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

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
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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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Você sabe qual é a fi-
nalidade de um fun-
do de reserva? Ainda 

não conhece isso? Pois saiba 
que ele existe para salvar o 
condomínio na hora do aper-
to, para bancar despesas im-
previstas. Esse mecanismo 
é previsto e permitido por 
lei e autoriza o condomínio 
a recolher dinheiro dos seus 
contribuintes para poupar 
em um fundo especial.

 Trata-se de uma poupan-
ça alimentada com recursos 
recolhidos entre os condômi-
nos afora a taxa condominial 
que banca as despesas ordi-
nárias como água, energia, 
funcionários, manutenções. 

 Em geral, essa alíquota 
varia de 5% a 10% e é a única 
forma de arrecadação extra 
a figurar nas convenções, as 
demais taxas extraordinárias 
(visando um reparo ou uma 

benfeitoria) devem passar 
pelo crivo da assembleia de 
moradores. Veja maiores de-
talhes na nossa matéria de 
“Finanças”.

 Outro tema relacionado 
a finanças o qual abordamos 
nesta edição da Folha do Sín-
dico é a proibição de acesso 
a áreas comuns do edifício 
para condôminos que não 
estão em dia com seus paga-
mentos. 

 Embora seja uma penali-
dade muito aplicada em con-
domínios brasileiros, vetar o 
uso de espaços como forma 
de desabonar inadimplen-
tes é ilegal e o condomínio, 
na pessoa do síndico, pode 
responder judicialmente por 
constrangimento. 

 A cobrança aos inadim-
plentes deve ser feita na for-
ma prevista em convenção, 
com aplicação de multas e 

juros, negativação e protesto 
do nome, jamais com atitu-
des que exponham a identi-
dade da pessoa. 

 Sabemos que a inadim-
plência é o maior dos desa-
fios do síndico, contudo ele 
não pode cometer exces-
sos na tentativa de cobrar 
os devedores e coibir mais 
inadimplência. O combate a 
esse mal não dá legitimidade 
para o síndico expor a identi-
dade dos maus pagadores.

 A Folha do Síndico traz 
mais informações e dicas 
em linguagem objetiva so-
bre legislação, manutenção, 
administração e muito mais 
para facilitar a gestão do seu 
condomínio. Estamos com 
você nessa jornada de fazer o 
melhor pela coletividade! 

Boa leitura!

Nossa Mensagem
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Inadimplência não justifica veto 
a áreas comuns do condomínio

Legislação

A inadimplência é, 
sem dúvidas, o pior 
problema enfrenta-

do pelo síndico no exercício 
da sua função, uma vez que 
compromete desde o paga-
mento dos funcionários a 
despesas ordinárias como 
água e energia, bem como 
manutenções fundamentais 
para a conservação e segu-
rança da estrutura predial. 

 Entretanto, o combate a 
esse mal não dá legitimidade 
para que excessos sejam co-
metidos, a exemplo do cons-
trangimento de condôminos 
que não estão com suas obri-
gações em dia. A cobrança 
aos inadimplentes deve ser 
feita na forma prevista em 
convenção, com aplicação de 
multas e juros, negativação 
e protesto do nome, jamais 
com atitudes que exponham 
a identidade da pessoa. 

 Uma dessas “punições” 
excessivas praticadas ile-
galmente em alguns condo-
mínios na tentativa de coi-
bir novos inadimplentes e 
pressionar a regularização 
dos que já estão devendo é 
a proibição de uso de áreas 
e equipamentos comuns do 
prédio. Ainda que isso este-
ja previsto na convenção do 
condomínio, é importante 

lembrar que se trata de uma 
conduta ilegal e o síndico 
pode responder na Justiça 
em nome do condomínio por 
isso.

 No final do ano passado, 
a Terceira Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ) negou por unanimi-
dade recurso de condomínio 
que buscava impedir mora-
dora em débito com taxas 
condominiais de utilizar as 
áreas coletivas de lazer do 
complexo habitacional.

 A moradora em ques-
tão relatou que tinha débi-
tos condominiais referentes 
aos anos de 2008 e 2009 e, 
por causa deles, o condo-
mínio havia emitido ordem 
para impedir que ela e seus 
familiares utilizassem as 
dependências do clube. Ela 
afirmou não possuir outras 
despesas em atraso, estando 
inclusive em situação regular 
em relação aos pagamentos 
mensais. Em face da situa-
ção constrangedora, ela bus-
cou a declaração judicial de 
direito ao uso das áreas co-
muns, além da condenação 
do condomínio ao pagamen-
to de R$ 100 mil a título de 
danos morais.

 O pedido foi parcialmente 

atendido, uma vez o relator 
responsável pelo caso julgou 
que a indenização por danos 
morais não era plausível, 
mas concedeu à moradora o 
direito de usufruir das áreas 
comuns do prédio. Contudo, 
atendendo ao pedido do con-
domínio no processo, o ma-
gistrado também condenou 
a mulher ao pagamento das 
parcelas condominiais ven-
cidas. 

 O relator do caso, minis-
tro Marco Aurélio Bellizze, 
ressaltou que o condômino 
tem o dever legal de contri-
buir com as despesas con-
dominiais como forma de 
garantir a conservação e a 
manutenção do empreendi-
mento. Todavia, ele afirmou 
a impossibilidade de o con-
domínio impor sanções di-
ferentes das previstas pelo 
Código Civil como forma 
de cobrar débitos condomi-
niais. 

 Os meios legais previstos 
pelo ordenamento jurídi-
co brasileiro são, via de re-
gra, de natureza pecuniária, 
como a incidência de juros e 
multa, além da possibilidade 
de ingresso com ações judi-
ciais de cobrança. Proibir o 
acesso a áreas comuns não é 
uma penalidade razoável.
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Boleto bancário agora exige CPF 
do pagador

Finanças

O bom gestor é aquele 
que se antecipa aos 
problemas e cria um 

planejamento para agir em 
momentos de crise. Ter uma 
reserva financeira no condo-
mínio é uma medida inteli-
gente a ser tomada, uma vez 
que imprevistos ocorrem e 
geralmente exigem uma re-
solução rápida afim de evitar 
maiores prejuízos. 

 Para grandes sinistros há 
a cobertura do seguro pre-
dial, porém há outros peque-
nos incidentes que podem 
causar grande dor de cabeça. 
Imagine um evento total-
mente atípico ocorrer e pe-
gar a todos desprevenidos? 
Exemplo: uma pane elétrica 
danificou o sistema de distri-
buição de energia e o proble-
ma precisa ser resolvido com 
urgência. 

 Como agir nessa situa-
ção? Se o caixa do condomí-
nio estiver zerado, o jeito é 
recorrer à cobrança de uma 
taxa extra emergencial. Po-
rém, daqui que todos os con-
dôminos sejam comunicados 
disso e paguem suas respec-

tivas contribuições leva-se 
muito tempo e os prejuízos 
se acumulam. 

 Por outro lado, se o con-
domínio já possuir um di-
nheiro guardado, o proble-
ma inicial pode ser sanado 
de imediato e depois se veem 
maneiras de ratear a despe-
sa. É para situações impre-
visíveis como essa que serve 
o fundo de reserva. Trata-se 
de uma poupança alimenta-
da com recursos recolhidos 
entre os condôminos afora a 
taxa condominial que banca 
as despesas ordinárias como 
água, energia, funcionários, 
manutenções. 

 A maioria dos condomí-
nios já possuem, desde sua 
constituição, a previsão des-
sa arrecadação extra destina-
da ao fundo de reserva, bem 
como o percentual estabe-
lecido para essa finalidade. 
Em geral, essa alíquota va-
ria de 5% a 10% e é a única 
forma de arrecadação extra 
a figurar nas convenções, as 
demais taxas extraordinárias 
(visando um reparo ou uma 
benfeitoria) devem passar 

pelo crivo da assembleia de 
moradores. 

 O fundo de reserva guar-
da uma quantia que deve 
passar a maior parte do tem-
po parada, não deve ser acio-
nada por qualquer coisa. Por 
esse motivo, é interessante 
que o dinheiro seja aplicado 
em alguma alternativa que o 
faça render, mas ao mesmo 
tempo que possa ser resgata-
do a qualquer momento. 

