção com a finalidade de “ven-
der”  a idéia ou seja, incentivar 
e esclarecer o projeto para a sua  
comunidade condominial bem 
como definir de que forma será 
feita a manutenção da iniciativa. 
A divulgação, incentivo e escla-
recimento do projeto podem ser 
feitos através de reuniões, bate-
-papos, cartazes (que podem ser
elaborados por crianças, através
de concursos), folhetos, e que
devem conter informações so-
bre o que é coleta de resíduos

urbanos, sua importância, vanta-
gens, como cada um deve sepa-
rar seu resíduo, como e onde os 
materiais separados ficarão ar-
mazenados, como será a coleta 
interna e externa, se o material 
será vendido, etc... Um boletim 
mensal sobre o programa e no-
vas informações sobre recicla-
gem é uma boa forma de manter 
sempre o assunto vivo, além de 
reuniões periódicas entre a co-
missão responsável e qualquer 
outra pessoa interessada. 
 O encaminhamento dos 
materiais recolhidos pela coleta 
seletiva para a indústria da reci-
clagem ou para outras formas de 
reaproveitamento é o objetivo fi-
nal e mais importante do proces-
so: se não houver compradores, 
todo o esforço da comunidade 
não terá adiantado nada, pois os 
materiais continuarão sendo co-
locados fora e poluindo o meio 
ambiente. 
 Dessa forma, o condomínio 
adotante de boas práticas de sus-
tentabilidade busca consolidar, 
formalizar e transparecer a sua 
intenção com a preservação dos 
recursos naturais e reutilização 
de resíduos sólidos. Também, a 
conscientização da comunidade 
condominial sobre a importân-
cia da destinação correta dos re-
síduos sólidos, bem como bus-
car alternativas de motivá-las a 
se integrarem permanentemente 
ao processo.

Patrocínio: Instituto Condomí-
nios Sustentáveis
www.iconsdf.com.br
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O que o síndico precisa saber 
sobre distribuição de gás

Manutenção

Antes mais restrito às re-
giões Sul e Sudeste, o 
sistema de abastecimento 

de gás para edifícios residenciais 
ganhou popularidade em todo o 
Brasil e hoje já é uma realidade 
em milhares de condomínios no 
país. A proposta bem aceita é a de 
maior praticidade para o morador 
e também economia. 

 As vantagens desse tipo de 
energia já são bastante conhe-
cidas, mas é preciso ressaltar a 
necessidade de manutenção ade-
quada para preservar a segurança 
do prédio e seus habitantes. Tanto 
para os que ainda não possuem o 
sistema e pretendem se adaptar, 
quanto para os que já usufruem do 
gás, é fundamental que o síndico 
conheça como funciona essa dis-
tribuição, bem como os cuidados a 
serem procedidos. 

 Para isso, o síndico precisa se 
munir de informações sobre o as-
sunto. As instalações de gás são 
reguladas por normas técnicas da 
ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas), portanto é es-
sencial pesquisar e a leitura é obri-
gatória. São elas: 

• NBR 13523 (aborda proce-
dimentos e condições de segu-
rança para o armazenamento do 
GLP); 

• NBR 13103 (dispõe sobre Ins-
talação de Aparelhos a Gás para 
Uso Residencial - Requisitos 
dos Ambientes); 

• NBR 15526 (diz respeito às 
Redes de Distribuição Interna 
para Gases Combustíveis em 
Instalações Residenciais e Co-
merciais – Projeto e Execução);

 • NBR 15923 (norma de inspe-
ção de rede de distribuição in-
terna de gases combustíveis em 
instalações residenciais e insta-
lações de aparelhos a gás para 
uso residencial).

 É importante lembrar que 
manutenções periódicas devem 
ser realizadas mesmo em prédios 

recém estabelecidos, pois infeliz-
mente muitas vezes as construto-
ras não procedem com todas as 
exigências adequadas para a insta-
lação da rede visível e embutida. 

