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* Sujeita à alterações

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

Office-Boy/Contínuo

Faxineiro 1.036,48 1.084,70 1.070,85

Trab.Serv.Gerais 1.036,48 1.149,64 1.070,85

Jardineiro 1.036,48 1.149,64 1.070,85

Porteiro (Diurno e Noturno) 1.112,79 1.366,65 1.212,34

Garagista (Diurno e Noturno) 1.070,36 1.366,65 ------

Zelador 1.128,34 1.366,65 1.106,27

Aux.de Escritório/Administração 1.353,04 1.441,74 1.336,43

Vigia ------ 1.366,65 1.212,34

Encarregado 1.354,96 1.741,91 1.360,07

Vale Alimentação 535,00
Mensal

34,50 
Dia

Trabalhado

35,00 
Dia

Trabalhado

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 6 ------
FGTS 6 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 25 ------

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.146,64

Auxiliar Administrativo 1.087,48

Auxiliar de Serviços Gerais 1.052,20

Encarregado de Limpeza 2.140,40

Encarregado Geral 2.687,37

Garagista 1.146,64

Jardineiro 1.553,46

Office-Boy/Contínuo 1.052,20

Zelador 1.146,64

Vale Alimentação
27,50

Dia
Trabalhado

Base de Cálculo Aliquota Salário-Família
De 0,00 até 1.659,38 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família      44,09

Quem Receber até                                     859,88

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   31,07

Quem Receber até                                  1.292,43

De 1.659,39 até 2.765,66 9,00%
De 2.765,67 até 5.531,31 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 5.531,31 11,00% Valor do Salário Mínimo 937,00

Salário Mínimo para 2017 R$ 937,00

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

Validade: 31/12/2017

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais 
Mês: Dezembro/16
Índice Base Dez/01 - 100,000

Setembro de 2017
D S T Q Q S S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes 
na TRPC/2017, seguem as referencias 
de dados pesquisados por amostragem 
nos condomínios do DF, com valores 
mínimos e máximos praticados em 
cada região administrativa pesquisada, 
considerando a realidade econômico-
financeira de cada região administrativa 
e suas especificidades;

2- Isenção – Para todas as categorias 
de valores de pró-labores condominiais 
previstos devem ser considerados 
também como pagamento de pró-
labore indireto a isenção de (1)uma taxa 
condominial da unidade do síndico;

3- Subsíndico - São duas as 
referencias de remuneração do 
subsíndico: a) apenas a isenção de uma 
taxa condominial, ou: b) o pagamento 
de ½ valor referencia de pró-labore 
condominial constante nesta tabela 
considerando a região administrativa;

4 - Condomínios Clube – Os 
condomínios classificados como 
“Clube” são aqueles com grandes 
torres residenciais(normalmente 
acima de 800 unidades) e revestido de 
complexo comercial agregado, além de 
área coletiva de grande complexidade 
e variedade como: piscinas, quadras 
de esportes, auditórios, Home 
Cinema, academia, salão de beleza, 
brinquedoteca, espaços gourmet dentre 
outras áreas coletivas, acrescenta-se aos 
pró-labores previstos na TRPC/2016 o 
percentual de 10% a 12% em média;

5 - Condomínios Comerciais – 
No caso de condomínios comerciais 
ou mistos, acrescenta-se ao pró-labore 
referencial o percentual de 7,35% a 
14%;

6 - Sindico Profissional – 
As remunerações dos síndicos 
profissionais sofrem acréscimo médio 
de 20% a 35% sobre o valor referencial 
previsto na TRPC/2017, em virtude 
de custos operacionais com mão de 
obra especializada, logística, impostos 
incidentes e despesas gerais sobre a 
prestação de serviços.

Sindiserviços-DF

Tabela do INSS - 2017

Tabela do IRRF - 04/2015

Seicon-DF
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Nossa Mensagem

Nesta edição da Folha 
do Sindico o desta-
que principal com 

matéria de capa traz uma 
pesquisa muito interessante 
sobre a retenção de colabo-
radores. Os resultados são 
surpreendentes e vão levar 
certamente nossos leitores a 
uma profunda reflexão.  

 Direto dos tribunais o ju-
diciário alerta com uma deci-
são que pode causar proble-
mas aos síndicos em caso de 
falta de prevenção trabalhis-
ta: a contratação de Mao de 
obra de terceiros prestando 
serviços no condomínio sem 
os devidos cuidados.  

 Dr. Gabriel Karpat em 

sua coluna deste mês alerta 
aos síndicos profissionais a 
importância do treinamento 
e da capacitação para o exer-
cício do cargo, e os perigos 
de uma gestão amadora.     

 Dr. Rodrigo Karpat nos 
traz na Coluna do Especia-
lista um assunto polêmico: 
o sindico pode adentrar nos 
apartamentos ou poderá ser 
considerada uma invasão de 
domicilio? Se possível quais 
serão as condições a fim de 
evitar reparações judiciais e 
responsabilidades, não per-
cam.   

 Na coluna de manuten-
ção tratamos sobre a im-
portância da manutenção 

preventiva das piscinas em 
condomínios e os cuidados 
necessários para conserva-
ção da saúde e limpeza da 
água. 

 Dr. Condomínio em sua 
coluna mensal fala sobre 
todas as nuances de como 
reter seus melhores cola-
boradores no condomínio. 
Identifica todos os detalhes e 
os motivos os colaboradores 
deixam suas funções, é mui-
to curioso não deixe de ler o 
resultado desta pesquisa !

 E muito mais para você 
sindico e gestor condomi-
nial! 

 Boa Leitura !  
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Direto da Câmara

Um projeto de lei (PLS 
183/2017) em aná-
lise na Comissão 

de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) obriga os 
moradores de condomínios 
fechados a dividir os custos 
com serviços de manutenção 

Projeto obriga todos os 
moradores de condomínios a 

dividir custos com manutenção
dos espaços comuns, mesmo 
que não façam parte da asso-
ciação de moradores que ad-
ministra o local. O autor do 
projeto, senador Jorge Via-
na (PT-AC), argumenta que 
serviços como jardinagem e 
pavimentação de ruas, por 

exemplo, são benefícios que 
chegam a todos os morado-
res do condomínio, mas que 
são custeados apenas pelos 
associados. O projeto está 
em tramitação no Senado 
Federal.

Condomínio responde pela mão 
de obra contratada por empresas 

prestadoras de serviços

Direto dos Tribunais

A súmula 331 do TST, 
em seu inciso IV, 
dispõe que o inadim-

plemento das obrigações 
trabalhistas por parte do 
empregador implica a res-
ponsabilidade subsidiária do 
tomador de serviços quanto 
àquelas obrigações.

 Desta forma, deve o 
condomínio condicionar o 
pagamento dos serviços à 
apresentação de cópia dos 
comprovantes de quitação 
das obrigações trabalhistas 
e previdenciárias (recolhi-
mento do INSS, recolhimen-
to do FGTS e pagamento de 
salários).

 Em se tratando de pres-
tação de contrato de em-
preitada, não recairia sobre 

o tomador de serviços a res-
ponsabilidade pelo paga-
mento de eventuais créditos 
inadimplidos pela empresa 
prestadora de serviços, na 
forma da Orientação Juris-
prudencial 191 da SDI-1 do 
TST, que assim define:

“191. CONTRATO DE EM-
PREITADA. DONO DA 
OBRA DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL.  RESPONSABILIDA-
DE. (nova redação) - Res. 
175/2011, DEJT divulgado 

em 27, 30 e 31.05.2011

 Diante da inexistência 
de previsão legal específica, 
o contrato de empreitada 
de construção civil entre o 
dono da obra e o empreiteiro 
não enseja responsabilida-
de solidária ou subsidiária 
nas obrigações trabalhistas 
contraídas pelo empreiteiro, 
salvo sendo o dono da obra 
uma empresa construtora ou 
incorporadora.”
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Síndico Profissional

Não basta ter tempo para a função, 
é preciso se preparar para ela.