 Por chegar a acumular 
grandes montantes, o fun-
do de reserva também pode 
servir como uma poupança 
forçada para posteriormen-
te ser investido por exemplo 
em uma grande obra, cujo 
rateio pesaria muito no bol-
so dos moradores se fosse 
completamente parcelada 
durante a sua realização. 

 Seja qual for - ao final - o 
objetivo para o qual vem a 
ser utilizado o dinheiro do 
fundo de reserva, é impor-
tante ressaltar a importância 
de que ele exista. O condo-
mínio e o síndico precisam 
saber poupar para ter aonde 
recorrer na hora do aperto!

Criação de fundo de reserva assegura recursos para o 
condomínio em situações emergenciais
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Coluna do Especialista

Rodrigo Karpat

Resolvendo 8 problemas de perturbações 
dentro de condomínios

1. Como lidar com 
moradores antisso-
ciais, que não respei-
tam as regras do con-
domínio?

Primeiro com diálogo, mui-
tas vezes o morador não 
sabe que está incomodando. 
Após a ciência da perturba-
ção, e desde que ela não seja 
resolvida, o síndico deve 
aplicar advertência e multa. 
Em último caso, o condô-
mino antissocial poderá ter 
seus direitos de propriedade 
limitados, quando não perde 
o bem, mas o direito de usar 
ele de forma completa. 

2. Como resolver o 
atrito entre dois con-
dôminos quando se 
trata de barulho? 

O síndico não teve interfe-
rir em problemas pontuais, 
portanto o morador incomo-
dado poderá ingressar em 
juízo em defesa de seus pró-
prios interesses.

Os limites de ruídos permiti-
dos são baseados na Federal 
e Norma da ABNT. Ademais 
perturbar o sossego alheio 
é crime previsto na Lei de 

Contravenções Penal (Art. 
42, inciso IV).

3. Como o síndico e 
a gestão devem lidar 
com tumultos que po-
dem ocorrer nas as-
sembleias? 

As assembleias precisam 
estar preparadas com uma 
pauta. O presidente da mesa 
deve saber conduzir a reu-
nião, franquear a palavra 
aos presentes e manter a or-
dem. Ele é a autoridade má-
xima em uma assembleia, e 
não o síndico. 

Tumultos e brigas podem 

gerar indenizações em prol 
de condôminos que tenham 
sido agredidos moral ou fisi-
camente. 

 

4. Como a gestão deve 
lidar em casos de ame-
aças, e agressões?

O síndico deve tentar achar 
um equilíbrio na gestão. To-
dos os condôminos devem 
ser respeitados, porém, deve 
ficar claro que o síndico, 
apesar de ter autonomia, se-
gue determinações da maio-
ria, da convenção e regimen-
to interno. 

Quando existirem pessoas 

contrárias a gestão que se-
jam agressivas, o síndico 
deve trabalhar em conjun-
to com o conselho a fim de 
apurar cada fato e inibir si-
tuações de risco. 

5. A gestão deve inter-
ferir quando há briga 
entre os condôminos? 
Como proceder?

Se houver excesso e inter-
ferir no sossego, segurança 
dos demais condomínio, o 
síndico deve advertir e se for 
o caso o multar os condômi-
nos por perturbar o sossego 
alheio (Art. 1.336, IV do CC). 
Porém, se estiver ocorrendo 
um ato que a lei determina 
como crime, qualquer pes-
soa deverá chamar a polícia.  

6. E no caso das bri-
gas entre os filhos dos 
condôminos, como 
lidar com essa situa-
ção?

Da mesma forma, quanto 
menos o condomínio inter-
ferir melhor, somente deve 
tomar partido em casos ex-
tremos, se não transfere um 
problema que os pais devem 

resolver, em um problema 
do condomínio ou até mes-
mo da polícia. 

7. O condomínio é 
responsável pelos da-
nos que ocorrem na 
garagem? 

Por mais que os danos sejam 
causados dentro do condo-
mínio, este não poderá ser 
responsabilizado por apu-
rar ou reparar os danos. No 
máximo poderá fornecer as 
imagens do circuito interno, 
em alguns casos as imagens 
devem ser fornecidas so-
mente com solicitação judi-
cial.

8. Quando há um pro-
blema entre visitante 
do condomínio e um 
morador, quem é o 
responsável por cada 
uma das partes? 

O condômino responde pelo 
seu visitante quando ocorrer 
o descumprimento do Regi-
mento. E no caso de um cri-
me ocorrido no condomínio 
a responsabilidade é pessoal 
do visitante 
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho |

O significado de cada título 
estadual 

Está chegando 
a hora

O Campeonato Brasilei-
ro de 2017 está apon-
tando na reta. Longo, 

exaustivo, requer elenco para 
a maratona. Pelo panorama, 
os elencos estão praticamen-
te montados. Uma ou outra 
surpresa em contratações 
pode surgir, mas nada de ex-
cepcional. Os times estão aí:

Cariocas – o Botafogo é um 
time muito aplicado. Mon-
tillo foi contratado para ser 
o seu 10, mas as contusões 
atrapalham. Camilo, que po-
deria ficar em segundo plano, 
tem sido o diferencial. O Fla-
mengo vai depender muito 
de Diego. Se conseguir impor 
seu bom futebol, o rubro-
-negro aspira as primeiras 
colocações. No entanto, falta 
consistência à defesa. O Flu-
minense renasceu com Abel. 
Baseado em meninos bons de 
bola, o veterano técnico tem 
conseguido montar um time 
rápido e ousado. No entanto, 
a venda de alguma joia pode 
desequilibrar o esquema. O 
Vasco precisa se reforçar. 
Sua estrutura tem muitas pe-
ças de idade avançada: Mar-
tin Silva, Rodrigo, Douglas, 
Nenê, Luís Fabiano. O elenco 
está na conta-do-chá.

Paulistas – o Corinthians 
repatriou Jadson. Melhora 
o quadro, pois ano passado 
faltou inteligência ao meio-
-campo. Talvez, o problema 
maior seja a inexperiência 
de seu comandante: Fábio 

Carille. O campeão Palmei-
ras perdeu Gabriel Jesus e, 
lógico, isso fará com que o 
Verdão seja outro. Para com-
pensar, Borja pode ser o cara 
do ataque palmeirense. Moi-
sés só deve voltar no segundo 
semestre. É uma grande per-
da. O Santos não se reforçou 
para aspirar voos mais altos. 
Vai ter que lutar muito para 
chegar a uma Libertadores. O 
São Paulo tem um bom ata-
que, mas seu meio-campo é 
normal. Nada que faça a dife-
rença. A Ponte Preta é a Pon-
te Preta. Vai lutar para ficar 
no meio da tabela.

Mineiros e Gaúcho – o 
Atlético tem um bom elenco. 
Com Elias na organização, 
Cazares na transição e Fred 
na área, o Galo pode chegar 
longe. Está no bolo para bri-
gar pelo título e, consequente-
mente, para chegar à Liberta-
dores. O Cruzeiro não está no 
mesmo nível. Thiago Neves e 
Rafael Sobis são bons jogado-
res, mas vivem de altos e bai-
xos. O Grêmio não tem time 
para ser campeão, mas pode 
se basear no fator casa para se 
garantir na Libertadores.

Demais – Atlético-GO, Atlé-
tico-PR, Avaí, Bahia, Cha-
pecoense, Coritiba, Sport e 
Vitória vão se distribuir pela 
tabela. O time goiano e o Avaí 
são fortíssimos candidatos ao 
rebaixamento. O Coritiba tem 
batido na trave desde 2013. 
Uma hora vai.

Há quinze anos, dize-
mos que o estadual 
não vale nada. Não 

pode mais ser assim. Não 
dá mais para repetir este 
discurso num país que pro-
duz o maior público do ano 
na decisão do Campeonato 
Carioca e lota estádios ou 
os esvazia igualmente em 
competições nacionais, in-
ternacionais ou estaduais. O 
que vale não é o estadual. É o  
seu time. Vale o Flamengo, o 
Corinthians, o Atlético, o Vi-
tória, o Coritiba… Cada clube 
tem seu momento, cada títu-
lo tem sua importância.

