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Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas
Office-Boy/Contínuo 808,37 848,71 833,08

Faxineiro 810,99 848,71 834,74

Trab.Serv.Gerais 810,99 899,52 834,74

Jardineiro 810,99 899,52 834,74

Porteiro (Diurno e Noturno) 870,69 1.069,33 945,04

Garagista (Diurno e Noturno) 837,49 1.069,33 ------

Zelador 882,86 1.069,33 862,36

Aux.de Escritório/Administração 1.058,67 1.128,07 1.041,77

Vigia ------ 1.069,33 945,04

Encarregado 1.060,18 1.362,94 1.060,19

Vale Alimentação 420,00
Mensal

26,00 
Dia

Trabalhado

26,00 
Dia

Trabalhado

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

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

Quem Receber até                                     725,02

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  26,20

Quem Receber até                                  1.089,72

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

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

Salário Mínimo para 2015 R$ 788,00

Tabela do IRRF - 2014
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

De 0,00 até 1.787,77 0,00% 0,00
De 1.787,78 até 2.679,29 7,50% 134,08
De 2.679,30 até 3.572,43 15,00% 335,03
De 3.572,44 até 4.463,81 22,50% 602,96
Acima de 4.463,81 27,50% 826,15
Dedução por Dependente                              179,71
Recolhimento Mínimo do IRRF                     10,00
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Calendário de Obrigações Mensais

INDICADORES / MÊS
Dez/14 Jan/15 Fev/15 Mar/15 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,6058 0,5882 0,5169 0,6302 1,75 7,11
Poupança (2) (%) 0,6058 0,5882 0,5169 0,6302 1,75 7,11
TR* (1) (%) 0,1053 0,0878 0,0168 0,1296 0,23 0,90
TJLP (%) 0,42 0,46 0,46 0,46 1,39 5,24
FGTS (3) ( %) 0,3522 0,3346 0,2635 0,3765 0,98 3,93

Débitos Fed ** Selic (4) (%) 0,93 0,96 0,82 1,01 2,79 11,30
DI Over (2) (%) ---- ----
UPC *** (R$) 22,49 22,55 22,55 22,55 0,27 0,85
UFESP (R$) 20,14 21,25 21,25 18,44
UFM (R$) 121,80 108,66
Salário Mínimo (R$) 724,00 788,00 788,00 788,00 8,84 8,84
Salário Mínimo SP (5) (R$) 810,00 905,00 905,00 905,00 ---- ----
UFIR (6) ---

* TR – Taxa Referencial; ** Débitos 
Federais; *** Unidade Padrão de Capital; 
(1) Rendimento no 1º dia do mês seguinte, 
para depósitos até 03/05/12; (2) Rendimento 
no primeiro dia do mês seguinte para 
depósitos a partir de 04/05/2012 – MP nº 
567, de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 10 
do mês seguinte (TR + juros de 3 % ao ano). 
(4) Juro pela Taxa Selic para pagamentos 
de débitos federais em atraso – no mês do 
pagamento, a taxa é de 1%; (5) São duas 
faixas salariais mínimas, com vigência a 
partir deste mês: R$ 905 (para domésticos, 
agropecuários, ascensoristas, motoboys) 
e R$ 920 (para operadores de máquinas, 
carteiros, cabeleireiros, trabalhadores de 
turismo, telemarketing); (6) Extinta pela 
Medida Provisória nº 1973/67, de 27/10/00 
– último valor: R$ 1,0641; BTN + TR cheia 
– suprimido por ser título extinto pela Lei 
nº 8.177, de 01/03/1991, embora ainda 
existam alguns em circulação.

Fonte: Folha Online, Valor Econômico

O ano de 2015 já começou 
trazendo amargas despe-
sas para o brasileiro. Com 

o país em um mau momento eco-
nômico, a conta sobrou para o 
contribuinte que em alguns meses 
foi bombardeado por reajuste de 
impostos, aumento da inflação, da 
gasolina, dos custos com água e 
energia... Está mais caro sobrevi-
ver no Brasil. 
 Para completar o cenário pes-
simista, além do arrocho financei-
ro, o país passa por intempéries 
climáticas. No Norte, a população 
do Acre luta contra enchentes e 
os prejuízos causados pela chuva, 
enquanto que nas demais regiões o 
problema é a seca e a falta de água 
que vem modificando a rotina de 
milhões de pessoas, sobretudo no 
estado de São Paulo. 
 Aparentemente esse é um pro-
blema distante da nossa realidade, 
mas não é. Tudo isso afeta direta-
mente as finanças do condomínio, 
porque gera uma série de reações 
que encarecem as despesas. Por 
exemplo, a começar pela própria 
água, que além de escassa, é cara e 
não mantém a mesma qualidade de 
outros tempos. 
 Paralelamente, a maior crise 
hídrica enfrentada pelo país nos úl-
timos anos traz à tona, por conse-
quência, uma outra crise: a energé-
tica. Isso porque a principal fonte 
de energia no Brasil são as hidre-
létricas. Resultado: menos água, 
menos energia e custos mais altos 
sendo repassados ao consumidor. 
Segundo estimativa divulgada em 
março pelo Banco Central (BC), o 
preço da energia elétrica deve subir 
38,3% neste ano.

 O impacto desse reajuste em 
um condomínio é forte. Embora 
os condôminos sejam responsá-
veis pela energia gasta em suas 
unidades, o condomínio arca com 
a energia que abastece as áreas 
comuns, o que significa um con-
sumo bastante considerável. Hall, 
corredores, guarita, salões, piscina, 
quadra poliesportiva, sauna, aca-
demia... quanto mais instalações o 
condomínio dispõe, maiores são os 
gastos com lâmpadas, aparelhos de 
ar condicionado, câmeras de vigi-
lância, etc.
 Em nossa matéria de “Finan-
ças” apresentamos ao leitor os de-
talhes do novo modelo de contas 
de energia, que já está sendo im-
plantado e traz as chamadas ban-
deiras tarifárias. Você já conhecia 
essa novidade? O sistema possui 
três bandeiras: verde, amarela e 
vermelha e indicam se a energia 
custará mais ou menos, em função 
das condições de geração de eletri-
cidade. É hora de apertar os cintos 
e tentar economizar ao máximo, 
caso contrário, as consequências 
virão. 
 Na editoria de “Administra-
ção” trazemos para o jornal uma 
importante discussão acerca da na-
tureza jurídica do condomínio. O 
assunto é controverso e não encon-
tra um consenso entre juristas. As 
informações são importantes para 
o conhecimento do síndico, que 
muitas vezes acredita que o condo-
mínio se encaixa na qualidade de 
Pessoa Jurídica. 
 Essas e outras matérias você 
encontra na edição de abril da Fo-
lha do Síndico. Tenha uma boa lei-
tura!
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Destituição de síndico:
Voto da maioria presente à assembleia 