Síndico profissional e seu futuro

É inegável a constatação 
da migração de síndi-
cos voluntários para 

profissionais.
 O condomínio se carac-
teriza como uma empresa, 
e o profissionalismo que a 
função exige pede que o de-
sempenho seja semelhan-
te às grandes diretorias de 
companhias privadas.
 O responsável pela fun-
ção, então, deve ter o co-
nhecimento necessário para 
o exercício do cargo, além, 
claro, de disponibilidade de 
tempo que a atividade exige.
 Numa pesquisa empírica 
realizada pela empresa GK 
Administração de Bens, foi 
constatado que, na região 
metropolitana de São Pau-
lo, o percentual de síndicos 
profissionais chega próximo 
a 15% do total dos aproxima-
damente 40 mil condomí-
nios existentes.
O índice representa um fator 
positivo para todos que que-
rem participar dessa fatia 
bem tentadora da área e dela 
fazer sua fonte de renda.
 Antes, porém, é preci-
so ressaltar que o mesmo 
levantamento empírico re-
velou que a participação do 
síndico profissional é maior 
nos grandes condomínios, 
os chamados condomínios-
-clube, onde a carga horária 
é mais relevante, quando não 
se exige dedicação exclusiva 
de cinco dias da semana, por 
período integral.
 Nesses casos, vale a res-
salva, acontece uma certa 
confusão entre a função do 
síndico contratado e o cargo 
de gerente e/ou zelador.
 Para minimizar qualquer 
tipo de conflito, é fundamen-
tal apresentar com clareza a 
distinção entre os dois car-
gos, bem como respectivas 
responsabilidades e ativida-
des diárias.
 Enquanto o síndico tem 
uma atividade deliberativa 
conjuntamente com o corpo 
diretivo do condomínio e as 
deliberações discutidas nas 
assembleias,o gerente ou o 
zelador tem a função de exe-
cutor das atividades diárias, 

cumpridor das ordens rece-
bidas.
 Claramente, as funções 
são complementares e não 
excludentes.
 Portanto, mesmo com 
síndico profissional, o zela-
dor e/ou gerente são igual-
mente necessários.

Reeleição de síndico

 Dentro desse aspecto, 
outro dado curioso do le-
vantamento diz respeito à 
reeleição de síndico contra-
tado. Pouco mais de 40% 
se elegem novamente para 
um segundo mandato. Isso 
significa que menos de 50% 
desses profissionais tiveram 
aceitação para continuar 
numa próxima gestão, um 
alto índice de desaprovação.
 Ainda mais surpreen-
dente foi a constatação de 
que, do total de condomínios 
cujos síndicos profissionais 
não foram reeleitos, apenas 
pouco mais de 30% voltou 
para a eleição de sindicân-
cia voluntária de moradores, 
ou seja, quase 70% desses 
condomínios, embora não 
tivessem reeleito seus síndi-
cos profissionais, aprovaram 
o conceito da manutenção 
dessa modalidade.
 Essa informação é muito 
boa para o setor, mas preo-
cupante para os profissio-
nais que militam na área. 
Porque tão alto contingente 
de síndicos contratados não 
consegue se manter no cargo 
para uma segunda gestão?
 Depois de compartilhar 
a questão com membros de 
diversos corpos diretivos 
responsáveis por selecionar 
e indicar, em assembleia, a 
permanência ou não desses 
profissionais e de até acom-
panhar algumas reeleições 
que ocorreram à revelia da 
negativa do conselho fiscal 
ou consultivo do condomí-
nio, alguns fatores foram 
apontados como barreira 
para a reeleição: o despre-
paro para a função; o des-
conhecimento de todas as 
obrigações; e, especialmen-

te, a falta de planejamento 
de trabalho específico para o 
condomínio.
 Se a constatação cria cer-
ta preocupação, por outro 
lado aponta com clareza que 
a resposta do campo é con-
clusiva. A máxima de que a 
voz do povo é a voz de Deus 
sempre é válida para todas 
as áreas e atividades que en-
volvem relacionamento hu-
mano. E, claro, vale também 
para o constante profissiona-
lismo da sindicância.
 Como qualquer outra 
profissão, a busca por apri-
moramento deve ser preocu-
pação permanente também 
de quem abraça a função de 
síndico profissional. Tam-
bém não basta apenas ter 
tempo disponível para a fun-
ção, há que se preparar para 
assumi-la.
 Hoje, há grande núme-
ro de cursos de formação e 
aperfeiçoamento de síndicos, 
além de conferências, perió-
dicos e sites especializados. 
Material de apoio não falta 
neste mercado. É preciso que 
cada um faça a sua parte. Na 
ponta final, os condôminos 
agradecem! 

Gabriel Karpat é dire-
tor da GK Administração de 
Bens e coordenador do cur-
so de síndicos profissionais 
da Gabor RH – diretoria@
gk.com.br

Gabriel Karpat
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Coluna do Dr. Karpat

Rodrigo Karpat

Condomínio:
Invasão de domicílio pelo síndico

É certo que cabe ao sín-
dico fazer a guarda das 
áreas comuns e cuidar 

da edificação como um todo, 
e para isso em alguns casos 
ele precisaria adentrar em 
uma unidade. Algumas con-
venções trazem em seu bojo 
pré-autorizações perigosas, 
para que os síndicos entrem 
em residências alheias, uma 
vez que não contam com a 
prévia autorização do mora-
dor. 

 Lembrando que a pré 
autorização da convenção, 
não pode se sobrepor ao que    
diz a lei, especificamente a 
Constituição Federal, a qual 
trata acertadamente o domi-
cílio como asilo inviolável, 
salvo em situações taxativas 
devidamente explicitadas 
no texto da lei, quando o in-
gresso sem autorização ser 
permito somente em caso de 
flagrante delito ou desastre, 
ou para prestar socorro, ou, 
durante o dia, por determi-
nação judicial. (art. 5º, inci-
so XI, Constituição Federal) 

E adentrar em uma mora-
dia sem prévia autorização 
poderá fulminar em invasão 
de domicilio por parte do 
síndico, zelador, ou de quem 
o fizer sem prévio consenti-
mento do morador.

Código Penal 
Art. 150 - Entrar ou per-
manecer, clandestina ou as-
tuciosamente, ou contra a 
vontade expressa ou tácita 
de quem de direito, em casa 
alheia ou em suas depen-
dências:

Pena - detenção, de um a 
três meses, ou multa.

 A situação em que o sín-
dico se encontra no caso de 
querer penetrar em domicí-
lio alheio sem prévia autori-
zação, é a mesma do policial 
que quer cópia das imagens 
do circuito interno de TV ou 

do policial que quer aden-
trar no condomínio sem 
mandato judicial. O condo-
mínio também é considera-
do domicílio nos termos do 
III, § 4º Art. 150 do Código 
Penal.

 Assim, a Constituição 
assegura a moradia o asi-
lo inviolável, do qual, sem 
prévia autorização do dono 
ou ocupante ninguém nela 
pode penetrar, salvo por or-
dem judicial ou se ali esti-
ver ocorrendo algum desas-
tre ou crime, ou ainda para 
prestar socorro. 