CORINTHIANS 
CAMPEÃO 
PAULISTA

 O vigésimo-oitavo troféu 
estadual do Corinthians é o 
primeiro de Carille e tam-
bém depois de Tite. Não 
apenas da saída de Tite para 
a seleção brasileira, mas de-
pois das passagens de Tite de 
2010 a 2013, de 2015 a 2016. 
Porque depois do Brasileirão 
2011 e do Mundial 2012, o 
Corinthians não teve suces-
so com Mano Menezes em 
2014, fracassou com Oswal-
do de Oliveira e Cristóvão 
Borges em 2016. O troféu 
de Carille sedimenta um es-
tilo de jogo. Não é pouco. O 
Corinthians campeão com o 
1 x 1 contra a Ponte Preta é 
assim desde 2009. Seguro e 
fatal. Não é pouco num país 
em que raras equipes têm 
um estilo de jogo próprio.

FLAMENGO 
CAMPEÃO 
CARIOCA

 

 O Flamengo precisava de 
um título para confirmar o 
bom projeto de recuperação 

econômica. Guerrero preci-
sava de um gol para conven-
cer a torcida rubro-negra de 
que faz gols quando o jogo 
está difícil. Gols que valem 
pontos, como o do empate 
por 1 x 1, antes do gol da vi-
tória, marcado por Rodinei. 
O troféu também confirma 
o bom trabalho de Zé Ricar-
do. Até três semanas atrás, 
diziam que não sabia substi-
tuir. Pois colocou Rodinei e 
Gabriel e virou a partida com 
jogadas dos substitutos. O 
Flamengo entrará no Brasi-
leirão para tentar seu sétimo 
título.

ATLÉTICO 
CAMPEÃO MINEIRO

 Roger Machado achou o 
jeito de jogar na reta de che-
gada. Montou o time com 
duas linhas de quatro. Es-
calou Adílson como volante 
e deslocou Elias para o lado 
direito do meio-de-campo. 
Com marcação forte e pouco 
espaço entre as duas linhas 
defensivas, recuperava a 
bola e era rápido na defini-
ção.  Assim foi o gol de Ro-
binho, passe de Fred, bola 
recuperada na saída de bola 
do Cruzeiro. Cazares foi fun-
damental. Entrou e quase fez 
1 x 0 em sua primeira joga-
da. Depois, deu o passe para 
o gol de Elias, o que valeu o 
título mineiro.

NOVO HAMBURGO 
CAMPEÃO GAÚCHO

 Beto Campos é um técni-
co experiente, de passagens 
por clubes do Rio Grande do 
Sul, como o Caxias. Montou 
um time seguro, mas que ata-
ca. Foi campeão com o maior 
número de pontos e de gols. 

Brilhante. Na decisão, sofreu 
o empate e poderia ver seu 
time sucumbir. A experiên-
cia de jogadores como Júlio 
Santos, Preto, Mateus e João 
Paulo ajudaram a definir nos 
pênaltis, em que o travessão 
foi protagonista.

VITÓRIA CAMPEÃO 
BAIANO

 Wesley Carvalho é a con-
sagração do técnico interino. 
Assumiu uma semana depois 
da saída de Argel Fucks, após 
a briga do Ba-Vi semifinal 
da Copa Nordeste. Empatou 
duas vezes e foi campeão. 
Fala-se de Carlos Amadeu 
para ser o treinador efetivo, 
outro que passou pela base 
do Vitoria. Impossível cravar 
ainda. O Vitória contratou 
bem, montou um time expe-
riente, não sofreu sem Kieza 
e tem base para fazer boa 
campanha no Campeonato 
Brasleiro.

CORITIBA 
CAMPEÃO 

PARANAENSE

 Paulo César Carpegiani 
deixou o clube no decorrer 
da campanha, Pachequinho 
assumiu o time descobriu 
atuações incríveis. Alan San-
tos é um monstro, Galdezani 
um jogador diferente, An-
derson voltou a jogar bem, 
Kléber tornou-se artilheiro. 
O Coritiba conquistou com 
empate em casa seu 38o tí-
tulo paranaense, quinze a 
mais do que o Atlético Para-
naense, segundo colocado na 
tabela dos campeões. Impor-
tante também porque o Cori-
tiba não vencia um campeo-
nato desde 2013.
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Gestão Financeira

Protesto extrajudicial de dívidas:
um aliado dos condomínios

4 maneiras de reduzir a taxa de condomínio

Esse recurso tem sido 
uma solução para os 
condomínios enfren-

tarem a inadimplência dian-
te da crise

 Os condomínios residen-
ciais e comerciais encontra-
ram um importante aliado 
nesse tempo de crise eco-
nômica. Com a inadimplên-
cia em alta, os síndicos têm 
recorrido cada vez mais aos 
cartórios de protestos para 
conseguirem administrar 
seus serviços e evitar preju-
ízos. “O uso desse recurso 
legal é uma alternativa para 
reprimir a inadimplência e 
receber de quem deve, além 
de ser justo com quem paga 

em dia”, destaca o Magno 
Luiz Barbosa, assessor jurí-
dico do Instituto de Protes-
to-MG, entidade que reúne 
os cartórios de protesto do 
Estado.

 Ele explica que ao en-
viar uma dívida a protesto, 
o condomínio acaba de cer-
ta forma “disciplinando” os
condôminos. “Muitos sín-
dicos relatam que depois
de ter a dívida protestada,
a pessoa fica com receio de
que isso ocorra novamen-
te, bem como tem medo de
sofrer restrições de crédito.
Em função disso, procuram
manter os pagamentos em
dia”, relata.

Gerir todas as despe-
sas gastas e serviços 
de um condomínio 

é uma tarefa trabalhosa e 
que demanda atenção dos 
administradores. Todo esse 
trabalho se deve ao fato de 
que é preciso ter muito con-
trole sobre receitas e despe-
sas. Uma gestão inadequada 
pode significar cobranças a 
mais na taxa de condomí-
nio, gerando alto custo para 
os condôminos, ou a menos, 
trazendo dívidas.

 Quando a conta de um 
condomínio está saindo cara 
demais, é preciso analisar 
gasto a gasto para consta-
tar se o dinheiro arrecadado 
está sendo bem gasto, sem 
desperdícios ou custos des-
necessários. Diante de tudo 
isso, levantamos algumas 
dicas para otimizar a gestão 
financeira do seu condomí-
nio. Apresentamos algumas 
oportunidades de economia, 
que podem evitar dores de 
cabeça.

 Magno acrescenta que, 
além de ser uma solução 
com amparo legal, o protesto 
da dívida tem um custo me-
nor, mais efetividade e re-
sultado mais rápido, quando 
comparado, por exemplo, à 
cobrança judicial. “A princi-
pal consequência para quem 
é protestado em função de 
uma dívida, é a limitação do 
acesso ao crédito o impedi-
mento, por exemplo, para 
financiamentos e emprésti-
mos financeiros restrições 
junto à agência bancária 
para retirada de talões de 
cheques, cartões, emprésti-
mos e outros” diz.

O assessor jurídico in-

forma, ainda, que a decisão 
pelo uso do protesto deve ser 
tomada em conjunto com os 
condôminos. Todos devem 
ser avisados, com antece-
dência, sobre a possibilidade 
do envio da dívida a protes-
to, caso a quitação não seja 
feita dentro do prazo esti-
pulado pelo condomínio. “É 
importante que o condomí-
nio verifique, ainda, quem é 
o legítimo dono do imóvel,
para cobrar a dívida daquele
que de fato a deve. Esse cui-
dado é muito importante”,
enfatiza.

 Magno adiciona que o 
protesto não deixa de exis-
tir após cinco anos, pois o 

registro do protesto perma-
nece até a data do seu can-
celamento, diferentemente 
das entidades de proteção ao 
crédito que só podem man-
ter, em seus cadastros, regis-
tros negativos de consumi-
dores por, no máximo, cinco 
anos. Isso ocorre porque o 
protesto extrajudicial é o ato 
formal pelo qual se prova a 
inadimplência e o descum-
primento de obrigação, por 
isso, caso seja requerido por 
algum motivo uma certidão 
de protesto referente aos úl-
timos dez anos, e o protesto 
ainda não tenha sido cance-
lado, este protesto irá cons-
tar na certidão.