é suficiente para validar o ato

da Redação / STJLegislação

Para destituir um síndico de 
suas funções à frente do con-
domínio, os votos da maio-

ria simples bastam. É o que diz o 
Superior Tribunal de Justiça. Em 
março, a Terceira Turma do STJ 
manteve acórdão do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal (TJDF) 
que confirmou a destituição da 
síndica de um condomínio resi-
dencial, conforme deliberado pela 
maioria dos condôminos presentes 
à assembleia-geral convocada es-
pecificamente para esse fim.
 A síndica afastada do cargo re-
correu ao STJ apontando divergên-
cia jurisprudencial com julgado do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul, que, interpretando o artigo 
1.349 do Código Civil, entendeu 
ser necessário o voto da maioria 
absoluta dos condôminos, e não 
apenas da maioria dos presentes à 
assembleia convocada para a desti-
tuição do síndico.
 O referido artigo diz que a 
assembleia poderá, “pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros, 
destituir o síndico que praticar ir-
regularidades, não prestar contas, 
ou não administrar conveniente-
mente o condomínio”. O relator 
do recurso no STJ, ministro Paulo 
de Tarso Sanseverino, reconheceu 
a existência da divergência juris-
prudencial, mas entendeu que a ex-
pressão “maioria absoluta de seus 
membros” disposta no artigo 1.349 
deve ser considerada com base nos 
membros presentes à assembleia.
 Para o relator, a expressão 
“maioria absoluta de seus mem-
bros” faz clara referência ao su-
jeito da frase, ou seja, o vocábulo 
“assembleia”, e a interpretação 

teleológica da norma também leva 
à conclusão de que a aprovação da 
destituição se dá pela maioria dos 
presentes à assembleia, pois é atra-
vés dela que se manifesta a vontade 
da coletividade dos condôminos.
 O ministro Sanseverino lem-
brou que antes do Código Civil de 
2002, a destituição do síndico era 
disciplinada exclusivamente pela 
Lei do Condomínio (Lei 4.591/64) 
e exigia o voto de dois terços dos 
condôminos presentes à assem-
bleia especialmente convocada 
para tratar disso.
 Ao negar provimento ao recur-
so, o relator destacou que a Lei do 
Condomínio não exigia destituição 

motivada, mas apenas a observân-
cia do rígido quórum de dois terços 
dos condôminos presentes, requisi-
to que se justificava pela gravidade 
da medida.
 Para o ministro, após a entrada 
em vigor do Código Civil de 2002, 
que exige justificativa para a des-
tituição, é plenamente aceitável a 
redução do quórum para a maioria 
dos presentes.
 “Portanto, não há que se falar 
em nulidade da assembleia-geral, 
devendo ser mantido o acórdão 
recorrido”, concluiu o relator. A 
decisão foi unânime. (Processos: 
REsp 1266016)
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Cotidiano
Perturbação sonora além 

dos limites

Obra em 
condominio

da Redação

Ruídos em excesso é algo 
desagradável em qualquer 
circunstância, seja na rua, 

ambiente de trabalho ou lazer. E 
quando não se consegue um am-
biente de paz e silêncio nem es-
tando na própria casa, isso pode 
ser ainda mais irritante. O barulho 
causa perturbação do sossego e da 
tranquilidade, pois impede o des-
canso e o repouso, além de com-
prometer a saúde daqueles que são 
obrigados a escutá-lo. Não é a toa 
que esse é um dos principais moti-
vos de conflitos entre pessoas que 
moram em condomínio.
 O regimento interno de cada 
prédio determina uma faixa de ho-
rários “aceitáveis”, nos quais há 
uma tolerância para os ruídos, que 
vai geralmente das 8 às 22 horas. 
Entretanto, o que muitos condômi-
nos não sabem ou ignoram é que, 
mesmo dentro horário permitido, 
há um limite para a perturbação so-
nora. 

 Mais importante que as regras 
do condomínio são as leis munici-
pais, que prevalecem. Nesse senti-
do, os limites de decibéis adequa-
dos para área residencial devem 
ser respeitados independentemente 
do horário previsto pelo regimento 
interno. De acordo com parâmetros 
do Conama (Conselho Nacional de 
Meio Ambiente), esse limite em 
áreas predominantemente residen-
ciais é de 55 dB para o período 
diurno e 50 dB para período notur-
no. 
 O assunto é polêmico e não 
raro chega às vias jurídicas. Em 
fevereiro deste ano o juiz do 1º 
Juizado Especial Cível de Brasília 
julgou procedentes os pedidos de 
uma moradora e determinou à vi-
zinha que se abstenha de produzir 
barulhos em seu apartamento que 
ultrapassem os limites permitidos 
na legislação para uma área resi-
dencial, durante o período noturno, 
entre 22h e 8h, sob pena de multa. 

 A condenação (à qual ainda 
cabe recurso) prevê pagamento 
de indenização por danos morais 
no montante de R$2.500,00 reais 
devido à perturbação sonora. A 
moradora entrou com ação contra 
a vizinha do apartamento locali-
zado abaixo do seu, alegando que 
há algum tempo vem sofrendo 
perturbação sonora especialmente 
no momento de descanso e, por 
esse motivo, pediu condenação 
por danos morais. A vizinha não 
apresentou contestação, em razão 
disso o juiz decretou a sua revelia, 
presumindo a veracidade dos fatos 
narrados na petição inicial.
 O juiz concluiu que a ré vem 
adotando comportamento inade-
quado ao prejudicar o sossego e 
a tranquilidade da moradora do 
apartamento localizado acima do 
seu, em afronta às regras do direito 
de vizinhança estabelecidas no Có-
digo Civil e às normas internas do 
condomínio. 

A aprovação de realização de 
obras em condomínio cos-
tuma ser uma ação de muita 

complexidade, uma vez que exige 
aporte de valores que, na maioria 
dos casos, não são suportados pe-
los recursos ordinários do condo-
mínio, resultando em desembolso 
de taxa extra, gerando reclamações 
entre os condôminos.
 Compete a administração do 
condomínio classificar a obra se-
gundo o código civil brasileiro 
para efeito de aprovação em as-
sembleia, conforme descreve-se a 
seguir, caso contrário poderá o sín-
dico criar um problema sério em 
sua gestão.

TIPIFICAÇÃO LEGAL DE 
OBRA EM CONDOMÍNIO

 O Código Civil Brasileiro 
(ART 96 - Lei 10.406/2002) classi-
fica as benfeitorias (obras) em con-
domínio em 3 (três) topos básicos, 
para efeito de exigência de quórum 
para aprovação em assembleia 
condominial, a saber:
•	Voluptuárias	- São as benfei-
torias de mero deleite ou recreio, 
que não aumentam o uso habitual 
do bem, ainda que o tornem mais 
agradável ou sejam de elevado 
valor.
•	Úteis - São as benfeitorias que 
aumentam ou facilitam o uso do 
bem.
•	Necessárias - São as benfeito-
rias que têm por fim conservar o 
bem ou evitar que se deteriore. 

Para cada um dos diferentes tipos 

de benfeitoria (obra), veja, a seguir, 
o que o Código Civil (ART 1.341 - 
Lei 10.406/2002) exige quanto ao 
quórum mínimo de aprovação em 
assembleia para serem realizadas:

• As	voluptuárias: voto de dois 
terços dos condôminos.
• As	úteis: voto da maioria dos 
condôminos.
•	As	necessárias: se forem ur-
gentes e importarem em despesas 
excessivas, determinada sua rea-
lização, o síndico ou o condômi-
no que tomou a iniciativa delas 
dará ciência à assembleia, que 
deverá ser convocada imediata-
mente. 

 Na próxima edição deste jornal 
abordaremos os tipos obra que o 
síndico pode realizar sem aprova-
ção de assembleia.