 Desta forma, em caso 
de necessidade, por mais 

que ali esteja ocorrendo 
uma obra irregular, um va-
zamento ou qualquer outra 
situação, o síndico precisa 
de autorização do morador 
para ingressar na unidade. 
Caso esta autorização lhe 
seja negada, ele não deve en-
trar em propriedade alheia, 
e sim notificar o ocupante e 
se necessário ingressar com 
medida judicial para que lhe 
seja autorizado o acesso ou 
paralisada a obra. 

 Se na unidade estiver 
ocorrendo um vazamento 
ou uma obra irregular, por 
exemplo; se o morador não 
permitir a entrada, este res-
ponderá pelos prejuízos cau-
sados na esfera civil e o sín-
dico deverá ingressar com 
medida judicial para parali-
sar a obra se necessário ou 
obrigar o morador ao repa-
ro.   

 Mas se ali estiver uma 
pessoa caída/acidentada, 
precisando de ajuda, ou se 
um crime estiver ocorrendo, 
respectivamente, o síndico e 
a polícia poderão adentrar a 
unidade, conforme autoriza 
a Constituição Federal, para 
esses casos específicos. 

 Para as unidades vazias, 
sem que se localize o mora-
dor e se ali algo que poderá 
gerar dano, risco ou prejuízo 

a terceiros estiver ocorren-
do, podemos encaixar nas 
hipóteses do instituto da 
gestão de negócios.

O Código Civil nos traz a figu-
ra do gestor de negócios que 
é a conduta de um estranho, 
sindico ou não, que interfere 
em negócio de terceiro, que 
pode ser em uma residên-
cia, a fim de evitar-lhe um 
prejuízo, agindo conforme o 
terceiro teria agido se tivesse 
conhecimento do fato. 

 É uma atividade excep-
cional. É exemplo desta ges-
tão o vizinho que zela pela 
casa de quem se ausentou 
sem deixar notícias ou o sín-
dico que ingressa na unida-
de vazia e fecha a torneira ou 
estanca um vazamento. 

 O Art. 861 do Código Ci-
vil, aduz: “Aquele que, sem 
autorização do interessado, 
intervém na gestão de negó-
cio alheio, dirigi-lo-á segun-
do o interesse e a vontade 
presumível de seu dono, fi-
cando responsável a este e às 
pessoas com quem tratar.”

 Lembrando que se o ato 
praticado for contra a vonta-
de manifesta ou presumível 
do dono, o gestor responde-
rá até mesmo pelos preju-
ízos imprevisíveis Art. 862 
do CC.
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho |

Federação reúne técnicos, 
capitães e executivos para 

debater Paulistão

Os senhores 
do espetáculo

Se tem uma coisa cansa-
tiva no futebol é o téc-
nico. O jogador no Bra-

sil perdeu o protagonismo. 
Além das polêmicas, quando 
o torcedor é submetido a um 
eterno lenga-lenga sobre ar-
bitragem, o jogo gira em tor-
no dos técnicos. Nas laterais 
dos campos ou nas coletivas, 
assistimos a um desfile arro-
gante de vaidades dos “pro-
fessores”. Inclusive, essa es-
tratégia pode render gordas 
contas bancárias: ganham 
um título, empolam o discur-
so, criam uma aura de “Deus 
da Sabedoria” e pronto! Os 
dirigentes acham o máximo.

 Os títulos de Wander-
ley Luxemburgo há décadas 
criaram um “Profexô” insu-
portável. Cheio de desculpas, 
nunca mais fez um trabalho 
bom. Renato Gaúcho é o an-
ti-técnico: aquele que diz ser 
desnecessário estudar, prin-
cipalmente, os adversários. A 
LDU agradece... 

 Dia desses, depois de 
uma derrota do Vasco, Mil-
ton Mendes soltou “o gol logo 
no início prejudicou o nosso 
planejamento”. E gol tem 
hora? Melhor do que no final, 
pois não teria muito tempo 
para reverter a desvantagem. 
Disse mais uma pérola: “Difí-
cil quando se toma um gol de 
bola parada”. Uma das coisas 
que mais se treina hoje em 
dia são essas jogadas.

 Um dos piores exemplos 
é Mano Menezes. Durante 
as partidas, gasta todo seu 
repertório tentando influen-
ciar, e enganar, a arbitragem. 
Questiona, sugere equívocos, 
tenta jogar a torcida contra 
o árbitro em todas as mar-
cações. Quando vai para as 
coletivas, é um show de ter-
ceirização dos erros. 

 Isso é preocupante por-
que há uma nova geração 
tentando abrir caminho: Fa-
bio Carille, Rogério Micale, 
Zé Ricardo, Roger Machado, 
Eduardo Baptista. Esses ca-
ras têm como referências os 
mais, digamos, experientes.

 Mas nem todos são maus 
exemplos. Meio que no oásis, 
temos Tite e Abel. O primeiro 
em função da competência, 
do trabalho, da sobriedade. O 
segundo, pelo carisma. O que 
o Brasil (e por que não dizer o 
mundo?) fez ao abraçar Abel 
mostra que é possível traba-
lhar no futebol e passar uma 
mensagem positiva, sem a 
intenção de ganhar “custe o 
que custar”. É possível fazer 
uma arquibancada adver-
sária aplaudir, ovacionar. 
É possível fazer do silêncio 
uma ensurdecedora atitude 
solidária. Enfim, o futebol 
pode ser diferente.

 Ah! Esqueci do Dunga, 
mas deixa pra lá...

Um encontro na ma-
nhã desta terça-feira 
reunirá capitães, téc-

nicos e executivos dos dezes-
seis participantes do Cam-
peonato Paulista de 2018. 
A reunião, comandada pelo 
vice-presidente Mauro Silva, 
campeão mundial pela sele-
ção brasileira em 1994, pre-
tende ser uma troca de ideias 
para melhorar o torneio do 
ano que vem. Mauro Silva é 
hoje vice-presidente de inte-
gração com atletas.

 Não é o primeiro encon-
tro do gênero e todos os an-

teriores são considerados 
proveitosos por quem parti-
cipa deles. A novidade deste 
ano é a inclusão de executi-
vos de futebol.

 Num encontro deste tipo, 
surgiu em 2015 a necessida-
de de só trocar treinadores 
durante o Paulistão após 
quitar todos os débitos com 
o anterior. No Paulistão de 
2017, dez dos dezesseis clu-
bes não mudaram de técni-
cos. Seis deles, sim. A por-
centagem de mudanças foi 
de 37%. No Brasileirão, 55% 
dos participantes já mudou 

de treinador.

 Em 2015, último ano an-
tes do bloqueio dos troca-
-trocas de técnicos, 13 dos 
20 clubes da Série A-1 mu-
daram de treinador, incluin-
do o campeão, Santos. Ou 
seja, 65% dos participantes 
mudaram de técnico.

 Com todos os problemas 
dos estaduais, o Campeona-
to Paulista parece trabalhar 
para melhorar. Neste ano, a 
média de público subiu 35% 
em comparação com o ano 
passado.
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Limpeza das piscinas deve ser 
minuciosa

Manutenção

Há uma série de doen-
ças que podem ser 
transmitidas pelo 

uso de piscinas que não te-
nham recebido tratamento 
adequado da água. O trata-
mento inadequado permite 
a disseminação de bactérias 
e fungos, por isso, a utiliza-
ção de cloro é indispensável 
para eliminar estes micror-
ganismos patogênicos. Ou 
seja, é de extrema importân-
cia saber sobre o tratamento, 
já que o não cuidado pode 
acarretar em doenças de 
pele, respiratórias, hepatite, 
infecções e outros diversos 
problemas, como micose, fo-
liculite, tricomoníase e diar-
reia.