Organização é o 
primeiro passo para 
entender onde está o 

problema

 Organizar-se é muito 
importante para ter melhor 
controle sobre os gastos. É 
muito mais fácil a visuali-
zação sobre planilhas bem 
organizadas e principalmen-
te digitalizadas (que permi-
tem uma busca automática) 
do que papéis amontoados 
e reunidos arbitrariamente 
em pastas direcionadas às 
contas do condomínio.

Por isso, mantenha sem-

pre em dia as anotações de 
todos os gastos feitos e a 
quantidade correta de ma-
terial utilizados, fazendo um 
levantamento de quais es-
tão sobrando e quais estão 
faltando. Dessa maneira, é 
possível ter maior controle 
do que é necessário comprar 
e, consequentemente, um 
maior controle sobre a taxa 
de condomínio.

Estabeleça uma 
prioridade de custo

 Determinar o que é real-
mente essencial para o con-

domínio é algo muito im-
portante em caso de cortes 
de gasto. Você pode começar 
pela análise dos custos que 
demandam água e luz, por 
exemplo. Procure saber em 
quais atividades do condo-
mínio elas são necessárias e 
se é possível reduzir a frequ-
ência dessas atividades sem 
comprometer a sua qualida-
de.

São perguntas como:

• É possível deixar de lavar
a calçada e passar apenas
a varrê-la?

• É possível deixar menor
número de luzes acesas do
condomínio sem compro-
meter o acesso e a segu-
rança das pessoas?

 Se a resposta for sim, co-
mece a mudar hábitos como 
esses.

Fique atento aos 
inadimplentes

 Taxas de inadimplência 
também são uma das gran-
des razões dos déficits ge-
rados nas contas do condo-
mínio. Por isso, é necessário 
que se tenha o controle de 
quem está devendo e quan-
to. Em casos extremos, me-
didas judiciais tornam-se 
necessárias.

 Além disso, é muito im-
portante lembrar de man-
ter um fundo de reserva que 
possa suprir esse prejuízo 
pelo menos por um período 
de tempo sem prejudicar os 
condôminos que mantém as 
contas em dia com aumentos 
na taxa de condomínio. Di-
versos condomínios tendem 
a aumentar a taxa cobrada 
para suprir as demandas dos 
inadimplentes, o que acaba 
sendo injusto e desconfortá-
vel.

Fonte: GS



9Abril de 2017



10 Abril de 2017

Síndico deve fiscalizar 
uso de EPIs

Segurança do Trabalho

Acidentes de trabalho 
constituem um risco 
que todo trabalhador 

corre seja lá qual for a sua 
atividade, considerando - é 
claro - que algumas profis-
sões oferecem mais perigo 
que outras. É por isso que, 
para cada tipo de ocupação, 
o Ministério do Trabalho 
preconiza o uso dos Equipa-
mentos de Proteção Indivi-
dual (EPI), sendo o ofereci-
mento deles uma obrigação
por parte do patrão.

 O dado mais recente do 
Anuário Estatístico da Previ-
dência Social (AEPS) mostra 
que, em 2015, mais de 612 
mil acidentes de trabalho 
foram registrados no Brasil, 
colocando o país em quarto 
lugar no ranking mundial, 
perdendo apenas para Chi-
na, Índia e Indonésia.

 Quais seriam, então, os 
motivos que elevam o Brasil 
a uma estatística tão negati-
va? A falta de fiscalização é 
um deles, seja ela por parte 
do Ministério do Trabalho 
quanto dos próprios empre-

gadores que - embora cum-
pram sua obrigação em for-
necer os EPIs - não cobram 
o seu uso efetivo e não com-
provam que seus funcioná-
rios estão fazendo uso deles.

 Acidentes de trabalho 
com frequência são obje-
tos de ações trabalhistas de 
empregados contra seus pa-
trões. No condomínio, o sín-
dico deve estar alerta a essa 
fiscalização. Não basta en-
tregar o material, é necessá-
rio treinar o funcionário para 
ele saiba usar adequadamen-
te e também conscientizá-lo 
da importância desses equi-
pamentos para sua própria 
segurança. 

 Quem lida com produtos 
de limpeza, quem faz a jar-
dinagem do condomínio, os 
que trabalham com reparos 
elétricos ou hidráulicos, fun-
cionários que desempenham 
atividade em altura como 
limpeza de varandas e facha-
das, todos eles precisam es-
tar munidos dos equipamen-
tos pertinentes à sua função 
e que garantem sua integri-

dade física. 

 Muitos empregados ale-
gam desconforto e se re-
cusam a usar o EPI e pode 
ser penalizado por isso. De 
acordo com a Norma Regu-
lamentadora número 6 do 
Ministério do Trabalho, os 
EPIs são um direito e um de-
ver dos trabalhadores, que 
podem ser punidos pelo em-
pregador caso não sigam as 
orientações dadas durante 
os treinamentos.

 Se você é síndico em um 
condomínio com muitos 
funcionários, uma boa ideia 
é promover um dia de cons-
cientização de prevenção aos 
acidentes de trabalho. Para 
isso, é interessante convidar 
um profissional da área de 
Segurança do trabalho para 
que faça uma explanação so-
bre a importância do uso de 
EPIs para evitar acidentes, 
quais são os comportamen-
tos de risco que ameaçam a 
integridade do trabalhador, 
o uso correto dos equipa-
mentos, bem como guardá-
-los e higienizá-los.

Fornecimento dos equipamentos não é o suficiente, 
é necessário conscientizar para garantir o uso 

adequado deles
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Assessoria Condominial

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

Por
Aldo Junior |

O segredo numero 1 
para o sucesso de um 
sindico é: que ele seja 

singular.  Nunca é demais 
enfatizar que um sindico de 
qualidade deve oferecer so-
luções criativas agregadas a 
modernidade e que, princi-
palmente sejam possíveis de 
aplicabilidade. 

 Fazer o que todos fazem 
ou seja, pagar as contas em 
dia, estar sempre presente 
aos olhos dos condôminos, 
ter explicações adequadas 
aos questionamentos do 
conselho fiscal, isto não um 
diferencial, é uma obrigação.  

 Se portar com singulari-
dade, ser único, incompará-
vel, e trazer a sensação aos 
condôminos que sua even-
tual saída da administração 
do condomínio  fará muita 
falta, isto sim é ser diferente 
de tudo, é ser especial. 

 Um sindico singular con-
quista seus condôminos com 
personalidade, segurança 
nos atos e inovações cons-
tantes. Diante disso, vem a 
pergunta: porque existem 
profissionais baratos em 
abundancia e profissionais 
com custo elevado mais ra-
ros de se encontrar no mer-
cado? Simplesmente porque 
os profissionais caros e re-
nomados são diferentes, são 

singulares e  sempre trans-
formam um problemas em 
solução. 

 Uma frase nos leva a uma 
reflexão: 

“Se você acha que é caro 
contratar um profissio-
nal, espere até contra-
tar um amador.” 

 Seu objetivo é ser um 
sindico que marcará uma 
gestão e deixará lembranças 
positivas naquela comunida-
de? Então seja singular, seja 
único, seja diferente de tudo. 
Não seja “mais um”, seja o 
“cara”. 

“Nunca julgue pela in-
dividualidade pessoal. 
Julgue pelo caráter sin-
gular”.  

Fred Teixeira

 Procure a partir deste 
momento, após esta breve 
leitura ser um sindico sin-
gular.    Todos os aspectos 
quem envolvem uma pessoa 
ou um profissional singu-
lar, sempre o identificam na 
multidão. 

 Administrar com singu-
laridade, significa ser único e 

especial, assim como pintar 
uma obra de arte, apresen-
tar traços muito intrínsecos 
que vão sinalizar uma ges-
tão diferenciada e lembrada 
por muitos anos por suas 
realizações, Proporcionar 
inovações, novas tecnolo-
gias, novas ideias de cultu-
ra e sociedade, personalizar 
uma gestão condominial, em 
suma mudar os paradigmas 
e transformar aquela gestão, 
numa gestão inesquecível 
para todos.