Nesio	Nani	Reina	Filho
Especialista em Gestão 

Condominial
Administrador de Empresas CRA/

DF 011982
Diretor Adm. e Financeiro 

da Síndico House – Síndico 
Profissional

Coluna do Nani
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Finanças
Energia elétrica fica 
mais cara em 2015

A maior crise hídrica enfren-
tada pelo país nos últimos 
anos traz à tona, por conse-

quência, uma outra crise: a energé-
tica. Isso porque a principal fonte 
de energia no Brasil são as hidre-
létricas. Resultado: menos água, 
menos energia e custos mais altos 
sendo repassados ao consumidor. 
Segundo estimativa divulgada em 
março pelo Banco Central (BC), o 
preço da energia elétrica deve subir 
38,3% neste ano.
 A previsão deve fazer soar os 
alarmes para o uso racional tan-
to da água quanto da energia. No 
condomínio, a elevação dos custos 
deve ser sentida já nos próximos 
meses, o que pode apertar ainda 
mais o orçamento para manuten-
ção do prédio. O síndico deve es-
tar preparado para lidar com essa 
questão e buscar alternativas que 
ajudem a economizar.
 Este ano, as contas de energia 
trazem uma novidade: o Sistema 
de Bandeiras Tarifárias.  O sistema 
possui três bandeiras: verde, ama-
rela e vermelha – as mesmas co-
res dos semáforos - e indicam se a 
energia custará mais ou menos, em 
função das condições de geração 
de eletricidade. 

 Uma conta que venha com a 
bandeira de cor verde indica 
que as condições de geração de 

energia foram favoráveis e a tari-
fa não sofreu nenhum acréscimo. 
Encontrar uma bandeira amarela 
significa condições de geração me-
nos favoráveis e a tarifa sofre então 
acréscimo de R$ 0,025 para cada  

quilowatt-hora (kWh) consumidos. 
Já a bandeira vermelha represen-
ta as condições mais custosas de 
geração. Com ela, a tarifa sobre 
acréscimo de R$ 0,055 para cada 
quilowatt-hora kWh consumidos.
 É importante entender as dife-
renças entre as bandeiras tarifárias 
e as tarifas propriamente ditas. As 
tarifas representam a maior parte 
da conta de energia dos consumi-
dores e dão cobertura para os cus-
tos envolvidos na geração, trans-
missão e distribuição da energia 
elétrica, além dos encargos seto-
riais.
 As bandeiras tarifárias, por sua 
vez, refletem os custos variáveis da 
geração de energia elétrica. Depen-
dendo das usinas utilizadas para 
gerar a energia, esses custos po-
dem ser maiores ou menores. An-
tes das bandeiras, essas variações 
de custos só eram repassadas no 

reajuste seguinte, um ano depois. 
Em resumo: as bandeiras refletem 
a variação do custo da geração de 
energia, quando ele acontece.
  Segundo a Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica), a 
implantação das bandeiras tarifá-
rias tem um caráter disciplinador e 
educativo. Com elas, o consumidor 
ganha um papel mais ativo na defi-
nição de sua conta de energia. Ao 
saber, por exemplo, que a bandeira 
está vermelha, o consumidor pode 
adaptar seu consumo e diminuir o 
valor da conta (ou, pelo menos, im-
pedir que ele aumente). 
 Pela regra anterior, que previa 
o repasse somente nos reajustes ta-
rifários anuais, o consumidor não 
tinha a informação de que a ener-
gia estava cara e, portanto, não ti-
nha um sinal para reagir a um pre-
ço mais alto.

Contas	de	energia	passam	a	vir	com	bandeiras	tarifárias	
que	podem	ou	não	elevar	o	valor	do	quilowatt-hora
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Feliz aniversário! Há 60 
anos, a reunião que criou a 

Champions League

Independência 
ou morte

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

O ressurgimento do 
Gama

Por Rener Lopes |

De repente, a Federação de 
Futebol do Rio de Janeiro 
saiu da lama e tomou os 

noticiários. É crescente o distan-
ciamento entre os interesses das 
entidades que organizam o futebol 
estadual e os dos seus principais 
filiados. Os clubes, asfixiados por 
inúmeras razões, procuram fórmu-
las para voltar a crescer. Sabem que 
as Federações, para criar mecanis-
mos que alavanquem os principais 
clubes, precisariam mexer na equa-
ção de poder que as mantêm donas 
da situação. 
 No entanto, à medida que os 
clubes se veem acuados ante a 
realidade do futebol brasileiro e 
sabem que os estaduais, cada dia 
mais deficitários, são um entrave, 
a contradição fica mais evidente. 
Como não conseguem argumen-
tações plausíveis para justificar o 
status quo, as 
Federações criam absurdos como: 
decidir, arbitrariamente, onde cada 
time manda seus jogos, Leis da 
Mordaça, limitação do número de 
inscritos por faixa etária, persegui-
ção aos opositores.
 Os clubes não conseguem to-

mar a frente para a reorganização, 
pois, acima das Federações, tem 
a CBF, que, também, tem uma 
fórmula de poder que envolve as 
próprias Federações. Mais ainda: 
a Fifa não permite alterações nessa 
correlação de forças.
 Por outro lado, há um fator 
que pode desestabilizar esse firme 
alicerce político: o poder da mí-
dia. Os fatos recentes no futebol 
carioca transbordaram pelos noti-
ciários esportivos, com a Federa-
ção causando uma cisão entre seus 
filiados, ao bater de frente com 
alguns e mantendo a seu lado diri-
gentes que andam, historicamente, 
na contramão do bom senso. Algo 
que já era sabido ganhou propor-
ções que saíram da esfera estadu-
al, ampliando a reação nacional e 
se internacionalizando. Ações bem 
pensadas, como a de Luxemburgo 
tapando a boca com esparadrapo 
para protestar contra a punição que 
sofreu, colocam à mostra a urgente 
necessidade de se repensar todo o 
nosso futebol, a começar pela rela-
ção clubes e Federações. O movi-
mento não pode parar. É indepen-
dência ou morte.

Olá pessoal! Acompanhando 
o Campeonato Brasiliense 
de futebol, tenho percebido 

quão vazios os estádios do DF es-
tão. Em alguns deles, não foi per-
mitida a presença dos torcedores 
por conta da falta de condições de 
segurança.
 No entanto, o Serejão, em Ta-
guatinga, o Serra do Lago, em Lu-
ziânia, o Frei Norberto, em Paraca-
tu, e o Bezerrão, no Gama, foram 
liberados para que o público acom-
panhe as partidas.
 Agora, nada se viu igual o que 
se viu no jogo do último dia 05 de 
abril, quando estive no estádio Be-
zerrão acompanhando o jogo entre 
Gama e Formosa. Mais de seis mil 
pessoas viram a vitória – de vira-
da – do alviverde candango sobre o 
alviverde goiano por 2x1.

Os franceses ficaram estu-
pefatos com as manchetes 
dos jornais ingleses de 14 

de dezembro de 1954. Na véspera, 
o Wolverhampton havia vencido 
o Honved da Hungria por 3 x 2. 
Campeão inglês do ano anterior, o 
Wolves desafiou o campeão hún-
garo que incluía Ferenc Puskas e 
venceu. Como a Inglaterra tinha 
trauma da Hungria desde a derrota 
por 6 x 3, em Wembley 1953, a vi-
bração foi tão grande a ponto de os 
jornais declararem o Wolverhamp-
ton o novo campeão mundial de 
clubes.

 A França leu e não acredi-
tou. O editor do jornal L’Equipe, 
Gabriel Hanot, desafiou na capa 
do diário francês do dia seguinte: 
“Wolves não é o campeão do mun-

do e o L’Equipe vai criar a Copa da 
Europa para mostrar isso!’’ A man-
cheste não era esta, textual, mas o 
tema, sim.