 Durante as estações mais 
frias do ano, como o Outo-
no e o Inverno, as piscinas 
aquecidas passam a ser a 
preferência de quem deseja 
praticar esportes como na-
tação ou hidroginástica, ou 
até mesmo ter momentos de 
diversão. O que muitos não 
sabem é que há uma diferen-
ça no tratamento deste tipo 
de piscina, já que há algu-
mas questões a serem leva-
das em consideração, como: 
decomposição mais rápida 
do cloro, devido ao sistema 
de aquecimento; aumento 
na evaporação da água; ace-
leração no crescimento de 
micro-organismos e prolife-
ração de algas; água aqueci-

da tende aumentar o pH; e 
há formação de cloramina, o 
que causa a falsa sensação de 
excesso de cloro, cheiro forte 
e ardência nos olhos, quando 
na verdade significa a ausên-
cia de cloro na água.

 Mas não basta que você 

limpe a piscina regularmen-
te e jogue cloro na água. Se 
a água receber pouco cloro, 
não será suficiente para ma-
tar as bactérias e os fungos 
contidos na água.

Fonte: Direcional Condomínios
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Assessoria Condominial

Veja como reter seus melhores 
colaboradores no condomínio Diretor da JR Office e da Folha do Síndico

Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por
Aldo Junior |

Um dos erros mais pe-
rigosos e comuns e 
por vezes praticados 

com certa frequência  entre 
os síndicos é tentar manter 
seus melhores colaboradores 
simplesmente aumentando 
seu salário. Evidentemente 
que o salário é uma referen-
cia fundamental e vital para 
o sustento das famílias, e
pode ser determinante em
diversos casos de retenção
entre os empregados, mas
nunca dentre os melhores.

Os colaboradores mais 
qualificados não colocam o 
salário como o primeiro fator 
de decisão para deixar seus 
empregos. Este erro é justi-
ficável pela simples consta-
tação do despreparo dos ges-
tores e síndicos, que em sua 
maioria tem em mente que 
não conseguirão substituir 
um funcionário tão dedicado 
e antigo com a mesma quali-
dade de hoje. 

Em vários casos condo-
mínios maiores com orça-
mentos e estruturas bem 
mais robustas oferecem me-
lhores salários e vantagens 
indiretas aos colaboradores 
culminando na “sedução” 
do trabalhador que, esquece 
todos os outros fatores tais 
como sua historia profissio-
nal e acabam indo embora. 
Muitos se arrependem.   

O fator mais importante 
para reflexão dos síndicos, 

é que, tornar a capacidade 
de retenção de seus melho-
res colaboradores dentro do 
condomínio  ficando refém 
de aumentos salariais, é uma 
armadilha extremamente 
perigosa. O primeiro fator 
conclusivo desta afirmati-
va, se baseia numa pesquisa 
realizada pela agencia Care-
eBuilder nos Estados Uni-
dos que concluiu o seguinte 
quanto a retenção de funcio-
nários: 
 Ao contrário do que se 
pensa comumente, o salário 
não é um aspecto com maior 
importância quando um co-
laborador pensa em ficar ou 
sair do condomínio, mas sim  
o bom relacionamento com
os colegas de trabalho. Incrí-
vel não acham?

É por isso que prezar pelo 

bom relacionamento no lo-
cal de trabalho, harmonizar 
os empregados, motiva-los  
com ações inteligentes e 
pró-ativas serão muito mais 
importantes do que simples-
mente aumentar salário, isto 
é efêmero. 
 Reter seus melhores ta-
lentos requer habilidade 
interpessoal, muito treina-
mento e capacitação do sin-
dico com o objetivo de se 
preparar para entender as 
mudanças sociais e psicoló-
gicas de seus colaboradores 
e principalmente o momen-
to certo de agir, utilizando a 
ferramenta correta. 
 Outro fator fundamental 
para a retenção do empre-
gado é o equilíbrio entre a 
vida pessoal e a profissional. 
Muitos síndicos são excessi-

vamente “durões” e não per-
mitem qualquer escorregão 
do pobre funcionário. Con-
versar, orientar e em ultimo 
caso repreender de forma 
individual e reservada  é sem 
duvida a melhor solução. 
 Práticas inteligentes se 
transformam em ótimos re-
sultados em curto prazo. 
Quem não quer sair pela 
manha de sua casa para seu 
trabalho e trabalhar num 
ambiente sadio, motivante 
e com colegas felizes?  Sem 
duvida, este é um fator de-
cisivo. Infelizmente poucos 
síndicos enxergam essas 
características importantís-
simas no dia a dia do traba-
lhador, e querem “ comprá-
-lo” com ofertas salariais que
muitas vezes até extrapolam
orçamento e complicam ain-
da mais o sindico na questão
orçamentária.

Podemos enumerar vá-
rios exemplos de síndicos 
que diferenciam o salário 
de um encarregado ou de 
um zelador, por confiar ou 
entender que idade é posto. 
Posto é competência, é capa-
cidade de contribuir para a 
gestão do sindico sem com-
prometer a responsabilida-
de da gestão condominial, 
com concessões absurdas e 
desautorizadas apenas para 
agradar alguns. 

Treinar seu colaborador 
é fundamental. Cursos de 

segurança, vigilância, eti-
queta e atendimento ao pú-
blico são alguns exemplos 
de ações educacionais que 
podem transformar seu em-
pregado numa “máquina” 
de produção  pró-ativa com 
excelência e qualidade para a 
gestão do sindico, sem falar 
no componente motivacio-
nal e curricular agregado.    
 Ações motivacionais dei-
xam seu colaborador em êx-
tase. Por exemplo uma folga 
inesperada, festas em datas 
comemorativas, plano de 
assistência médica podem, 
e certamente serão decisi-
vas na hora da avaliação do 
trabalhador numa eventual 
proposta de trabalho.  
 Tentar reter seu colabo-
rador apenas com aumento 
salarial, não é a melhor es-
tratégia. Cultivar o bom rela-
cionamento com os colegas e 
equilibrar a vida pessoal com 
a profissional do colabora-
dor, isto sim é uma forma 
inteligente de retenção posi-
tiva.  
 Por isso não perca tem-
po, mude agora sua postura, 
proporcione momentos ines-
quecíveis para seus colabo-
radores,  e garanta em sua 
gestão a convivência com 
os  melhores, pois eles farão 
toda a diferença na avaliação 
dos condôminos de sua ges-
tão  ao final de seu mandato.      
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Síndico: o barato, quase sempre, sai caro

Gabor RH

Ricardo Karpat

Tenho viajado diversas 
cidades do país para 
ministrar palestras e 

aulas voltadas a Síndicos. 
Esta tarefa, que para mim, 
é muito prazerosa, pois amo 
o que faço, tem se tornado
uma preocupação nos úl-
timos tempos. Explico; em
um momento em que a cri-
se econômica é sentida por
muitos brasileiros e que os
veículos de comunicação
exploram constantemente
o tema, alguns Síndicos ini-
ciaram uma política de tra-
balho um tanto quanto pe-
rigosa: a política do corte de 
custos indiscriminados.

Importante salientar que 
existe um limite de redução 
de custos, existem alçadas 
possíveis e outras não. Por 
exemplo, o condomínio não 
pode deixar de pagar os im-
postos atribuídos a ele. Se, 
assim o fizer, em algum mo-
mento terá que quitar essa 
dívida e o valor será conside-

ravelmente maior. Portanto, 
o que pode parecer, em um
primeiro momento, uma re-
dução de custos, na verdade
é um erro de gestão que irá
apenas postergar o gasto po-
tencializando ainda mais o
valor.