 Ter singularidade é um 
dos grandes segredos do su-
cesso de uma gestão de sin-
dico. A singularidade é in-
tangível, porem perceptível 
aos mais aguçados e obser-
vadores, que em contraparti-
da propagarão aos mais de-
satentos e desavisados  toda 
a grandiosidade de um sin-
dico singular, e os benefícios 

gerados para toda a comuni-
dade. 

 Para ser singular não pre-
cisa gastar recursos, fazer 
grandes investimentos, pelo 
contrário é neste momento 
que os singulares se desta-
cam. Sabedoria e competên-
cia profissional com a toma-
da de decisões assertivas  e 
fundamentadas visando os 
melhores resultados sem 
onerar o caixa condominial, 
tornam-se diferenciais.   

 A singularidade de um 
sindico requer também a 
maturidade em saber ouvir 
e de perguntar. Perguntar é 
sábio, questionar e extrair 
informações de seus colabo-
radores e dos condôminos 
quanto as suas demandas, 
necessidades e pretensões, é 
sensível e inteligente. 

Saber aproveitar as per-

guntas, e estudar a melhor 
resposta, podem reverter na 
aplicação de medidas corre-
tas e uteis ao condomínio. 

 Porque me escolheram 
para ser sindico? Você pode 
se fazer esta pergunta. Em 
muitos casos sem conhecê-
-lo, sem saber de suas ap-
tidões, mas provavelmente
apenas para que o cargo não
ficasse vago, e os omissos
pudessem se livrar desta
responsabilidade. Depois
de eleito, sua missão será
de mostrar que a escolha foi
acertada e definitiva.

 Quando esta certeza da 
escolha correta se concreti-
zar e se propagar as próxi-
mas eleições serão menos 
traumáticas e polêmicas, 
muito mais tranquilas e você 
só deixará do cargo quando 
quiser. 

 Ser singular na gestão 
de um condomínio,  pro-
porciona ao sindico além de 
um destaque profissional, a 
satisfação pelo reconheci-
mento dos condôminos de 
um trabalho inovador e be-
néfico a comunidade, sem a 
necessidade de implantação 
taxas extras ou suplementa-
res para encobrir a incompe-
tência administrativa muitas 
vezes deixada de lado pela 
maioria.  
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O síndico é obrigado a tudo?

Matéria Capa

Ao assumirem o cargo
de síndico de condo-
mínio muitas pes-

soas se queixam da pressão 
sofrida para dar conta de to-
das as demandas do prédio. 
Há muita cobrança e pouca 
contribuição com a figura do 
síndico e isso muitas vezes 
pode acarretar para ela uma 
sobrecarga de responsabili-
dades a qual não é obrigada 
a suportar. 

 Dentro do condomínio, é 
necessário que se estabele-
çam limites na privacidade 
do síndico, afinal, ele é um 
morador como qualquer ou-
tro. Separamos 10 fatos que 
frequentemente ocorrem no 

condomínio, mas não são de 
obrigação do síndico. Confi-
ra!

1 - Atender a todos 
a qualquer horário

 Muitas pessoas acham 
que o síndico - por ocupar 
este cargo - é obrigado a 
atender as pessoas (seja por 
telefone ou pessoalmente) a 
qualquer horário, abrindo 
mão de sua rotina própria 
para resolver problemas do 
condomínio. 

2 - Resolver brigas 
entre vizinhos

O síndico pode ajudar 

sendo mediador de confli-
tos, contudo essa não é uma 
obrigação sua. Os morado-
res precisam se entender 
por conta própria e não cabe 
ao síndico servir de “juiz” 
para ponderar a situação. A 
exceção é apenas quando o 
motivo da briga diz respeito 
ao condomínio e possa pre-
judicá-lo de alguma maneira 
que necessite da intervenção 
do síndico.

3 - Cobrar 
inadimplentes 
pessoalmente

 O síndico pode negociar 
com devedores desde que 
seja de sua vontade. Entre-

tanto, ele não é obrigado a 
cobrar um por um os con-
dôminos. Para isso, o con-
domínio deve ter maneiras 
formais de efetuar essa co-
brança, seja por boleto ban-
cário, cartas de advertência 
ou empresas de cobrança. 

4 - Pedir silêncio
 Muitos condôminos li-
gam ou interfonam para o 
síndico solicitando provi-
dências em relação a algum 
vizinho barulhento, contu-
do, essa não é uma obrigação 
do síndico. A queixa deve 
ser formalizada via livro de 
ocorrências e posteriormen-
te o síndico pode aplicar a 

punição prevista formal-
mente, mas não é obrigado a 
ir chamar a atenção do mo-
rador que perturba.

5 - Pagar do 
próprio bolso

 As finanças do condomí-
nio devem ser totalmente 
separadas das do síndico. 
Ele não tem obrigação de 
pagar nada do próprio bol-
so: material de escritório, 
impressão de documentos, 
ferramentas, pequenos re-
paros ou manutenções. Não 
importa o valor do produto 
ou serviço, ele deve ser pago 
com recursos do condomí-
nio e não do síndico

A resposta é não! 
Veja 5 coisas que não são obrigação do síndico mas frequentemente lhe são solicitadas
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Morador não pode descaracterizar 
estruturas do condomínio

Seu Condomínio

Os limites do que é 
coletivo e o que é 
privado muitas ve-

zes se confundem quando a 
moradia em questão é um 
condomínio. Por vezes, um 
morador tenta impor seu 
gosto pessoal e esbarra no 
contragosto de seus vizinhos 
(bem como as regras da 
convenção condominial) e é 
preciso que o síndico inter-
venha na questão. 

 O domínio privado se 
restringe ao que há da porta 
do apartamento para dentro, 
e mesmo assim, nem toda 
obra ou reforma é admitida, 
uma vez que pode danificar 
a estrutura de vigas e pare-
des fundamentais do prédio. 
A varanda, embora faça par-
te do apartamento, tem sua 
face voltada para a fachada 
externa e quase sempre é 
parte da fachada do condo-
mínio, logo não é proprieda-
de do condômino. 

 Instalação de vidraças, 
telas de segurança e varais 
são exemplos de interferên-
cias que muitos moradores 
optam por fazer, ainda que 
seja inapropriado. Antes 
de multar ou tomar alguma 
atitude mais agressiva para 

evitar a alteração, é válida 
uma conversa educada en-
tre o síndico e o morador, 
na tentativa de conscientizá-
-lo de que aquela porção do
apartamento é, na verdade,
parte do condomínio.

 O mesmo serve para in-
tervenções nos corredores e 
hall do prédio, que muitas 
pessoas insistem em pintar 
de uma cor de sua escolha 
ou decorar ao seu gosto um 
ambiente que não lhe per-
tence e irá destoar do padrão 
restante do prédio.

 Porém, há casos extre-
mos em que a insistência do 
condômino em alterar uma 
parte do condomínio sem 
autorização ou legitimidade 
para isso só é resolvida en-
trando com uma ação formal 
na Justiça. Esse é o caso, por 
exemplo, de uma moradora 
de condomínio residencial 
em Campo Grande que che-
gou a instalar um portão ele-
trônico no muro dos fundos 
do condomínio para facilitar 
o seu próprio acesso.

Trata-se de um condomí-
nio horizontal composto por 
29 casas e que a condômina 
em questão é proprietária da 
unidade n° 29 e reclamava 

por ter de atravessar todo 
o condomínio para chegar
à sua casa. Por esse moti-
vo, ela decidiu quebrar uma
parte do muro externo do
condomínio e instalar um
portão eletrônico para seu
uso exclusivo, sem qualquer
aprovação por parte do con-
domínio.

 A decisão causou indig-
nação nos demais mora-
dores e, mesmo notificada 
extrajudicialmente para de-
molir a obra e restaurar o 
muro, a moradora não o fez. 
O juiz responsável pelo caso 
na 11º vara cível de Campo 
declarou que a lei estabelece 
que é dever do condômino 
não alterar a fachada e as 
partes externas.