 Hanot passou a trabalhar pela 
criação da Copa dos Campeões da 
Europa. O nome que desejava era 
Copa da Europa de Clubes. A Uefa 
aceitou o desafio e Gabriel Hanot 
reuniu os dirigentes dos 16 clubes 
campeões nacionais mais impor-
tantes do continente em Paris.

 Era 2 de abril de 1955.

 Faz 60 anos da reunião em que 
estavam presentes o Servette da 
Suíça, o Real Madrid da Espanha, 
o Sporting de Portugal, o Parti-
zan da Iugoslávia, Rapid Viena da 
Áustria, PSV da Holanda, Milan da 
Itália, Saarbrucken de Sarre, Rot 
Weiss da Alemanha, Hibernian da 

Escócia, Djurgardens da Suécia, 
Chelsea da Inglaterra, Voros da 
Hungria, Anderlecht da Bélgica, 
AGF da Dinamarca e Stade Reims 
da França.

 Surpresa! O Chelsea foi proi-
bido pela Federação Inglesa de 
participar da competição. Foi subs-
tituído pelo Gwardia Varsóvia da 
Polônia.

No ano seguinte, a Federação In-
glesa decidiu novamente proibir a 
participação do Manchester Uni-
ted. Os diabos vermelhos rejei-
taram a proibição e disputaram o 
torneio.

 A reunião para criação do tor-
neio durou dois dias, 2 e 3 de abril 
de 1955 em Paris. A festa do fute-
bol já dura 60 anos.

 E desse jogo tiro dois desta-
ques. Primeiro, pelo lado do time 
gamense. Os jogadores entraram a 
100 por hora no campo, pois com 
menos de 20 minutos, o Gama já 
havia tentado abrir o placar por 
cinco vezes. No entanto, foi o For-
mosa que saiu na frente.
 Depois veio o empate do Gama 
e, com ele – o outro destaque –, o 
incentivo da torcida que lotou as 
arquibancadas do Bezerrão. Os 
torcedores fizeram uma festa como 
jamais vi no estádio, torcendo, vi-
brando e – alguns até – chorando, 
como vi no gol de virada do Gama.
 Enfim, é a hora de – mais do 
que nunca – o torcedor gamense 
valorizar a equipe, pois estão che-
gando às semifinais do campeona-
to. Caso o Gama avance às finais e 
conquiste o torneio, será a reden-
ção do time, que há muito tempo 
não conquista um título local.
 Elenco? Tem. Técnico? Tem. 
Estrutura? Tem. Marketing? Tem. 
Agora é só colocar tudo em cam-
po. Na próxima edição da Folha 
do Síndico vamos falar da final do 
campeonato, que assim como o do 
ano passado, tem tudo pra ser es-
quecido. Até lá.
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Seu Condomínio
Busca por condomínios horizontais e 

bairros planejados está em alta

da Redação / Assessoria

Segurança, comodidade, lazer 
e disponibilidade de serviços 
são alguns dos requisitos le-

vados em consideração na hora de 
escolher uma moradia. Os condo-
mínios horizontais vêm sendo uma 
modalidade cada vez mais procu-
rada por pessoas que não gostam 
da vida em apartamento. As opções 
são diversificadas e atendem desde 
às classses C e D até o público que 
consome alto luxo.

 Pesquisas revelam que grande 
parte dos interessados em comprar 
um imóvel levam em consideração 
a segurança do bairro, como de-
monstra levantamento feito pelo 
grupo imobiliário VivaReal, que 
aponta que 52% dos entrevistados 
colocam segurança em primeiro 
lugar na avaliação da casa nova.

 Apesar das inúmeras facilida-
des encontradas em condomínios 
verticais, há uma grande parcela 
que não se adapta à rotina em apar-
tamentos. E é pensando nisso que 
construtoras tem investido cada 
vez mais na realização de bairros 
planejados, um conceito que une 
segurança, estrutura comercial, la-
zer e casas.

 Também são conhecidos por 
“loteamentos especiais” ou “lotea-
mentos em condomínio” ou “con-
domínios horizontais” ou “con-
domínios especiais”. Esse tipo de 
moradia vem se mostrado o ideal 

para quem busca todos os benefí-
cios de um condomínio sem abrir 
mão morar em uma casa. 

 O empresário Durval Paulo, do 
grupo Nova Jaguari Urbanismo, 
explica que o conceito de bairro 

planejado vai além dos serviços 
do condomínio. “Diferentemente 
dos condomínios fechados, que 
prezam exclusivamente pela se-
gurança, os bairros planejados 
são pensados para uma estrutura 

exclusiva de comodidade, unindo 
padarias, mercados, escolas, clíni-
cas médicas, entre outras estruturas 
comerciais no mesmo loteamento, 
garantindo além da segurança, uma 
gama variada de opções aos mora-
dores”.

 Assim como os condomínios 
verticais estão investindo cada vez 
mais em facilidades para servir aos 
seus condôminos, os condomínios 
horizontais e bairros planejados 
também seguem a tendência. As 
áreas comuns equipadas com ser-
viço de vigilância, lazer com qua-
dra poliesportiva, pista de skate, 
campo de futebol e equipamentos 
de ginástica ao ar livre dentre ou-
tras instalações valorizam o imó-
vel.

 Apesar do que muito se fala no 
mercado imobiliário, atualmente 
bairros planejados não são mais 
apenas voltados às classes mais 
altas. Existem produtos no merca-
do com qualidade de alto padrão a 
preços acessíveis e condições de 
pagamento facilitadas. A ideia é le-
var tudo o que antes se encontrava 
apenas em construções de alto pa-
drão às demais classes sociais. 
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Consultor Condominial 
e Diretor da JR Office
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da Redação |

Aspectos Relevantes sobre 
Obrigatoriedade da Contabilidade 

para os Condomínios

Da Obrigatoriedade da Con-
tratação do Contabilista

 A gestão administrativa e 
financeira de um condomínio nos 
dias de hoje é muito mais com-
plexa do que se imagina para um 
sindico. Obrigações trabalhistas  
contratação de empregados, ela-
boração de folha de pagamento, 
obrigações fiscais como cálculos 
de impostos e ainda como exigên-
cia legal a remessa de informações 
aos órgãos governamentais, uma 
loucura.

 Tudo isso sob a responsabi-
lidade apenas do sindico, certa-
mente em algum momento poderá 
trazer danos ao condomínio, apesar 
de não haver intenção  do gestor 
em causar prejuízos, entretanto a 
questão técnica profissional exige 
conhecimento e habilidade para 
tanto. A responsabilidade civil do 
sindico neste caso impera e im-
põe ao gestor a reposição do dano 
eventualmente causado. Muita 
atenção.  

 Outro fator determinante e de 
difícil gerenciamento  pelo sindi-
co como já dito anteriormente, é 
a remessa das informações fiscais 
aos órgãos governamentais, tais 
como a Caixa Econômica (FGTS) 
, Receita Federal (INSS) e a Decla-
ração de Informe de Rendimentos 
-DIRF.

  A complexidade é tanta, que 
a cada dia as empresas de asses-
soria condominiais intensificam 
e qualificam seus profissionais a 
fim de atender a burocracia gover-
namental, necessitando de muito 
mais preparo, atenção e absoluta 

qualificação técnica, a fim de evi-
tar multas e complicações para o 
condomínio. 