Os principais alvos de 
cortes financeiros são: o cor-
te de manutenção preventi-
va dos equipamentos e a não 
realização das normas regu-
lamentadoras obrigatórias 
do Ministério do Trabalho. 
O primeiro caso, embora 

muito diverso do exemplo 
dos impostos, tem o mesmo 
resultado. Posterga-se cus-
tos, porém os potencializa.
 É sabido por todos que 
a manutenção preventiva 
é mais econômica do que 
uma manutenção corretiva 
ou até mesmo a substituição 
de equipamentos, isso sem 
contar no desconforto aos 
moradores no momento do 
não funcionamento de um 
equipamento, como o ge-
rador, no caso da queda de 

energia, por exemplo.
 No caso das normas re-
gulamentadoras do Ministé-
rio do Trabalho, seu corte é 
uma redução de custos não 
inteligente. Provavelmente 
demorará um pouco para 
a conta chegar, mas quan-
do ela vier será pesada. Ex-
plico: no caso de uma ação 
trabalhista de um funcioná-
rio alegando problema de 
saúde por conta do serviço 
prestado no condomínio, o 
juiz irá exigir o certificado 
dessas normas, e o não cum-
primento das mesmas, mui-
to provavelmente irá fazer 
com que o condomínio per-
ca a ação e tenha de quitar 
valores que, muitas vezes, 
exigem arrecadações extras 
para honrar com seu paga-
mento.
 Interessante perceber 
que essa onda de corte de 
custos indiscriminados 
ocorre por conta da crise 
econômica brasileira, cria-

da justamente por opções 
não inteligentes feitas pe-
los nossos governantes nos 
últimos anos. O erro deles 
deveria ter servido de exem-
plo do que não fazer, porém, 
infelizmente alguns seguem 
a mesma toada, mas uma 
hora a conta chega!
 Minha luta pela profis-
sionalização da função de 
Síndico passa também por 
fazer com que os condômi-
nos entendam mais sobre o 
assunto a que tanto lhe di-
zem respeito. Fazendo uma 
analogia com a realidade 
brasileira, aonde nos últi-
mos dois anos a população 
impulsionou seu conheci-
mento político, luto - em 
conjunto com meus parcei-
ros - para que esta intera-
ção por parte da população 
sobre os assuntos da gestão 
pública seja estendida tam-
bém para a gestão privada e 
para as minicidades que são 
os condomínios.
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condômino, no Brasil o ma-
gistrado designa um síndi-
co independentemente de 
este possuir ou não vínculo 
com a edificação. O mesmo 
deverá administrar o condo-
mínio até que a coletividade 
chegue a um consenso, res-
peitados os ditames da legis-
lação. E, persistindo a omis-
são, o gestor designado pelo 
juiz seguirá em seu mandato 
por dois anos, salvo prazo 
menor em Convenção, e terá 
que atender a todas as obri-
gações legais.

Cristiano de Souza Oliveira 
é Advogado, consultor jurí-
dico condominial.

Não quero mais ser síndico e a 
assembleia se omite, e agora?

Administração

Cristiano de Souza

Durante 14 anos inin-
terruptos, uma sín-
dica esteve à frente 

da gestão de um residencial 
com 12 apartamentos e uma 
loja comercial. Mas, por mo-
tivos pessoais, ela não pôde 
continuar ao término de seu 
último mandato.

 Durante meses, ela che-
gou a convocar três assem-
bleias (uma ordinária e duas 
extraordinárias) para elei-
ção de novo síndico, sem 
que houvesse participante 
e/ou candidato nessas reu-
niões. O advogado Cristiano 
De Souza Oliveira analisa, a 
seguir, o que mais a gestora 
pode fazer para resolver a si-
tuação.

1. O QUE FAZER
DIANTE DA OMISSÃO 

DA ASSEMBLEIA?

 Nestes casos, havendo 
registro de que a assembleia 
foi convocada e foi impos-
sível a instalação da mesma 
por falta de pessoas, poderá 
ser aplicado o §2º do Art. 
1.350, do Código Civil (Lei 
Federal Lei 10.406), a saber:

“Art. 1.350. Convocará o sín-
dico, anualmente, reunião 
da assembleia dos condô-
minos, na forma prevista na 
convenção, a fim de aprovar 
o orçamento das despesas,

as contribuições dos condô-
minos e a prestação de con-
tas, e eventualmente eleger 
lhe o substituto e alterar o 
regimento interno. (...)

§ 2o. Se a assembleia não
se reunir, o juiz decidirá, a
requerimento de qualquer
condômino.”

2. QUAIS TÊM SIDO AS
DELIBERAÇÕES MAIS

COMUNS ENTRE OS 
JUÍZES?

 Nestes casos, diferente-
mente do que determina, 
por exemplo, a legislação 
portuguesa, segundo a qual 
o juiz deverá indicar um
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Condomínios poderão terceirizar 100% de seu 
quadro de funcionários

O Senado aprovou no 
início de julho o texto 
da reforma trabalhis-

ta. Ela mudará a lei traba-
lhista brasileira e suas novas 
regras entrarão em vigor 
aproximadamente em qua-
tro meses, conforme a nova 
legislação.
 As mudanças trazem du-
vidas em todos os setores 
trabalhistas, inclusive os 
condominiais. Com muitos 
postos de trabalho já atu-
ando como terceirizados, 
há questões jurídicas que 
necessitam de uma análise 
para que todos os envolvidos 
dentro dos condomínios não 
cometam erros em procedi-
mentos trabalhistas futuros.

1- Como a terceirização
irá funcionar no

condomínio?

 O funcionamento será o 
mesmo existente hoje, po-
rém, com alterações legais. 
Os contratos terão um pra-
zo de 180 dias para serem 
adaptados às novas exigên-
cias legais. De um modo ge-
ral, os contratos de terceiri-
zação deverão prever uma 
garantia pela contratada de 
duas maneiras:
 4% do valor do contrato, 
limitada a 50% de um mês 
de faturamento.
 Em casos de contratos 
com valor da mão de obra 
superior a 50% do total, a 
garantia limite será de 1,3 
vezes o valor equivalente a 
um mês de faturamento.

2- Haverá mudanças no
serviço de segurança e

limpeza?

Do ponto de vista jurídico, 
sim, pois haverá a necessi-
dade de adequações legais. 
Nos serviços de limpeza não 
haverá mudanças, pois, essa 
mão de obra, continuará 
sendo necessária durante 
muito tempo nos condomí-
nios, não seria possível os 

condomínios não terem ao 
menos um funcionário de 
limpeza para cuidar das áre-
as comuns, hall social e ele-
vadores, por exemplo.
 Com relação ao serviço 
de segurança, tudo depen-
derá do tamanho do empre-
endimento e da sensação de 
segurança que os moradores 
estão dispostos a pagar, uma 
relação de custo e/ou bene-
fício, pois acaba sendo uma 
mão de obra muito cara para 
o condomínio e alguns de-
cidem optar por um moni-
toramento por câmeras que
tem um custo bem menor.

3- A função do síndico
profissional mudará?

 Não, porém suas atribui-
ções ficarão ainda mais au-
tônomas e unilaterais, pois a 
terceirização traz a ideia de 
individualidade e que serve 
para ambos os lados, pois o 
risco de vínculo trabalhista 
também será reduzido.

4- Nas profissões
habituais, quais

sofreriam grandes 
mudanças dentro dos 

condomínios?

 As principais funções 
que podem ser afetadas são 
as de portaria, especialmen-
te por terem sua remune-
ração muito próxima da re-
muneração dos funcionários 
orgânicos.