 Portanto, é interessante contar 
com a avaliação de um profissio-
nal gasista experiente para detectar 
eventuais falhas e receber orien-
tações sobre o uso do sistema. A 
manutenção preventiva é a melhor 
alternativa - mais econômica e se-
gura - para evitar vazamentos e, 
por consequência, possíveis aci-
dentes envolvendo o gás. 
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Administração
Furto de água:

Síndico pode responder 
criminalmente por desvios

O Brasil vive atualmente a 
sua pior crise hídrica, o 
que tem feito a tarifa co-

brada pelo abastecimento de água 
subir em vários estados. O valor 
mais alto, por consequência, gera 
maiores despesas nas contas do 
condomínio. Tal realidade tem fei-
to com que algumas pessoas recor-
ram a métodos ilegais para poupar 
dinheiro. Tal artimanha é crime e, 
sendo comprovado, o síndico do 
prédio responde judicialmente pelo 
ato.

 A capital paulista é uma das ci-
dades que mais estão sofrendo com 
a atual crise hídrica e é também 
onde se registram mais ocorrências 
de desvios, as chamadas “gambiar-
ras” ou “gatos”. De acordo com a 
Sabesp (Cia. De Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo), só no 
primeiro trimestre deste ano foram 
identificadas quase 3,8 mil fraudes 
na região metropolitana. 

 Em junho, foi descoberta em 
um prédio com 101 apartamentos 
e salas comerciais na capital uma 
peça instalada no cano por onde 
a água chegava da rua e permitia 
que cerca de 900 mil litros de água 
fossem desviados todos os meses, 
pois parte da água não passava 
pelo medidor. A suspeita foi des-
pertada porque o condomínio tinha 
um gasto que variava apenas entre 
800 mil e 1,5 milhão de litros por 

mês, o que vem a ser metade do 
que esperado para um edifício des-
te porte.

 A Sabesp, no entanto, não era 
a única enganada no esquema. Os 
condôminos do prédio também 
foram vítimas do crime, inclusive 
partiu deles a iniciativa da Sabesp 
para averiguar se havia alguma 
irregularidade. Isso porque os ba-
lancetes apresentados mostravam 
altas despesas com o abastecimen-
to de água. As contas de água reais 
não batiam com o que era cobrado 
dos moradores. 

 A síndica do condomínio será 
investigada pela polícia pelo cri-
me de furto de água. Desde 1940, 
com a sanção da Lei nº 2848, furtar 
água é crime previsto no Código 
Penal Brasileiro. O crime de fur-
to corresponde ao Artigo 155 do 
Código Penal Brasileiro, prevendo 

pena de um a quatro anos de reclu-
são e multa. A lei diz que o crime 
é uma ação de “subtrair para si ou 
para outrem coisa alheia móvel”. 
Entretanto, mesmo com a clareza 
da lei, as ocorrências desse tipo de 
delito não pararam de ocorrer.

 No caso relatado, além da con-
cessionária do serviço de abaste-
cimento, os condôminos também 
foram lesados. Uma maneira de 
evitar esse tipo de fraude é a ins-
talação de hidrômetros individuais 
para cada unidade em substituição 
à contagem coletiva, que muitas 
vezes não é justa. Nesse tipo de sis-
tema, as contradições são comuns, 
por exemplo, um apartamento com 
6 moradores pagar a mesma taxa 
que um morador que viva sozinho. 
A individualização da medição é 
uma saída para uma cobrança mais 
adequada. 
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Cotidiano
Comunicação é fundamental!

Um condomínio é um pa-
trimônio de domínio co-
letivo e, por esse motivo, 

é fundamental participar os seus 
integrantes no que diz respeito 
às deliberações, informe, normas 
e demais novidades de interesse 
geral. É importante que o síndico 
mantenha um canal aberto de co-
municação com os condôminos, 
seja para enviar informações e 
também para manter-se disponível 
para receber sugestões, dúvidas ou 
críticas.

 A internet facilitou bastante a 
dinâmica administrativa do con-
domínio. Isso porque atualmente 
é muito simples se comunicar atra-
vés dela - e o melhor: sem custo 
algum! Muitos condomínios man-
têm blogs ou até mesmo sites atu-
alizados com informações práticas 
sobre a rotina condominial, desde 
as finanças até avisos sobre uso de 
áreas comuns. 