 Todos estes fatores agregados 
tornam a falta de assessoria contá-
bil praticamente impossível. Além 
destes fatores administrativos, fi-
nanceiros e técnicos, a contratação 
do contabilista é exigível por força 
de Lei, fato este que impede o sin-

 Portanto todos os condomínios 
estão obrigados por força da Reso-
lução 560/83 do Conselho Federal 
de Contabilidade - CFC que regu-
lamenta a profissão de contabilista, 
a manter suas prestações de contas 
sob responsabilidade  técnica de 
um contabilista registrado no CRC 
da região , e obrigatoriamente assi-
nadas mensalmente por um profis-
sional contábil.
 Muitos imaginavam  - até a 
leitura deste artigo - não ser neces-
sário à contratação de um contador 
para assinar o balancete do condo-
mínio, porém qualquer outra forma 
é ilegal, e se o sindico assinar o ba-
lancete sozinho pode até responder 
inclusive por exercício ilegal da 
profissão.   
 Vale salientar ainda que, os 
serviços de uma assessoria contábil 
não se resumem apenas a prestação 
de contas. Muitos outros serviços 
prestados normalmente são essen-
ciais tais como: emissão de boletos 
de taxa condominial, cobrança de 
inadimplentes extrajudicial e judi-
cial, apoio administrativo em as-

sembleias dentre outras fundamen-
tais para uma gestão transparente 
do sindico.
 Portanto a contratação da as-
sessoria contábil, traz em si muitos 
serviços agregados que podem ofe-
recer ao sindico uma gama de van-
tagens ao condomínio, facilitando 
a vida do sindico, em consequência 
proporcionando ao gestor condo-
minial mais tempo para questões 
mais diretas junto aos condôminos.
 Em suma, a contratação da as-
sessoria contábil além do aspecto 
legal tratado anteriormente, trará 
ao sindico um grande conforto para 
sua gestão. O sindico na condição 
de gestor do condomínio, terá mais 
tempo para gerir os empregados, 
tratar das questões técnicas e estru-
turais do prédio, receber os condô-
minos e atender as necessidades e 
demandas administrativas levanta-
das pelos condôminos.

Sugestão	de	Pauta:	Leitor e Síndico
Vitor Hugo

Condomínio Mont Rose 
Cruzeiro Novo  

RESOLUÇÃO CFC 560 DE 28 DE OUTUBRO DE 1983

REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE CONTADOR

Capitulo I - DAS ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DOS 
CONTABILISTAS

12) - execução dos serviços de escrituração em todas as modalida-
des específicas, conhecidas por denominações que informam sobre
o ramo de atividade, como contabilidade bancária, contabilidade
comercial, contabilidade de condomínio, contabilidade industrial,
contabilidade imobiliária, contabilidade macroeconômica, conta-
bilidade seguros, contabilidade de serviços contabilidade pública,
contabilidade agrícola, contabilidade pastoril, contabilidade das
entidades de fins ideais, contabilidade de transportes , e outras;
Grifos Nossos(...)

dico de forma legal a gerir pesso-
almente estas funções, sob pena de 
responder pelos eventuais danos 
causados ao condomínio por im-
perícia.  

 No tocante à obrigatoriedade 
de contratação do contador, a Re-
solução 560 do Conselho Federal 
de Contabilidade prevê em seu Ar-
tigo 3º Item 12 o seguinte:    
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

TJ-SP - Agravo de Instrumento 
AI 20858007420148260000 SP 

2085800-74.2014.8.26.0000 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 27/08/2014
Ementa: CONDOMÍNIO. DES-
TITUIÇÃO DE SÍNDICO. Agra-
vo de instrumento contra a deci-
são que suspendeu os efeitos da 
decisão tomada pela Assembleia 
convocada especialmente para a 
destituição do agravado do cargo 
de Síndico. Ao que tudo indica, os 
condôminos, que firmaram o ato de 
convocação para Assembleia de-
destituição, insurgiram-se contra a 
decisão, tomada pelo Agravado, no 
sentido de substituir a administra-
dora do Condomínio. Diante disso, 
convocaram a Assembleia, que se 
realizou no estabelecimento em-
presarial da antiga administradora 
Sandra Andrade Administração de 
Condomínios Ltda. Ainda que te-
nha sido a Assembleia regularmen-
te convocada por ¼ dos condômi-
nos, como determina o art. 1.350, 
do Código Civil, certo é que existe 
indicativo de que ao Síndico não 
foi permitida a defesa, por meios 
adequados, previamente e também 
na Assembleia, cuja ata sequer foi 
trazida aos autos. Cumpre lembrar 
que se aplicam às relações priva-
das as garantias constitucionais 
do contraditório e da ampla defe-
sa. Incide sobre o caso em exame 
a teoria da eficácia horizontal dos 
direitos fundamentais, amplamen-
te discutida em julgado paradigma 
do Egrégio Supremo Tribunal Fe-
deral (Recurso Extraordinário nº 
201.819-8/RJ, relatado pelo Min. 
Gilmar Mendes, dj 11.10.05). Em-
bora o agravante, no presente re-
curso, tenha alegado que a decisão 
dedestituição decorreu de adminis-
tração inadequada aos interesses 
do Condomínio, certo é que não 
foram apresentadas, no presente 
recurso, em pormenores, as falhas 
supostamente cometidas pelo Sín-
dico. Vê-se que a alegação é gené-
rica e conflita com os documentos 
juntados aos autos. O Síndico, em 
esclarecimentos prestados aos con-
dôminos, apresentou fatos sérios e 
fundados para as ações por ele to-
madas, notadamente a decisão ati-
nente à substituição da administra-
dora. Diante disso, não se vê, por 
ora, claramente a alegada “admi-
nistração inconveniente”. Decisão 
mantida. Recurso não provido....

TJ-RJ - APELACAO APL 
14376220108190021 RJ 0001437-

62.2010.8.19.0021 (TJ-RJ)
Data de publicação: 31/05/2012

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
ASSEMBLÉIA DE CONDO-
MÍNIO. DESTITUIÇÃO DO-
SÍNDICO. PRETENSÃO DE 
RECONDUÇÃO. PERDA SU-
PERVENIENTE DO INTERESSE 
DE AGIR. CONHECIMENTO 
DE OFÍCIO. MATÉRIA DE OR-
DEM PÚBLICA. A convenção do 
condomínio, no seu artigo 12, traz 
que o período de administração 
de síndico eleito será de um ano. 
Dessa forma, mesmo tendo a ação 

sido ajuizada em janeiro de 2010 
questionando assembléia realizada 
no dia 16/03/2009, inexorável no 
caso concreto o efeito do passar do 
tempo a revelar falta superveniente 
do interesse de agir, porquanto esta 
via não mais permite a recondução 
ao cargo pretendido, porquanto es-
coado o período de administração 
mesmo diante de eventual nulidade 
da assembléia. Ademais, poderia 
o autor, como condômino, ter se
candidatado para ocupar o cargo
em período ulterior ao de sua des-
tituição, de forma que manifesto a
falta de interesse de agir, porquan-
to o presente processo não mais é
a via adequada à pretensão de re-
condução no cargo. PROCESSO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. RECURSO PRE-
JUDICADO.
Encontrado em: SETIMA CA-
MARA CIVEL Apdo : CONDO-
MINIO DO EDIFICIO DUQUE 
DE CAXIAS. Apte : SANDOVAL 
GUIDO AMORIM

TJ-PE - Agravo Regimental AGR 
2797880 PE (TJ-PE)