 Para essas funções, já te-
mos um grande número de 
condomínios que preferem 
os orgânicos por uma ques-
tão de segurança e fidelidade 
dos funcionários.
 Atualmente, o piso sa-
larial para contratação de 
porteiro orgânico é de R$ 
1.112,79 para condomínios 
residenciais sendo que a 
data base da categoria é ja-
neiro e deverá haver um rea-
juste.
 Já, o piso do terceiriza-
do é, hoje, R$ 1.146,00, com 
data base em janeiro, muito 
próximo um do outro.

5- Quais seriam
as vantagens e as
desvantagens da

terceirização?

 As vantagens são a for-
malização de contratações 
duvidosas e a facilidade na 
gestão de pessoas, visto que 
é a empresa terceirizada 
que se preocupa em cobrir 
o colaborador que faltou ou
está afastado. Inclusive, as
empresas poderão terceiri-
zar 100% de seu quadro, se
acharem conveniente.

As desvantagens são a 
falta de capital intelectual 
e a insegurança, pois o ter-
ceirizado não tem a mesma 
fidelização do orgânico, ele 
sabe que pode ser alocado 
em outro posto a qualquer 
momento pela empresa a 
qual é contratado.

6- Existe algum risco
de terceirização nos

condomínios?

 O risco da terceirização 
é a contratação de empre-
sas inidôneas. Para tanto, é 
preciso que o condomínio 
obedeça alguns preceitos 
na contratação da presta-
dora de serviços, tais como: 
empresas operantes no 
mercado há algum tempo; 
empresas com patrimônio 
suficiente para suprir pas-
sivos trabalhistas e que pa-
guem salários de acordo 
com a categoria e benefícios; 

que possua certidões negati-
vas em todos os órgãos fede-
rais e, além disso, solicitar o 
comprovante do pagamento 
mensal do FGTS e INSS.

7- Há diminuição da
segurança ao optar

por funcionários 
terceirizados?

 Existem duas vertentes. 
Se a contratação ocorrer 
obedecendo aos preceitos 
e às pesquisas necessárias, 
tal como a dos antecedentes 
criminais, reduz-se riscos, 
assim como na contratação 
dos orgânicos.
 Há quem diga que a ter-
ceirização traga mais segu-
rança, uma vez que o fun-
cionário não cria intimidade 
com os moradores e, com a 
troca periódica deles, a ex-
posição é menor. Por outro 
lado, na falta do colabora-
dor terceirizado, haverá a 
reposição com outro que 
não conhecerá a rotina do 
condomínio, tão pouco seus 
moradores.
 Com isso, sugere-se mes-
clar com tecnologia de for-
ma a dispensar o reconheci-
mento dos moradores um a 
um, mantendo fisicamente 
o colaborador apenas para
correspondências

Terceirização
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Curiosidade

O estranho hotel fantasma da Coreia do Norte, 
que não tem nenhum hóspede há 30 anos

Ryugyong Hotel, em 
Pyongyang, na Coreia 
do Norte, tem 330 

metros de altura, 105 anda-
res e nunca recebeu nenhum 
hóspede. 
 Um hotel inacabado com 
330 metros de altura e 105 
andares que nunca recebeu 
nenhum hóspede. 
 Trata-se do Ryugyong, 
mais popularmente conheci-
do como Edifício 105, locali-
zado no centro da capital da 
Coreia do Norte, Pyongyang. 
 Sua cúpula pontiaguda e 
sua forma piramidal o trans-
formaram em um cartão 
postal, podendo ser visto de 
qualquer ponto da cidade. 
 Construído na década de 
90 para refletir a pujança da 
Coreia do Norte, o hotel con-
sumiu US$ 750 milhões (ou 
2% do PIB do país) e nunca 
foi acabado. 
 Como resultado, o Ryu-
gyong tornou-se símbolo do 
fracasso da economia norte-
-coreana e motivo de cons-
trangimento para o regime
comunista.

Mas como o local que 
pretendia ser o hotel mais 
alto do mundo acabou se 
tornando o edifício abando-
nado mais alto do mundo? 

Ambições frustradas

 A construção do edifício 
começou em 1987, um ano 
depois de a companhia sul-
-coreana SsangYong Group
ter terminado o que até en-
tão era o hotel mais alto do
mundo: o Westin Stamford,

em Cingapura. 
 O governo norte-coreano 
pensou no Ryugyong como 
uma forma de atrair investi-
dores ocidentais e anunciou 
que o local abrigaria cassi-
nos, casas noturnas e salões 
japoneses. 
 A expectativa era de que, 
dois anos mais tarde, o ho-
tel estaria terminado, mas 
alguns problemas com os 
métodos de construção e os 
materiais empregados frea-
ram a construção, que parou 
por completo em 1992 devi-
do à pior crise econômica do 
país, impulsionada pelo fim 
da União Soviética (URSS), 
de quem recebia ajuda. 
 Durante mais de uma dé-
cada, o inacabado e vazio ar-
ranha-céu, com um guindas-
te enferrujado em seu topo, 
se tornou uma lembrança 
das ambições frustradas da 
Coreia do Norte. 
 Alguns analistas dizem, 
inclusive, que a presença do 
edifício se tornou motivo de 
vergonha para as autorida-
des do país e vários artigos 
em jornais o classificaram 
como uma construção medí-
ocre. 
 Por causa da baixa qua-
lidade dos materiais empre-

gados e da falta de medidas 
de segurança, uma delega-
ção da Câmara de Comércio 
da União Europeia na Coreia 
do Norte que examinou o ho-
tel chegou a defini-lo como 
o “pior edifício do mundo”,
e disse que não havia o que 
fazer para consertá-lo. 
 O local foi descrito como 
“hotel maldito” ou “hotel 
fantasma” pela imprensa. A 
revista americana Esquire o 
classificou como “o pior edi-
fício da história da humani-
dade”. 

Reforma e falsas 
esperanças

 Mas em 2008, 16 anos 
depois de ter sido abando-
nado, Orascom Telecom, um 
conglomerado de telecomu-
nicações egípcio, começou a 
reconstruí-lo “em parceria 
com uma empresa local”, 
como parte de um plano de 
larga escala para “embelezar 
a cidade”, incluindo novas 
vias, teatros e fachadas de 
edifícios. 
 A Orascom Telecom fir-
mou um contrato de US$ 
400 milhões com o gover-
no norte-coreano e investiu 
mais de US$ 180 milhões 

para consertar o gigantesco 
hotel. 
 Um exército de 2 mil 
operários começou a colocar 
painéis de vidro para cobrir 
o cimento cinza da torre e
colocaram os anéis em seu
topo onde, supostamente,
haveria um restaurante gi-
ratório, segundo declarou o
chefe de operações da Oras-
com, Khaled Bichara.

E em setembro de 2012, 
a mesma companhia egípcia 
revelou, pela primeira vez, 
imagens do interior do edifí-
cio. 

As fotos mostravam um 
cenário de desterro - fiação 
exposta, canos, vigas e um 
misturador de cimento. 

Apesar disso, a Orascom 
Telecom disse que o hotel 
abriria as portas “em dois ou 
três anos”. 

Mas a promessa já havia 
sido feita - e não cumprida 
- pelas autoridades norte-
-coreanas em 2012, coinci-
dindo com o aniversário de
nascimento de Kim Il-sung,
fundador do país.

Já a operadora de hotéis 
Kempinski Group, encarre-
gada de administrar o hotel, 
informou que o Ryugyong 
estaria em funcionamento 
em meados de 2013. 