No entanto, o bom e velho e-
-mail continua sendo o meio mais
rápido, fácil e eficaz para estabele-
cer um diálogo com os condômi-
nos. O ideal é que a administração
possua um endereço próprio, que
não seja o contato pessoal do sín-
dico. Dessa forma, há uma melhor

separação entre as atividades sin-
dicais e privadas do gestor. Outro 
fator relevante é que os mandatos 
geralmente se alternam de dois em 
dois anos e ficar trocando de ende-
reço sempre que se inicia um novo 
não é interessante.

 Um segundo ponto a destacar 
é a atualização do cadastro. É es-

sencial que o síndico mantenha 
uma lista válida, sempre alimen-
tando com os contatos dos novos 
condôminos e excluindo os que se 
mudaram. Além dessas medidas, 
outras iniciativas práticas na hora 
de redigir o e-mail colaboram para 
que a mensagem seja transmitida 
de forma eficaz:

1) ASSUNTO: o campo destinado ao “assunto” do e-mail muitas
vezes é negligenciado, sendo preenchido de forma vaga ou mesmo
deixado em branco. O ideal é escrever de forma resumida e objetiva
de que se trata a mensagem. Exemplo: “Orientações sobre uso do
salão de festas” ou “Ata da assembleia nº 012 do dia 12/06/2015”.
O uso de palavras-chave facilitará a busca e também chama mais
a atenção do leitor para o conteúdo. A clareza também se aplica à
escrita do corpo do texto, seja breve e sucinto.

2) QUEM DEVE RECEBER: Evite encher a caixa de entrada
dos condôminos com informações que não lhes dizem respeito. Se
um conteúdo é direcionado especificamente ao Conselho Fiscal ou
a uma comissão de moradores, envie o e-mail apenas para quem de
fato deve recebê-lo.

3) SEJA PROFISSIONAL: A função do email do condomínio
é estritamente formal, serve para transmitir aos condôminos infor-
mações relevantes de interesse coletivo. A coloquialidade deve ser
evitada, e isso inclui desde a linguagem (que deve ser formal) ao
conteúdo. Não é de bom tom ficar compartilhando virais, correntes,
mensagens religiosas ou piadas neste canal de comunicação pública.
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Direto dos Tribunais

Dicas
Papel de parede

 O papel de parede é uma 
opção bem vinda para decorar 
áreas de uso comum do con-
domínio como o hall, salão de 
festas e demais espaços de la-
zer. Ele não precisa ser usado 
necessariamente revestindo 
toda a extensão do espaço. Uma 
tendência atual é o uso desse re-
curso para destacar apenas uma 
parede, rompendo a monotonia. 

 A variedade de papel de 
parede no mercado é imensa, 
tanto em termos de material e 
aplicação (como é o caso dos 
venéficos autoadesivos), quanto 
em cores e estampas. Com os 

novos modelos adesivados, é pos-
sível instalá-los até em locais úmi-
dos como banheiro e copas. Não 
há limites para a criatividade! Essa 
pode ser também uma opção mais 
barata para mudar a decoração de 
um ambiente ou esconder peque-
nas imperfeições sem ter que fazer 
uma reforma completa. 

Escala de porteiros

 O trabalho executado por um 
porteiro é muito importante na ro-
tina do condomínio. Saiba que as 
jornadas de trabalho desse funcio-
nário devem atender a exigências 
legais. Para que haja um bom fun-

cionamento da portaria, são neces-
sários pelo menos cinco funcioná-
rios, sendo um deles o folguista.

 Existem várias modalidades 
de escalas, as quais devem ser 
montadas sempre observando o 
limite de 8 horas/dia e 44 horas 
semanais, determinado pela Cons-
tituição Federal. Uma opção é a 
5X1 (cinco dias de trabalho para 
um de descanso) ou 6X1 (seis dias 
de trabalho para um de descanso). 
Para a jornada de 12 horas/dia, o 
turno de 12 horas de trabalho de-

verá ser sucedido por um período 
de 36 horas de descanso (12X36). 
Normalmente, as escalas de 5X1 e 
6X1 incluem períodos que vão das 
6h às 14h; das 14h às 22h e das 
22h às 06h.