Data de publicação: 08/04/2013
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRA-
VO DE INSTRUMENTO. CON-
DOMÍNIO.DESTITUIÇÃO DO 
SÍNDICO. QUÓRUM DE VOTA-
ÇÃO EXIGIDO. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 1.349 DO CC. MAIORIA 
ABSOLUTA DOS MEMBROS 
PRESENTES NA ASSEMBLÉIA 
E NÃO DOS CONDÔMINOS. 
RECURSO IMPROVIDO À 
UNANIMIDADE. 1- O quórum 
civilista exigido para a destituição 
do cargo de síndicoé de maioria 
absoluta dos membros presentes na 
assembléia. 2 - Ao tratar da Admi-
nistração do condomínio, o Código 
Civil na sessão II do Capítulo VI 
foi claro em distinguir membros 
da assembléia (art. 1.349) e assem-
bléia dos condôminos (art. 1.350). 
3 - No caso em tela, não há como 
ignorar a expressiva deliberação 
da maioria dos participantes da as-
sembléia regularmente convocada, 
uma vez que dos 33 (trinta e três) 
membros presentes, 32 (trinta e 
dois) votaram a favor da destitui-
ção da administração em decorrên-
cia de supostas irregularidades e 
má gestão.
Encontrado em: . CONDOMÍNIO. 
DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO. 
QUÓRUM DE VOTAÇÃO EXI-
GIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 
1.349 DO CC... exigidos para 
adestituição do síndico é de 63 
votos, sendo que a votação da As-
sembléia... previsto no art. 1.349 
do CC/2002 para a destituição do 
síndico. Intimado para se manifes-
tarem acerca...

TJ-PE - Agravo de Instrumento AI 
2797880 PE (TJ-PE)

Data de publicação: 08/04/2013
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRA-
VO DE INSTRUMENTO. CON-
DOMÍNIO.DESTITUIÇÃO DO 
SÍNDICO. QUÓRUM DE VO-

TAÇÃO EXIGIDO. INTELI-
GÊNCIA DO ART. 1.349 DO 
CC. MAIORIA ABSOLUTA 
DOS MEMBROS PRESENTES
NA ASSEMBLÉIA E NÃO DOS
CONDÔMINOS. RECURSO IM-
PROVIDO À UNANIMIDADE.
1- O quórum civilista exigido para
a destituição do cargo de síndicoé
de maioria absoluta dos membros
presentes na assembléia. 2 - Ao
tratar da Administração do con-
domínio, o Código Civil na ses-
são II do Capítulo VI foi claro em
distinguir membros da assembléia
(art. 1.349) e assembléia dos con-
dôminos (art. 1.350). 3 - No caso
em tela, não há como ignorar a
expressiva deliberação da maioria
dos participantes da assembléia
regularmente convocada, uma vez
que dos 33 (trinta e três) membros
presentes, 32 (trinta e dois) vota-
ram a favor da destituição da ad-
ministração em decorrência de su-
postas irregularidades e má gestão.
Encontrado em: . CONDOMÍ-
NIO. DESTITUIÇÃO DO SÍNDI-
CO. QUÓRUM DE VOTAÇÃO 
EXIGIDO. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 1.349 DO CC... exigidos 
para adestituição do síndico é de 
63 votos, sendo que a votação 
da Assembléia... previsto no art. 
1.349 do CC/2002 para a destitui-
ção do síndico. Intimado para se 
manifestarem acerca...

TJ-PE - Agravo AGV 2797880 PE 
(TJ-PE)

Data de publicação: 08/04/2013
Ementa: DIREITO CIVIL. 
AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. CONDOMÍNIO.DESTITUI-
ÇÃO DO SÍNDICO. QUÓRUM 
DE VOTAÇÃO EXIGIDO. IN-
TELIGÊNCIA DO ART. 1.349 
DO CC. MAIORIA ABSOLUTA 
DOS MEMBROS PRESENTES 
NA ASSEMBLÉIA E NÃO DOS 
CONDÔMINOS. RECURSO IM-
PROVIDO À UNANIMIDADE. 
1- O quórum civilista exigido para
a destituição do cargo de síndicoé
de maioria absoluta dos membros
presentes na assembléia. 2 - Ao
tratar da Administração do con-
domínio, o Código Civil na ses-
são II do Capítulo VI foi claro em
distinguir membros da assembléia
(art. 1.349) e assembléia dos con-
dôminos (art. 1.350). 3 - No caso
em tela, não há como ignorar a
expressiva deliberação da maioria
dos participantes da assembléia
regularmente convocada, uma vez
que dos 33 (trinta e três) membros
presentes, 32 (trinta e dois) vota-
ram a favor da destituição da ad-
ministração em decorrência de su-
postas irregularidades e má gestão.
Encontrado em: . CONDOMÍ-
NIO. DESTITUIÇÃO DO SÍNDI-
CO. QUÓRUM DE VOTAÇÃO 
EXIGIDO. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 1.349 DO CC... exigidos 
para adestituição do síndico é de 
63 votos, sendo que a votação 
da Assembléia... previsto no art. 
1.349 do CC/2002 para a destitui-
ção do síndico. Intimado para se 
manifestarem acerca...

TST nega dano 
moral por exigência 

de certidão de 
antecedentes 

criminais

A Quarta Turma do Tribu-
nal Superior do Trabalho 
decidiu, por unanimidade, 

não prover recurso de revista de 
uma ex-empregada da A&C Cen-
tro de Contatos S.A. em pedido 
de indenização por danos morais 
pela exigência de certidão nega-
tiva de antecedentes criminais 
para admissão. Ela alegava que a 
exigência violava diversos prin-
cípios garantidos na Constituição 
Federal, como o da dignidade da 
pessoa humana e da isonomia.
O relator do processo no TST, mi-
nistro João Oreste Dalazen, disse 
que “as certidões de anteceden-
tes criminais de qualquer um são 
disponíveis ao público em geral, 
mediante simples requerimento 
ao distribuidor de feitos do foro 
do local, muitas vezes por acesso 
imediato pela internet”. Dalazen 
afastou o argumento de violação 
de intimidade e ressaltou ainda 
que esse tipo de matéria já foi 

analisada pela Subseção 1 Espe-
cializada em Dissídios Individu-
ais (SDI-1), responsável pela uni-
ficação da jurisprudência do TST.
O Tribunal Regional do Trabalho 
da 13ª Região (PB) já havia nega-
do o pedido da trabalhadora, des-
tacando que só haveria dano caso 
houvesse recusa na contratação 
da pessoa candidata ao emprego 
diante da apresentação de uma 
certidão positiva de antecedentes 
criminais. “Em semelhante con-
jectura, estaria configurada lesão 
moral concreta, violadora do pa-
drão de dignidade, representada 
pela angústia a que se submete 
o trabalhador com pena já cum-
prida, diante do obstáculo à sua
inclusão social”.

Processo:
RR-28000-62.2014.5.13.0024

Fonte: TST - Tribunal Superior 
do Trabalho
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Bem Estar Viva Seguro

Cigarro: um vício que 
abrevia a vida

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que 
um terço da população 

mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 
200 milhões de pessoas, sejam fu-
mantes. Pesquisas comprovam que 
aproximadamente 47% de toda 
a população masculina e 12% da 
população feminina no mundo fu-
mam. 

 O tabagismo é considera-
do pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a principal causa de 
morte evitável em todo o mundo. 
O total de óbitos devido ao uso do 
tabaco atingiu a cifra de 4,9 mi-
lhões de mortes anuais, o que cor-
responde a mais de 10 mil mortes 
por dia. 

 Caso as atuais tendências de 
expansão do seu consumo sejam 
mantidas, esses números aumen-
tarão para 10 milhões de mortes 
anuais por volta do ano 2030, sen-
do metade delas em indivíduos 
em idade produtiva (entre 35 e 69 
anos). Os dados são alarmantes.