 Finalmente, em dezembro 
de 2016, sua cúpula iluminada 
chegou a alimentar esperan-
ças, que se provaram falsas. 

30 anos depois

 Neste ano, 30 anos de-
pois do início de sua cons-
trução, o hotel continua sem 
abrir as portas. Mas sua his-
tória pode não estar próxi-
ma do fim. 
 A reforma do Ryugyong 
tem sido uma prioridade 
na agenda do atual líder do 
país, Kim Jong-um, e algu-
mas fases do projeto chega-
ram a ser finalizadas desde 
que ele tomou o poder, em 
2011. 
 Durante a última semana 
de julho, as autoridades reti-
raram os tapumes que rode-
avam as obras do edifício e 
colocaram um outdoor com 
a mensagem: “A poderosa 
nação do foguete”. 
Um dia depois, a Coreia do 
Norte fez seu segundo teste 
com um míssil de longo al-
cance, gerando tensão ao re-
dor do mundo. 
 Duas passarelas condu-
zem o visitante à entrada do 
hotel. Mas continua sendo 
um mistério quando o Ryu-
gyong dará as boas vindas ao 
primeiro hóspede. 

Famoso pela cúpula pontiaguda e forma piramidal, Ryugyong consumiu 2% do PIB do país e nunca foi 
acabado, entre outras razões, pelo fim da União Soviética.



16 Agosto / Setembro de 2017

Direito Condominial

Condominio consegue judicialmente decisão 
para retirada de animais domésticos mesmo com 

autorização de convenção

A situação aconteceu na 
Asa Sul. Após inúme-
ras tentativas admi-

nistrativas e extrajudiciais do 
condomínio - que pediu sigi-
lo das identificação -  em re-
solver os problemas gerados 
por uma condômina idosa 
que mantém em sua residên-
cia diversos cães e gatos que 
têm causado incômodo aos 
demais moradores, a sindica 
se viu obrigada a ajuizar ação 
para retirada dos animais. 

 A procura ao judiciário se 
justificou em decorrência de 
forte odor desagradável exa-
lado da unidade e do barulho 
que os animais emitem. Me-
diante  provas incontraversas 
apresentadas nos autos pelo 
condomínio como vídeos e 
fotos, o condomínio conse-
guiu judicialmente sentença 
em primeira instancia favo-
rável para a retirada dos ani-
mais. 

 Testemunhas que com-
pareceram em juízo aponta-
das pela própria condômi-
na, relatam  que já sentiram 
cheiro de urina ou fezes no 
corredor, próximo ao apar-
tamento da condômina, fato 
este que complicou bastante 
a situação da ré.  

 A decisão é polêmica e de 
difícil de caracterização em 
condições normais, porque 
atualmente os tribunais tem 
entendimento de que os ani-
mais domésticos são conside-
rados “entes de família”, difi-
cultando bastante a remoção 
mesmo com vedação expressa 

das convenções condominiais. 

 Vale salientar que o re-
gimento interno do condo-
mínio permitia a criação de  
animais de pequeno porte, 
contanto que não causem 
risco a integridade, sossego, 
salubridade e higiene das 
áreas comuns, o que não tem 
sido observado no local.

 Por outro lado a condô-
mina alegou em sua defesa 
que a companhia dos bichos 
lhe proporcionava bem-estar 
emocional e que a carteira de 
vacinação dos animais está 
em dia. Necessário destacar 
que um erro de informação 

por parte da condômina pode 
ter sido decisivo. Acontece 
que os animais foram vacina-
dos apenas em 07.03.2016, 
após o ajuizamento da ação, 
que ocorreu em 05.02.2016 
, demonstrando ao magis-
trado a ausência de zelo no 
cumprimento das normas.

 Em especial neste caso, 
a sentença foi favorável ao 
condomínio em virtude da 
condômina idosa ter desres-
peitado o previsto no artigo 
1277 do CCB que estabelece 
as normas e direitos de vizi-
nhança.  

DO USO ANORMAL DA 
PROPRIEDADE

 O artigo 1277 do Código 
Civil estabelece que “o pro-
prietário ou o possuidor de um 
prédio tem o direito de fazer 
cessar as interferências preju-
diciais à segurança, ao sossego 
e à saúde dos que o habitam, 
provocadas pela utilização de 

propriedade vizinha”. 

 Diante desta fática inter-
pretação das provas junta-
das ao processo, o magistra-
do entendeu que apesar da 
previsão legal na convenção 
e no regimento interno da 
manutenção da  e possibili-
dade de criação de animais 
domésticos, o apartamento 
tem comprovadamente um 
cheiro forte de urina,  mal 
cheiro também é sentido no 
corredor de acesso as uni-
dades, e ainda os cachorros 
latem bastante, a ponto de 
perturbar quem estiver pró-
ximo. 

 Todos esses argumen-
tos, vem de encontro a clara 
conclusão de que, realmente 
houve por parte da condô-
mina desrespeito as normas 
de vizinhança, e que a con-
denação pela retirada dos 
animais se torna necessária 
e inevitável para preservar 
a vizinhança que se vê inco-
modada com a situação. 
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Pais e Condomínio respondem 
por eventual acidente de 
criança em ambiente de 

trabalho???

Opinião Jurídica

Todos os cuidados e 
prevenções são mui-
to importantes para 

manter a responsabilidade 
civil e criminal longe do con-
domínio. No caso de crianças 
no ambiente de trabalho do 
condomínio conforme sua 
solicitação de consulta, tanto 
os pais quanto o condomínio 
respondem objetivamente 
pelos atos, fatos e omissões 
ocorridas com os menores 
no ambiente de trabalho.   

 Contudo, quando uma 
eventual tragédia envolve 
crianças, fica caracterizada 
a culpa concorrente se os 
pais falharam no dever de 
vigilância. Dessa forma, a 
indenização deve ser fixada 
na proporção da culpa da 
companhia e dos pais e do 
condomínio pela permissão 
concedida.

 Esse foi o entendimento 
firmado pela 3ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça 
ao reconhecer a culpa tanto 
de uma empresa quanto dos 
pais em acidente que matou 
uma criança de dez anos. 
A empresa recorria ao STJ 
buscando, entre outros pedi-
dos, provar que os genitores 
tinham culpa por se omitir 
de cuidar do filho.

A criança estava brincando 
em um pátio anexo à empre-
sa e, ao tentar escalar uma 
estrutura de ferro em cima 
de um caminhão, a armação 
caiu, matando-a. O pai da 
criança era funcionário da 
empresa, sendo encarregado 
de carregar e descarregar os 
caminhões, mantendo a se-
gurança do local. A família 
morava em uma oficina no 
terreno da companhia.

 A decisão de segunda ins-
tância condenou a empresa a 
indenização por danos mo-
rais e materiais, além do pa-
gamento de pensão mensal à 
família da criança. Quanto à 
responsabilidade, o tribunal 
estadual fixou em 70% para a 
empresa e 30% para os pais; 
significando, na prática, um 
abatimento de 30% do que a 
empresa deveria pagar à fa-
mília.

 Para o judiciário a dis-
cussão principal é quanto 
ao grau de responsabilidade 
aferido a cada parte, ou seja, 
os responsáveis e o empre-
gador. A omissão dos pais é 
determinante se ocorrer um 
acidente nas dependências 
do prédio, e o condominio 
terá que provar que não hou-
ve negligencia pela adminis-

tração do condominio. 

 O entendimento do judi-
ciário é que ambas as partes 
têm uma parcela igual de 
culpa pelo acidente: os pais, 
por não cuidarem da criança 
com zelo e cuidado necessá-
rio para evitar um acidente 
em local de perigo; e o con-
domínio por não ter tomado 
nenhuma medida para coi-
bir um provável acidente.   