Piso para garagem

 A garagem é um espaço no 
condomínio de fluxo de veículos e 
cargas e, por isso, o piso que re-
veste esse espaço deve ter proprie-
dades específicas para suportar 
as exigências com uma vida útil 
satisfatória. Existem no mercado 
várias opções para atender a essas 
demandas. A contratação de um 

especialista para a obra garan-
tirá um bom resultado. 

 Opção comum são as arga-
massas de bases cimentícias, 
completadas com materiais 
aditivos de base acrílica ou 
PVA, que proporcionam alta 
resistência à abrasão e pequena 
espessura e proporcionam uma 
aparência homogênea ao piso. 
Dependendo da disposição para 
investimento, é possível obter 
um acabamento mais sofistica-
do com a resina Epóxi (exclusi-
va para pisos internos). Embora 
tenha um custo mais elevado, o 
resultado é um ambiente mais 
bonito.

Reformado acórdão que 
autorizou assembleia de 

condomínio abaixo do quórum

Em decisão unânime, a 
Quarta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 

reformou acórdão do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) 
que havia admitido a convocação 
de assembleia extraordinária, com 
qualquer número de condôminos 
presentes, para deliberar sobre va-
gas de garagem.

 Proprietários de unidades co-
merciais moveram ação contra um 
condomínio para que fosse feita a 
demarcação das vagas e discipli-
nada sua utilização, alegando que 
elas vinham sendo usadas de for-
ma indiscriminada.

 A sentença deu prazo de 120 
dias para que o condomínio deli-
berasse sobre o assunto mediante 
convocação de assembleia extra-
ordinária com qualquer número 
de condôminos presentes. O TJRJ 
confirmou a decisão.

 O acórdão destacou que, em-
bora a convenção do condomínio 
previsse a necessidade de quórum 
especial para a realização de as-
sembleia extraordinária, o exercí-
cio do direito de propriedade dos 
autores da ação não poderia ficar 
condicionado a essa exigência. 
Para o tribunal estadual, o quórum 

especial poderia não ser atingido 
nunca, o que impediria de forma 
permanente o exercício daquele 
direito.

Autonomia privada

 No STJ, o relator, ministro 
Luis Felipe Salomão, entendeu 
pela reforma do acórdão. Ele citou 
o artigo 1.333 do Código Civil e 
os artigos 9º e 18 da Lei 4.591, que 
tratam da observância compulsó-
ria da convenção.

 Segundo Salomão, “a força 
normativa da convenção condomi-
nial é evidenciada pelo fato de que, 
mesmo que ostente norma contrá-
ria à lei, não é dado ao condômino 
eximir-se de sua aplicação”. Nessa 
hipótese, explicou o ministro, se-
ria necessário o condômino recor-
rer ao Poder Judiciário para pedir a 

anulação da norma.

 Para a Quarta Turma, a admis-
são de quórum diferente do pre-
visto na convenção resultaria em 
violação da autonomia privada, 
princípio constitucionalmente pro-
tegido.

 Além disso, Salomão assina-
lou que os proprietários compra-
ram as unidades sob as condições 
estabelecidas na convenção do 
condomínio, “ou seja, com as va-
gas de estacionamento integrando 
a área de uso comum e sem nenhu-
ma individualização”.

 Por isso, segundo ele, a nega-
tiva do condomínio em implemen-
tar a demarcação das vagas, ao 
contrário do que afirmou o TJRJ, 
“não importa restrição alguma ao 
direito de propriedade, mas sim 
a preservação do status quo, com 
amparo legal no artigo 1.348 do 
Código Civil”.

Por Alexandre Berthe |

Ministro Luis Felipe Salomão
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Momento EuChef

Salmão grelhado 
com legumes 

Ingredientes:

• 2 tomates médios, picados

• 2 laranjas, descascadas, corta-
das em pedaços

• 150 g de cebolas fatiadas

• 6 colheres de sopa de coentros 
frescos picados

• 1 malagueta vermelha fresca, 
sem sementes e finamente pica-
da (pode usar pimenta dedo de 
moça)

• 2 colheres de sopa de azeite 

• 6 lombos de salmão, e sal qb

/euchefdf
(61)8192-0892

@euchef

Por Fábio Marques |

Para mais receitas e dicas 
siga-nos

Modo de preparo:

1-  Numa tigela grande, misture o 
tomate, a laranja e a cebola com 4 
colheres de coentros e a malagueta. 
Reserve. 