 Embora o cenário mundial seja 
assustador, o tabagismo no Brasil 
está em retrocesso. O número de 
fumantes no país tem diminuído 
cada vez mais devido às campa-
nhas de saúde, instrução médica, 
publicidade, conscientização e 

grande diversidade de terapias e 
tratamentos dedicados aos fuman-
tes.

 A lista de malefícios causados 
pelo hábito de fumar é grande: 
redução do fluxo de sangue que 
irriga os tecidos; redução do co-
lesterol bom (HDL); impotência 
sexual; aumento da acidez do es-
tômago; ressecamento das vias aé-
reas; eleva o risco de doenças das 
coronárias, como angina do peito 
e infarto do miocárdio; favorece a 
hipertensão e o surgimento de cân-
cer pulmonar. 

 Esses são fatores que fazem 
com que indivíduo fumante viva 
em média dez anos a menos que 
um não-fumante. Isso porque as 

substâncias introduzidas no orga-
nismo pelo cigarro causam danos 
imediatos e acumulados, prejudi-
cando a saúde global do indivíduo 
e elevando os riscos de desenvolvi-
mento de diversas doenças, inclu-
sive o câncer.

 Assim como em se tratando de 
qualquer outro vício, parar de fu-
mar é um desafio, pois com o tem-
po o organismo se torna quimica-
mente dependente das substâncias 
do cigarro. Contudo, é importante 
que o fumante tenha em mente que 
interromper esse hábito é medida 
fundamental para melhorar a sua 
qualidade de vida, evitar doenças e 
viver mais.

Síndico: responsabilidade 
civil e criminal

A função de síndico é re-
gulamentada pela Lei 
10.406/2002, entre outras. 

O artigo 1.348 define 9 atribuições 
para o síndico: 1. convocar assem-
bleia;  2. representar ativa e passi-
vamente o condomínio; 3. dar ime-
diato conhecimento à assembleia 
da existência de procedimento 
judicial ou administrativo; 4. cum-
prir e fazer cumprir a convenção, o 
regimento interno e as determina-
ções da assembleia; 5. diligenciar a 
conservação e a guarda das partes 
comuns e zelar pela prestação dos 
serviços; 6. elaborar o orçamen-
to anual da receita e da despesa; 
7. cobrar dos condôminos as suas
contribuições, bem como impor e
cobrar multas; 8. prestar contas à
assembleia anualmente e quando
exigidas; e 9. realizar o seguro da
edificação.

O problema, então, não está no 
tempo em que o síndico tem que se 
dedicar à função, mas ser síndico 
é responder civil e criminalmente 
pela administração do Condomí-
nio. No dia em que assume o pos-
to, o síndico já fornece à receita 

federal sua identidade e seu CPF.  
Para administrar o prédio o síndico 
conta, em geral, com um sub sindi-
co e conselhos consultivo e fiscal. 
Mas embora possa passar tarefas a 
terceiros, em termos de responsa-
bilidade civil e criminal, o síndico 
é um solitário. Por exemplo, se por 
uma tragédia a porta do elevador se 
abrir e uma criança cair no poço, 
o síndico irá responder criminal-
mente por isto, caso o problema
tenha se dado por negligência na
manutenção. Ele também terá que
responder caso não recolha devida-
mente a tributação dos prestadores
de serviço. É um erro pensar que a
opinião dos conselheiros ou um re-
gistro em ata pode livrar o síndico
de ser responsabilizado por qual-
quer dano material ou moral. Todo
sindico deve ser consciente destas
responsabilidades e procurar agir
com a maior organização, previ-
dência e segurança no exercício de
sua função.

Empresária, pedagoga, escritora
Diretora Executiva da Rainha Seguros

Por Regina Lacerda  |
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Administração
Qual a natureza jurídica 
do condomínio afinal?

Em uma versão simplifica-
da, a palavra “condomínio” 
pode ter a seguinte defini-

ção em um dicionário: direito de 
propriedade exercido em comum 
ou conjunto de partes comuns de 
um edifício. A acepção jurídica do 
termo, entretanto, não se basta no 
verbete do dicionário e é assunto 
controverso até mesmo entre ope-
radores do Direito. 

 Segundo as juristas Evelyn 
Gasparetto e Cristina Guidon - 
autoras do livro “Administrando 
Condomínios” da editora Servan-
da - apesar de já existirem normas, 
pareceres e decisões a respeito 
desse instituto, o condomínio não 
possui personalidade jurídica. É 
considerado como uma personali-
dade anômala, não se enquadrando 
na situação de física nem jurídica. 

 A instituição do condomínio 
não está entre o rol das pessoas 
jurídicas citadas no artigo 44 do 
Código Civil, que diz que são pes-
soas jurídicas de direito privado 
as associações, as sociedades e as 
fundações. O mesmo artigo não 
faz referência ao condomínio. Essa 
falta de adequação pode acarretar 
transtornos à rotina prática do con-
domínio. 

 Enquanto em uma empresa, 
associação ou qualquer tipo de PJ, 
existe a figura do diretor ou presi-
dente para executar a administra-
ção com autonomia, algo diferen-
te se aplica ao condomínio: quem 
está à frente de sua gestão é o 
síndico, cargo ocupado por tempo 
predeterminado e com poderes res-
tritos, sempre submissos à delibe-
ração de uma assembleia. Dentre 
as limitações está a impossibilida-

de de adquirir ou alienar bens, por 
exemplo.

 “Verifica-se portanto, que a 
personalidade do condomínio é 
apenas formal, servindo para atos 
em processos judiciais e atividades 
administrativas. O condomínio é 
uma ficção jurídica que existe na 
órbita do Direito”, destacam Gas-
paretto e Guidon. Prevalece o en-
tendimento  de que o condomínio 
não tem personalidade jurídica, 
porém, está legitimado a atuar em 
juízo, ativa e passivamente, repre-
sentado pelo síndico.

Em síntese, é possível definir 
o condomínio como uma conver-
gência de interesses - sem perso-
nalidade jurídica própria - de pro-
prietários que possuem unidades
privativas e participação propor-
cional em áreas coletivas, de acor-
do com o tamanho de suas unida-
des. Assim, não é coerente se falar

em contrato social nem em estatu-
tos, e sim em convenção condomi-
nial.

 Nesse contexto, podemos nos 
questionar: qual é o limite das 
atribuições do síndico? De acordo 
com o art. 1.348 do Código Civil, 
são competências dele: convocar 
a assembleia dos condôminos; re-
presentar, ativa e passivamente, o 
condomínio; dar imediato conhe-
cimento à assembleia da existência 
de procedimento judicial ou admi-
nistrativo, de interesse do condo-
mínio; cumprir e fazer cumprir a 
convenção e o regimento interno; 
diligenciar a conservação do pa-
trimônio; elaborar o orçamento 
da receita e da despesa relativa a 
cada ano; cobrar as contribuições 
e cobrar as multas devidas; prestar 
contas à assembleia, anualmente e 
quando exigidas; realizar o seguro 
da edificação.
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Matéria Capa
O síndico e sua equipe
Você conhece a hierarquia do corpo 

diretivo do seu condomínio?

O síndico é o representante 
legal do condomínio que 
desempenha imputações 

previstas no artigo 1.348 do Có-
digo Civil. O corpo diretivo do 
condomínio, entretanto, pode ser 
composto por mais membros, que 
estabelecem uma hierarquia de po-
der e também de atribuições.
 É importante ressaltar que essa 
estrutura tem suas especificidades 
descritas nas normas internas de 
cada prédio e é fundamental que 
cada condômino tenha ciência não 
apenas da existência desses cargos, 
bem como os limites de atuação de 
cada um e a forma como essas pes-
soas chegam a esse posto. 