 Outro detalhe importan-
te que envolve responsabi-
lidade do condomínio, é o 
caso de ambientes insalu-
bres em que a criança possa 
frequentar em companhia 
do responsável. Recolhi-
mento de lixo, por exemplo 
pode causar grandes abor-
recimentos ao condomínio 
em caso de qualquer tipo 
de contaminação da criança 
pelo manuseio ou convivên-
cia com os dejetos.  

 Pelos motivos acima ex-
postos, não recomendamos 
a permanência de crianças 
acompanhadas de trabalha-
dores nas dependências do 
condomínio, a fim de evitar 
a possível culpa concorren-
te de eventuais acidentes ou 
doenças adquiridas em fun-
ção do trabalho dos pais. 

Por: Paulo Roberto da Cruz 

Paulo Cruz
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Como criar um ambiente de harmonia 
e paz no condomínio?

Coluna da Rosely

Rosely Schwartz

Infelizmente é comum 
existir em alguns con-
domínios um ambiente 

de desaprovação, conflitos e 
desconfianças, que envolve 
embates entre a administra-
ção e os moradores e entre 
estes próprios. A situação 
pode ter origem na forma de 
conduzir a administração, 
talvez distante das expecta-
tivas de um número repre-
sentativo de condôminos. 
É preciso também observar 
se há desatenção dos gesto-
res sobre os conflitos entre 
os moradores, que podem 
ser causados por diferentes 
motivos, tais como barulho, 
infiltração de uma unidade 
para a outra etc. Poderá ha-
ver também clima de insatis-
fação entre os funcionários.

 Para modificar esse qua-
dro e trazer equilíbrio ao sis-
tema, recomenda-se que o 
síndico adote algumas medi-
das fundamentais de gestão, 
entre elas:

1. Fazer cumprir a Con-
venção e Regulamento 

Interno de forma impar-
cial. Muitos conflitos den-
tro condomínio têm origem 
no descumprimento dessas 
normas internas, principal-
mente quando alguns são 
privilegiados, por possuírem 
uma maior proximidade 
com o síndico. O exemplo 

deverá vir do síndico na bus-
ca por harmonia e paz;

2. Assumir seu papel de 
líder perante os funcio-

nários e moradores. Essa 
liderança não poderá ser 
imposta pela força ou pelo 
medo, mas conquistada dia 
a dia, por meio de ações con-
ciliatórias, conhecimento 
sobre a área condominial e 
da valorização do trabalho 
em equipe;

3. Saber ouvir com res-
peito, criando um cli-

ma de empatia, em que o 
síndico se coloque no lugar 
do reclamante. Após acom-
panhar com atenção todas 
as colocações, poderá com 
muito equilíbrio fazer suas 
observações, mesmo as que 
não atendam aos interesses 
do morador ou funcionário. 
Quando o síndico perceber 
que não haverá compre-
ensão sobre a alternativa 

oferecida, a qual deverá ser 
embasada na Convenção e 
Regulamento Interno, re-
comenda-se que leve o caso 
ao Conselho. Caso o impasse 
continue, o síndico poderá 
colocar como opção sua ava-
liação através de assembleia;

4. Criar vários canais de 
comunicação, que pos-

sibilitem aos moradores ex-
ternar suas dúvidas, suges-
tões e críticas, dentre eles 
estão:

a) caixa de sugestão ins-
talada em local discreto,
que permita ao morador
colocar suas observações,
sem a necessidade de ser
identificado;

b) estabelecimento de um
horário para o atendimen-
to pessoal, o qual irá mi-
nimizar os chamados em
horário inoportunos;

c) divulgação de um ende-

reço de e-mail, para que o 
morador possa enviar com 
toda privacidade suas dú-
vidas e reclamações, dimi-
nuindo o uso do livro de 
ocorrência, que costuma 
ficar na portaria, e que em 
alguns locais são lidos por 
moradores e funcionários, 
que buscam saber dos últi-
mos acontecimentos, não 
para auxiliar na solução, 
mas passar as informa-
ções adiante;

d) elaborar circulares ob-
jetivas com os principais
assuntos que precisam ser
informados; e a criação de
um jornal interno ou re-
vista, que poderá ser im-
pressa ou divulgada pela
internet, custeada por
anunciantes;

5. Distribuir mensalmente 
os demonstrativos finan-

ceiros;

6. Realizar pesquisa com 
os condôminos (proprie-

tários) e moradores para 
avaliar as opiniões, princi-
palmente relativas às prio-
ridades de obras, desem-
penho dos funcionários, 
administradora e equipe 
interna etc., visando definir 
objetivos para a gestão;

7. Apurar os votos nas as-
sembleias, por meio do 

voto secreto, evitando o 
conflito de opiniões, prin-
cipalmente quando a pauta 
envolver obras e eleição de 
síndico;

8. Providenciar com ur-
gência a avaliação das 

responsabilidades, em 
caso de infiltração entre os 
apartamentos. Caso seja o 
condomínio responsável, 
providenciar com rapidez 
o reparo, e caso seja o con-
dômino do apartamento de
cima responsável, encami-
nhar correspondência do-
cumentando o fato e solici-
tando que sejam adotadas
as medidas necessárias com
brevidade. Deve-se deixar
claro que nesse caso o poder
de ação condomínio restrin-
ge-se apenas ao comunicado
e que os condôminos deve-
rão entrar em acordo e que,
quando isso não ocorrer,
restará apenas ir à Justiça.

 Todas essas medidas, a 
princípio, poderão trazer 
um aumento de trabalho aos 
gestores, mas o esforço será 
com certeza compensado 
pela tranquilidade e respei-
to que terão no exercício das 
suas atividades.
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Mãe instala placa na fachada do condomínio 
com ‘‘recado’’ a vizinhos que opinam sobre a 

educação de seus filhos

Polêmica

Poucas coisas podem 
ser tão irritantes para 
uma mãe quanto pal-

pites de terceiros na criação 
dos filhos, não é mesmo? 
Cansada da intromissão de 
vizinhos, a fluminense Patrí-
cia Monken teve uma ideia 
improvável para colocar um 
fim nas reclamações.

 Em entrevista ao Extra, 
ela afirmou que é comum ou-
vir comentários sobre a edu-
cação dos filhos, que têm 18 
e 2 anos de idade. Especial-
mente em relação ao cabelo 
do caçula, que é comprido. 
Pensando nisso, a mulher de 
38 anos instalou uma placa 
com um singelo recado aos 
outros moradores do prédio 
onde vive a família, em São 
Gonçalo.

“Prezados vizinhos, às vezes 
parece que estou matando o 
meu filho, quando, na ver-
dade, eu só estou colocando 
soro no nariz, cortando a 

unha ou limpando o ouvido 
do meu bebê. Favor não li-
gar para o conselho tutelar. 
Quando DEUS disse: ‘Orai 
e vigiai’, ele se referia à sua 
própria vida e não as dos 
outros. Se quer se meter na 
minha vida, faça as coisas 
direito. Comece lavando as 

minhas calcinhas, pagando 
as minhas contas e resol-
vendo os meus problemas 
por mim. Oferta especial: 
a cada 5 pacotes de fraldas 
G ou XG ganhe o direito 
de dar um palpite na cria-
ção do meu filho. OBS: Se o 
pacote for jumbo, são dois 

palpites“, diz o texto, com-
partilhado por dezenas de 
páginas sobre maternidade 
no Facebook.

 Patrícia também filmou 
e publicou no YouTube a 
“inauguração” da placa.

Fonte: youtube 