 Além disso, a Convenção 
de Condomínio prevê que 
o morador “deve abster-se
de modificar a área comum
do condomínio, inclusive
a fachada, podendo fazê-lo
apenas com anuência dos
demais condôminos em as-
sembleia geral”, o que não
existiu. Desse modo, a mo-
radora desobediente foi
condenada a demolir o por-
tão eletrônico e restaurar o
muro que foi danificado.
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Água de chuva em jardins e garagens

Repeteco Por
Andréa Mattos |

A diminuição de água 
disponível, nos pró-
ximos anos, vai exi-

gir que os condomínios, 
shopping centers e outros 
grandes estabelecimentos 
adotem novos sistemas para 
otimizar o uso. O aproveita-
mento da água da chuva já 
é uma realidade em muitos 
condomínios, com grande 
sucesso, com a coleta e arma-
zenamento de água de chuva 
para a lavagem de pisos e 
carros e irrigação de jardins. 
O seu funcionamento se dá a 
partir da coleta de água pelas 
calhas no telhado do prédio, 
e armazenada em uma cis-
terna no térreo ou subsolo. 
Para fazer chegar essa água 
em torneiras do térreo e sub-
solo, instala-se um sistema 

de recalque (bomba de água 
e encanamento). 

 Já foram implantadas 
nesse processo algumas ino-
vações, que produzem uma 
água de melhor qualidade, 
como a instalação de equi-
pamentos que filtram a água 
coletada, mas este procedi-
mento é opcional, que não 
compromete o uso da água, 
pois ela não está recomen-
dada para o uso domestico. 
Alguns cuidados, porem, 
devem ser tomados, antes 
e depois da instalação dos 
equipamentos.  Telhado con-
centra grandes impurezas. 
Principalmente quando há 
um longo período de escas-
sez de chuva, exigindo sem-
pre uma limpeza profunda.

 O reservatório também 
pode ser um risco para a 

saúde dos moradores e fun-
cionários, caso não adotem 
uma manutenção periódica 
de limpeza e conservação. A 
construção de um reservató-
rio para a captação da água 
da chuva necessita de um 
sistema de recalque, deve ter 
um projeto de engenharia 
para que não desperte riscos 
de saúde e acidentes.

VANTAGENS

 Tanto no Brasil como na 
Europa, o sistema de capta-
ção de água de chuva já é bas-
tante utilizado com sucesso, 
provando que o investimen-
to garante economia e vanta-
gens, além é claro, de propor-
cionar benefícios para toda a 
localidade, já que diminui a 

probabilidade de enchentes. 
Em Florianópolis(SC) e São 
Paulo(SP), já há projetos de 
lei para tornar obrigatório o 
aproveitamento das águas de 
chuva em edifícios. Um sho-
pping paulista, por exemplo, 
economiza cerca de 7 mil m 
de água. Em media, o custo 
para o condomínio está em 
torno de R$ 6mil incluindo 
equipamento e tanque de 3 
mil litros.

REUSO DE ÁGUA

 Além da captação de chu-
va, os condomínios também 
podem optar pelo sistema 
de reuso de água. Trata-se 
da implementação de uma 
pequena estação de trata-
mento de águas de uso “no-

bre” (banho e pias) para 
reutilização em fins “menos 
nobres”, como descargas, 
lavagens de pisos e outros. 
No Brasil, o sistema esta 
sendo bastante utilizado por 
industrias, e começa a ser 
utilizado em novos condo-
mínios, na Índia, em função 
da escassez de água, alguns 
edifícios comerciais têm es-
tações próprias de tratamen-
to de esgoto, e reutilizam a 
água tratada para alimentar 
o ar-condicionado, econo-
mizando 250 m por dia. Em 
São Paulo(SP), está sendo 
implantado no aeroporto de 
Cumbica um sistema para 
tratar a água usada na lava-
gem de aviões e hangares, 
reutilizá-la nos banheiros.

*Jornalista e colaboradora
da Folha do Sindico

A água tornou-se um bem raro, caro e de luxo até, em alguns paises,  devido, principalmente, ao 
grande desperdício que se assistiu nos últimos anos. Agora, o racionamento e a implantação de 
medidas de economia já não garante o abastecimento nas residências. A captação de água de chuva 
é uma alternativa para tornar a água mais acessível.
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Saiba quais são os itens 
essenciais para promover 

acessibilidade no condomínio

Manutenção

A Lei da Acessibilidade 
existe para democra-
tizar o acesso a todos 

os espaços de uso coletivo 
por pessoas que necessitam 
de alguma ajuda adicional 
por possuírem algum tipo de 
deficiência ou dificuldade de 
locomoção. Os condomínios 
precisam estar de acordo 
com as regras regulamenta-
das pela NBR 9050, da Asso-
ciação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) que trata 
da “acessibilidade a edifica-
ções, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos”. 

Como estão os itens essen-
ciais para promover a acessi-
bilidade no seu condomínio? 
Confira alguns:

• Piso	tátil
Pessoas cegas ou com baixa 
visão se locomovem melhor e 
com mais segurança quando 
há sinalização no piso. Ela se 
dá através de cores e texturas 
diferenciadas do restante do 
piso, o que irá “avisar” a pro-
ximidade de algum obstácu-
lo como desníveis, degraus 
e rampas do condomínio. 
Pisos muito polidos e lisos, 

além de tapetes, podem cau-
sar quedas e acidentes.

• Braille	no	elevador
A linguagem em Braille pos-
sibilita que pessoas com de-
ficiência visual leiam com a 
ponta dos dedos. No eleva-
dor, ela é essencial para di-
ferenciar os botões do painel 
de comando. Embora mui-
tos moradores memorizem 
a disposição do teclado, é 
importante pensar nos pos-
síveis visitantes. Alto falante 
que comunica a chegada ao 
andar é mais uma ajuda. 

• Rampas
Escadarias podem se tornar 
um grande obstáculo quan-
do se utiliza uma cadeira de 
rodas ou mesmo para um 
idoso que tenha dificuldade 
em se locomover. É por isso 
que exige-se a construção de 
rampas onde há desníveis no 
terreno e também para subir 
em calçadas. Mas, cuidado, 
elas seguem um padrão es-
tabelecido pela ABNT, não 
podem ser construídas de 
qualquer jeito ou perdem 
sua função. Além da altura e 

angulação, deve atentar para 
o piso, o qual deve ser anti-
derrapante e com corrimãos
fixados nos dois lados.

• Portas	adaptadas
Tanto as portas quanto os 
corredores devem ter largu-
ra suficiente para permitir 
o acesso por um cadeirante.
A cadeira de rodas tem em
média 90 cm, logo a largura
deve ser um pouco maior que
isso. A maçaneta da porta
deve ter uma altura entre 80
cm e 1,20 m para que o ca-
deirante possa abri-las sen-
tado (essa altura também se
aplica a interfones e painéis
de elevador). Além disso, é
aconselhável optar pelo tipo
alavanca, que é mais fácil de
manusear.

• Vagas	reservadas
A garagem deve ter uma re-
serva de vagas para pessoas 
com deficiência, as quais de-
vem estar prioritariamente 
situadas próximas aos ele-
vadores do prédio. Aas vagas 
precisam estar devidamente 
sinalizadas com o símbolo da 
acessibilidade.
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Contra a inadimplência
Saiba quais caminhos seguir, e o que evitar, na hora da cobrança

Jurídico

André Junqueira

Nos últimos meses, 
tem-se verificado um 
crescimento razoável 

da inflação, aliado à elevada 
taxa de desemprego, fazendo 
toda a sociedade sofrer com 
o aumento da inadimplência.
Particularmente sensível à 
falta de pagamento é o setor
de condomínios, sejam resi-
denciais ou não, pois a falta
de pagamento de uns, faz
com que os demais tenham
que pagar mais para que o
condomínio tenha condições
de pagar as suas despesas fi-
xas mais essenciais.

 No meio dessa situação, 
síndicos, condôminos e ad-
ministradores ficam em dú-
vidas sobre quais medidas 
podem adotar, tendo em 
vista a divergência de enten-
dimentos sobre o limite das 
penalidades que o inadim-
plente está sujeito. Afinal, a 
situação já é ruim, porém, 
ainda pior é ter que pagar 
indenizações por danos mo-
rais ou outras condenações 
por excessos cometidos com 
o devedor de quotas de con-
domínio.