2. Misture o azeite com 2 colheres 
de coentros numa tigela pequena.

3. Salpique os lombos de salmão 
com uma pitada de sal, pincele-os 
de ambos os lados com a mistura 
do azeite  e coentros e grelhe-os de 
ambos os lados sobre uma chapa 
bem quente. 

4. Regue o salmão com a restante 
da mistura do azeite e coentros e 
sirva sobre a mistura de legumes.

“Contrate o Chef e 
experimente deliciosos pratos”

Reflexos de uma rotina es-
tressante e desregrada, os 
distúrbios decorrentes da 

má alimentação são os males da 
atualidade. Nunca a frase da sa-
bedoria popular fez tanto sentido: 
“Você é o que você come”. Sim, o 
que é diariamente ingerido influen-
cia, e muito, na saúde geral do in-
divíduo, inclusive no temo de vida 
que ele terá. Logo, se a alimenta-
ção vai mal, é provável que todo o 
organismo sofra as consequências 
negativas disso. 

 É possível adaptar a alimenta-
ção para os objetivos que deseja-
mos alcançar, como por exemplo, 
emagrecer, cuidar do coração e da 
circulação, preservar a integridade 
óssea, controlar os níveis de glico-
se no sangue etc. Alguns alimentos 
específicos têm a propriedade de 
retardar o envelhecimento das cé-
lulas: trata-se dos antioxidantes. 

 A ingestão de alimentos antio-
xidantes tem sido cada vez mais 
recomendada por médicos e nutri-
cionistas por seus benefícios para 
a saúde, principalmente a longo 
prazo. Estudos já comprovaram 
que a ingestão cotidiana e constan-
te desses alimentos pode prevenir 
as doenças causadas pelo envelhe-
cimento das células, como o Al-
zheimer, doenças cardiovasculares 
e até alguns tipos de câncer. Além 
disso, os alimentos antioxidantes 
podem combater o estresse, mal 
que atinge muitas pessoas nos dias 
atuais. Confira alguns:

• Frutas e legumes de co-
res vermelha, amarela e 
laranja: são ricas em be-
tacaroteno, substância com 
propriedades antioxidantes. 
A maior vantagem de consu-
mir esses alimentos é o fácil 
acesso e o preço. Talvez você 
até tenha na sua geladeira a 
beterraba, cenoura, abóbora, 
melão, morango.

• Peixes: são uma excelente 
fonte de ômega 3, poderosa 
substância que combate o en-
velhecimento. Como são de 
fácil acesso, incluir os peixes 
na alimentação diária é bem 
fácil, já que também vale 
consumir os enlatados, como 
atum. Se você não gosta de 
consumir a carne do peixe, 
você também pode fazer uso 
do ômega 3 em cápsulas, que 
também pode ser encontrado 
na farmácia.

• Linhaça: os benefícios 
dela também provêm do ôme-
ga 3 presentes nas sementes. 
Além disso, seu uso constan-

te também proporciona uma 
“limpeza interior”, o que au-
xilia na prevenção da celulite, 
bom funcionamento do intes-
tino, e melhor circulação san-
guínea.

• Açafrão: além das pro-
priedades antioxidantes, o 
açafrão é também um pode-
roso antiinflamatório. Para 
facilitar o consumo, ele pode 
ser consumido em receitas, 
como carnes, peixes e sala-
das. Outra alternativa é usar 
a raiz do açafrão, a cúrcuma, 
que apesar de ser mais difícil 
de encontrar, também possui 
benefícios semelhantes. 

• Goji Berry: é uma fruti-
nha que vem ganhando adep-
tos em todo Brasil rica em vi-
tamina C (chega a ter 50 vezes 
mais vitamina C que uma la-
ranja), acelera o metabolismo, 
o que consequentemente leva 
ao emagrecimento, melhora a 
capacidade de concentração, 
favorece um melhor funciona-
mento do intestino.

Comida do bem
Alimentos antioxidantes contribuem para 

boa saúde e bem estar

Bem Estar da Redação / Assessoria