  A seguir, de forma obje-
tiva, serão relacionadas to-
das as ações que podem ser 

tomadas pelo condomínio e 
seus respectivos fundamen-
tos jurídicos.

 O condômino que desres-
peita o art. 1.336, I, do Có-
digo Civil Brasileiro (CCB) e 
não cumpre o dever de con-
tribuir para com as despe-
sas do condomínio, não as 
pagando nas datas dos res-
pectivos vencimentos, está 
sujeito a diversas restrições. 
Ao lado, segue relação das 
medidas possíveis e quais 
não são recomendadas:

 Embora algumas das me-
didas citadas sejam autoapli-
cáveis, relevante frisar que 
a convenção do condomí-
nio deve prevê-las de forma 
apropriada, especialmente 
as penalidades, para que se 
evitem dúvidas que possam 
gerar insegurança jurídica.

 Com todas essas medi-
das, preventivas e conten-
ciosas, os condomínios têm 
condições de reduzir, elimi-
nar e, até, reverter o prejuízo 
com a falta de pagamento, 
desde que tenham assessoria 
jurídica especializada e de 
confiança para que não co-
metam erros e desenvolvam 
um nível aceitável de eficiên-
cia da cobrança de débitos.

Medidas contra a inadimplência condominial

Medidas Possíveis Medidas que NÃO devem ser 
adotadas

Multa de até 2% - art 1336, § 1º, do CCB Multa superior a 2% - cláusula nula após o 
Código Civil e prevista na maioria das con-
venções antigas

Juros de até 10% ao mês - art 1336, § 1º, do 
CCB (no julgamento do REsp 1002525/DF, 
o STJ permitiu essa cobrança)

Desconto para pagamento antecipado da 
quota - na verdade, essa medida é uma mul-
ta embutida (no Rio de Janeiro, o Tribunal 
editou a súmula nº 36 considerando como 
fraude à Lei)

Multa extra de até 5 quotas por reiterados 
atrasos - art 1.337, caput, no CCB, devendo 
ser aprovada por 3/4 do condomínio (re-
centemente, o STJ permitiu essa cobrança 
no julgamento do REsp 1247020/DF)

Desconto para pagamento antecipado da 
quota - na verdade, essa medida é uma mul-
ta embutida (no Rio de Janeiro, o Tribunal 
editou a súmula nº 36 considerando como 
fraude à Lei)

Proibição de voto em assembleias - art. 
1335, III, do CCB (mas o voto deve ser per-
mitido em assunto relacionado com o direi-
to de propriedade ou se o devedor está em 
dia com o pagamento de acordo)

Proibição de presença ou participação em 
assembleias - não se deve contar o voto do 
inadimplente, mas obrigá-lo a se calar ou se 
retirar do recinto pode gerar danos morais

Restrição de acesso a áreas cujo uso é con-
dicionado ao pagamento de taxa de ocupa-
ção, como salão de festas, por exemplo

Proibição de uso de serviçoes essenciais 
(elevador, gás, etc.) ou de serviços não es-
senciais (piscina, churasqueira, etc.) - além 
de ser problemático “expulsar” o devedor 
dessas áreas, esse ato permite solicitar um 
desconto em sua quota

Cobrança de honorários pela cobrança ami-
gável ou judicial feitas por advogado - arts. 
389, 395 e 404 do CCB, desde que limitados 
a 10% do débito (conforme julgamento do 
REsp 1002445/DF do STJ)

Cobrança de honorários pela cobrança feita 
por imobiliárias - alémde mais eficientes, 
apenas advogados fazem jus à tal cobrança, 
desde que haja prova do serviço

Protesto de quotas condominiais - já per-
mitido pela Lei, esse procedimento ganha 
mais força com o novo Código de Processo 
Civil, que classifica o crédito condominial 
como título executivo

Exposição do nome do inadimplemente em 
locais de acesso a terceiros (não se inclui 
nessa hipótese a informação inclusa nos ba-
lancetes passados aos condôminos)

Ação de cobrança ou de execução de quo-
tas condominiais - a medida definitiva para 
se resolver o problema e que pode chegar à 
penhora do imóvel, mesmo que seja bem de 
família

_ _ _
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Subsíndico: Braço direito na gestão

Especial

Subsíndicos são um im-
portante auxílio para 
a divisão de tarefas na 

administração diária dos 
condomínios.

 Para dar conta de admi-
nistrar grandes empreendi-
mentos, principalmente os 
que possuem vários blocos, 
muitos síndicos contam com 
o auxílio de subsíndicos, que
como importantes parcerias
na administração do con-
domínio, dividem as tarefas
para não sobrecarregar o tra-
balho do gestor.

 Há quatro anos mora-
dor do Residencial Vale das 
Pedras, em Brusque, Demí-
rio Barth já está no terceiro 
mandato como subsíndico e 

foi síndico uma vez. Ele rela-
ta que sempre teve liberdade 
para agir, até porque sempre 
buscou defender o bem de 
todos. “Procuramos dividir 
as tarefas para não sobrecar-
regar apenas uma pessoa e 
também temos ótima parce-
ria com a administradora do 
condomínio”, relata.

 Segundo Demírio, todo 
morador pode ser síndico ou 
subsíndico, basta se interes-
sar pela gestão do condomí-
nio e participar ativamente, 
mas não pode jamais se es-
quecer da importância do 
respeito e do trato educado 
com todos, por isso é bom 
começar como subsíndico 
para adquirir, aos poucos, 
experiência na função.

Convenção

 De acordo com o advo-
gado de Brusque, Rogério 
Bitencourt, no Código Civil a 
figura do subsíndico não está 
normatizada, ou seja, não 
há qualquer previsão legal 
quanto às suas atribuições. 
Porém, a criação do cargo 
de um ou mais subsíndicos, 
dependendo do tamanho 
do condomínio, e suas atri-
buições, eleição, periodici-
dade, remuneração, podem 
ser deliberados na conven-
ção, explica. “A convenção 
pode incumbir ao cargo a 
representatividade legal do 
condomínio quando houver 
impedimento, renúncia ou 
falecimento do síndico, e in-
clusive, convocar nova elei-

ção e, substituí-lo quando 
necessário, se assim estiver 
previsto. Porém, o subsín-
dico só assume na ausência 
esporádica e não definitiva”, 
ressalta Rogério.

 Segundo o advogado, 
com as atribuições e auto-
nomia definidas pela con-
venção do condomínio, o 
subsíndico também pode 
substituir o síndico nos casos 
de férias, viagem, ou doença 
desde que estejam previstas 
na convenção. Entretanto, 
nada impede que tenha fun-
ções coadjuvantes ao síndico 
na administração diária do 
condomínio, como um tra-
balho em parceria. “Em am-
bos os casos, ele responde ao 
condomínio e não ao síndico, 
ou seja, não há subordinação 
entre eles, portanto, quando 

estiver exercendo a represen-
tatividade legal do condomí-
nio possuirá responsabilida-
de civil e criminal sobre seus 
atos ou omissões”, salienta.

 Rogério explica que, com 
relação à remuneração do 
cargo, é possível que o sub-
síndico exerça a atividade re-
munerada ou que se beneficie 
com isenções, especialmente 
em grandes condomínios. 
“Será na convenção onde se 
definirá a possibilidade de 
obter ou não remuneração e 
isenções. Entretanto, é pos-
sível alterar a remuneração 
em assembleia, desde que 
convocada para este fim e 
aprovada por maioria abso-
luta dos membros, e que não 
haja previsão contrária na 
convenção”, esclarece.

Por
Graziella Itamaro  |
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Condomínio deve indenizar pessoa 
atingida por queda de objetos do prédio

Segurança da Fachada

Cabe ao condomínio ze-
lar pela segurança da 
fachada de suas unida-

des, o que justifica inclui-lo 
na parte passiva de processo 
que cobra indenização por 
eventuais danos causados 
pela queda de objetos. Assim 
entendeu a 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal ao condenar 
um condomínio do litoral 
catarinense a pagar indeni-
zação individual de R$ 5 mil 
a dois pedestres atingidos 
por objetos que caíram da 
fachada do edifício.

 A sentença condenatória 
de primeira instância havia 
sido reformada pela 2ª Tur-
ma Cível do Tribunal, por 
maioria de votos. Mas, de-
pois de recurso de embargos 
de infringentes, a câmara 
manteve a condenação. 

 Os autores afirmaram 
que estavam a caminho da 
praia quando foram atingi-
dos por cacos de vidros e vi-
gas de ferro, sofrendo várias 
lesões. Segundo eles, hou-
ve negligência por parte do 
condomínio quanto à segu-
rança da fachada do prédio.

 Em contestação, o con-
domínio defendeu sua ilegi-

timidade passiva, afirmando 
que os objetos caíram de um 
dos apartamentos, onde não 
havia ninguém a quem se 
pudesse imputar responsa-
bilidade no momento do aci-
dente, pois era ocupado ape-
nas no veraneio. Disse ainda 
que os acontecimentos ocor-
reram por caso fortuito ou 
força maior e que, como foi 
identificado o proprietário 
do apartamento, não pode-
ria ser colocada no processo.

 A Câmara Cível decidiu 
pela responsabilidade obje-
tiva do condomínio e man-
teve a condenação.

 “Pode o condomínio 
ocupar o polo passivo da 
demanda, rechaçando-se 
preliminar de ilegitimidade 
passiva, mesmo com a in-
dicação da unidade condo-
minial de onde partiram os 

cacos de vidro e os pedaços 
de ferro que atingiram as ví-
timas”, afirmou o colegiado.

 “Seja porque há a pos-
sibilidade de o condomí-
nio responder diretamente 
perante a vítima, e, poste-
riormente, os demais con-
dôminos excluírem suas 
responsabilidades perante 
o próprio condomínio; seja
porque caberia ao condomí-
nio zelar pela segurança da
fachada da unidade de onde
partiram os objetos que
atingiram os autores, dian-
te da ocupação esporádica
do morador que nela habita
em época de veraneio”, diz
o acórdão, votado por una-
nimidade. Com informações 
da Assessoria de Imprensa 
do TJ-DF.

Fonte: http://www.conjur.
com.br/ 

Condomínio paga indenização passantes atingidos por 
objetos em R$ 5 mil
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Caixas d’água

 A boa conservação das 
caixas d’água é fundamental 
para a saúde dos condômi-
nos, pois evita a contamina-
ção da água por poluentes, 
sujeira ou mesmo larvas de 
insetos como o mosquito 
Aedes aegypti, transmissor 
dentre outras doenças da 
Dengue. O ideal é que a lim-
peza dos reservatórios seja 
feita no mínimo duas vezes 
ao ano, para garantir a po-
tabilidade da água distribu-
ída.

 Os períodos sugeridos 
para a execução desse ser-
viço são os meses de outu-
bro (para que o condomínio 
se prepare para o uso mais 
frequente da água no verão) 
e fevereiro (para que fique 
com a caixa em dia para o 

inverno pelos próximos quatro 
meses). É indicado contratar 
profissionais especializados na 
higienização de caixas d’água. 
Em algumas cidades brasilei-
ras, essa é inclusive uma con-
dição obrigada por lei, sendo 
vetada a limpeza realizada por 
amadores.

Entrega de 
encomendas

 O crescimento da violên-
cia urbana atingiu em cheio 
os condomínios, sendo cada 
vez mais frequentes assaltos e 
arrastões nos prédios. Isso fez 
com que muitos endurecessem 
as regras de convivência com 
o intuito de evitar a presença
de estranhos dentro do condo-
mínio. Uma dessas medidas é
proibir o acesso de entregado-
res no interior do prédio.

 A medida é polêmica e de-
sagrada muitos moradores, 
mas é uma prevenção neces-
sária. O mais adequado é que 
condômino avise ao porteiro se 
estiver esperando alguma en-
trega, evitando que ele receba 
encomendas não solicitadas. 
Fica sendo de responsabilidade 
do morador ir até a portaria re-
tirar sua encomenda. Em casos 
em que realmente é necessária 
a entrada de um prestador de 
serviço, por exemplo instala-
dor de TV a cabo, eletricista, 
pedreiro, é aconselhável fazer 
um cadastramento prévio com 
RG e CPF e se possível foto do 
visitante. 

Adicional noturno

 Toda atividade laboral de-
sempenhada no período de 22h 
às 5h do dia seguinte é classi-

ficada como trabalho notur-
no. Porteiros, concierges, 
recepcionistas, vigilantes, 
manobristas, seguranças e 
demais funcionários do con-
domínio contratados pelo 
regime CLT que exerçam 
suas atividades nesse horá-
rio devem receber o bônus 
do adicional noturno. Esta é 
a orientação da Súmula 60, 
II, do TST, ao interpretar o 
disposto no artigo 73, § 5º, 
da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho).

 O valor corresponde a 
20% sobre a hora traba-
lhada. Assim, para fazer o 
cálculo de adicional notur-
no é preciso descobrir qual 
o valor da hora de trabalho
e aplicar o adicional sobre
ela. O auxílio de um conta-
dor é indicado para não ha-
ver erros.
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Dores de coluna podem ser causadas por 
maus hábitos de postura

Bem Estar

Dicas do

Você sofre com do-
res nas costas? Pois 
saiba que, de acor-

do com dados da Pesquisa 
Nacional da Saúde (2014), 
aproximadamente 27 mi-
lhões de brasileiros adultos 
sofrem de alguma doença de 
coluna, sendo que, as dores 
na lombar são as mais fre-
quentes. Esse tipo de des-
conforto pode ter inúmeros 
fatores causadores. 

 A princípio, o problema 
pode ser causado por seus 
maus hábitos de postura: 
andar curvado, sentar-se 
no carro ou na cadeira sem 
estar com as costas eretas 
são algumas das coisas que 
muitas vezes fazemos sem 
perceber e prejudica muito 
a coluna, o que repercute em 
forma de dor. 

 É necessário estar atento 
à forma como nos posiciona-
mos no ambiente de traba-
lho, nos eventos de lazer, ou 

mesmo em casa, durante o 
descanso. A dica para quem 
precisa ficar muito tempo 
sentado é levantar-se em 
tempos regulares e se alon-
gar. O ato de espreguiçar-se 
também ajuda. A pessoa de-
verá estar sempre atenta e se 
policiar nas posturas, pres-
tando atenção se está ereto 
ou curvado. Os ombros de-
vem estar sempre levemente 
voltados para trás.

 Das dores de coluna, a 
mais comum é a que aco-
mete a região lombar das 
costas, localizada no terço 

inferior das costas, podendo 
ou não irradiar-se para as 
pernas. Chama de lombal-
gia, ela não é considerada 
uma doença e basicamente é 
classificada em dois tipos de 
lombalgias: agudas, com du-
ração de três até seis meses 
e crônica, quando o sintoma 
permanece por mais tempo.

“A maioria das lombalgias 
decorrem de fatores biome-
cânicos devido à discopa-
tia degenerativa discal ou 
lesões musculotendinosas. 
No entanto, mesmo que seja 
em menor porcentagem, 

devemos sempre excluir os 
tumores, traumas, doenças 
reumáticas e infecciosas 
como causa da dor na colu-
na lombar”, esclarece o Dr. 
Fernando Schmidt, médico 
neurocirurgião com especia-
lidade pela Sociedade Bra-
sileira de Neurocirurgia e 
Neurocirurgia na Alemanha. 

 O médico complemen-
ta que a dor é causada na 
maioria das vezes por má 
postura e desgaste natural 
da coluna e há alguns méto-
dos para prevenir a lombal-
gia. “O disco intervertebral 
é avascular e portanto não é 
passível de tratamento atra-
vés de uma medicação, por 
exemplo. A melhor possibi-
lidade de prevenção é evitar 
o fumo, a vida sedentária e
a obesidade. Além disso, é
sempre muito importante
praticar alguma atividade fí-
sica regularmente”, finaliza
Schmidt.
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