CORPO	DIRETIVO

• Síndico: é o indivíduo eleito
pelos condôminos para ser o repre-
sentante legal do condomínio. O
síndico poderá ser condômino ou
não, sendo importante consultar as
determinações da convenção con-
dominial sobre esse aspecto.

• Sub-síndico: é o indivíduo
eleito pelos condôminos para ser
o substituto do síndico em caso de

ausência ou renúncia do cargo.

• Conselheiros fiscais: são
eleitos pelos condôminos e sua
função é a de fiscalizar o trabalho
do síndico e as contas do condo-
mínio, como também participar
de reuniões para a tomada de de-
cisões.

• Suplentes de conselheiros
fiscais: são eleitos pelos condô-
minos e sua função é substituir o 
cargo de algum conselheiro em 
caso de ausência ou renúncia, po-
dendo também participar de reuni-

ões para tomada de decisões. 
 O corpo diretivo será o respon-
sável pela administração do edifí-
cio e deverá assinar as pastas de 
prestação de contas pertinentes ao 
período do seu mandato, que varia 
de 1 a 2 a nos, podendo ser 
reeleitos, se assim permitir a con-
venção condominial.
 Comissões especiais - uma 
forma interessante de envolver os 
moradores nas decisões do con-
domínio é a criação de comissões 
responsáveis por determinados as-
suntos internos como por exemplo: 
implantação de uma academia de 
ginástica, comissão para eventos, 
fiscalização da limpeza e obras, 
dentre outras finalidades. Além 
de proporcionar maior participa-
ção dos condôminos na gestão, as 
comissões diminuem a carga de 
responsabilidade sobre o síndi-
co, ajudando-o. As comissões são 
abertas e formadas por condômi-
nos voluntários, e devem ser cria-
das em assembleia extraordinária 
sempre estabelecendo um período 
de atuação para aquele grupo. 

FONTE: “Administrando condo-
mínios” (editora Servanda)

Reforme com Sucesso
Momento para investir em 
planejamento da reforma

Face ao cenário econômico 
que estamos vivenciando, 
o momento é propício para

investir no planejamento de uma 
boa reforma. Todos proprietários 
de imóveis sabem que nos dias 
de hoje é necessário valorizar os 
bens adquiridos, pois dificilmente 
alguém terá condições de comprar 
um outro, pelo mesmo valor. Mui-
tas vezes a saída é investir pouco 
capital em reformas do imóvel ou 
condomínio, que, de uma forma ou 
de outra, são investimentos cujo 
retorno se dá sob a forma de valori-
zação. Mas para isso o trabalho não 
pode ser mal feito. O que o prédio 
precisa? Quais os materiais ade-
quados para o acabamento? Qual 
previsão do  investimento? Quanto 
tempo levará a obra? E tratando-se 
de uma coletividade, dúvidas como 
estas devem ser discutidas com to-
dos  condôminos, mesmo assim, 
os síndicos não encontram sucesso 

em suas respostas, principalmente 
pela falta de experiência e na difi-
culdade com a ausência da maioria 
nas reuniões.

 Existem profissionais que se 
destinam a prestar exclusivamente 
esse serviço. Eles apuram as prio-
ridades, as necessidades e os aca-
bamentos julgados convenientes 
por todos os condôminos, através 
de um trabalho prático e diferen-
ciado, evitando que todos percam 
tempo em reuniões mal sucedidas. 
Em seguida elaboram o Projeto e 
o Edital da reforma. Apresentam
uma previsão do custo da obra e
do desembolso mensal de cada
condômino. Avaliam as empresas
convidadas para a concorrência
quanto sua idoneidade técnica, ju-
rídica e econômica. E, finalmente,
fiscalizam a execução da obra.

Cláudio Marques de Souza

Engenheiro

Por Cláudio Marques  |
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Repeteco

Dicas
Limpar com álcool é 

certo?

 Muitas pessoas utilizam o 
álcool como produto de limpe-
za. No entanto, seu uso não se 
justifica. Produtos específicos 
para fazer a limpeza, como um 
detergente ou limpador geral, 
possuem ação bactericida, pre-
servando móveis, equipamentos 
e utensílios e não é inflamável. 

 O álcool não age diretamen-
te como agente de limpeza, ape-
sar de muitas pessoas acharem 
que ele é melhor para limpar 
vidros, mesas, equipamentos de 
informática, móveis em geral.  
 O uso inadequado pode tra-
zer riscos à saúde e danificar 
móveis.

 Atenção, se o seu objetivo é 
exterminar micróbios uma área 
ou ambiente, cuidado! Ao utilizar 
o álcool com esta finalidade, você
pode estar favorecendo justamente
o contrário. Em algumas concen-
trações, o álcool pode desempe-
nhar papel totalmente inverso ao
esperado: ao invés de desinfetar,
ele pode ajudar a fixar microorga-
nismos em determinada superfí-
cie.

Objetos arremessados

 Vasos de plantas, lixo ou mes-
mo saliva caem de um andar a 
outro ou para o térreo causando 
transtornos, sujeira, prejuízos ma-
teriais e – dependendo das dimen-
sões e peso – com a possibilidade 

de machucar gravemente pessoas 
que passam pelo local no instante 
em que o objeto cadente chega ao 
solo.

 Independentemente de o fato 
ocorrer por acidente ou ser pro-
posital, o proprietário do imóvel 
é responsável pelo ato, podendo 
ser penalizado dentro das normas 
previstas no Regimento do con-
domínio e também processado na 
Justiça comum. 

 O arremesso do artefato pode-
rá ser provado por imagens capta-
das por câmeras, perícia especiali-
zada ou testemunho oral ou escrito 

de pessoas que viram o fato acon-
tecendo. Nos casos em que não é 
possível reunir provas para chegar 
ao autor, a responsabilidade pelo 
ato passa a ser de todos os mora-
dores do condomínio.

Sinalização

 O seu condomínio está devida-
mente sinalizado? O síndico deve 
estar atento ao cumprimento das 
normas de sinalização para porta-
dores de necessidades especiais. 
Conforme a NBR 9050/2004, da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) há três formas 
de sinalização: visual, tátil e sono-
ra. 

Elas se dividem em quatro tipos – 
permanente, direcional, de emer-

gência e temporária; sob as 
formas de indicação visual de 
acessibilidade (Símbolo Inter-
nacional de Acesso), comuni-
cação tátil (Braille e diferenças 
de texturas de superfícies) e 
comunicação auditiva (sina-
lização sonora padronizada) 
deverão aparecer: nos acessos 
principais; nas circulações (ho-
rizontal e vertical); no mobiliá-
rio; nos acessos de veículos na 
garagem; nas vagas para veícu-
lo.

 É por uma questão de se-
gurança que deve ser instalada 
sinalização adequada em todas 
as áreas comuns do prédio, ex-
ternas e principalmente inter-
nas. No caso de placas, essas 
devem ser preferencialmente 
fotoluminescentes (aquelas que 
emitem luz).

Assinatura digital é obrigatória 
para condomínios

Ferramenta obrigatória para 
acessar o canal “Conecti-
vidade Social” da Caixa 

Econômica Federal, o certificado 
digital já é obrigatório desde 2012 
para todos os condomínios inde-
pendentemente do tamanho ou de 
possuírem funcionário, mas ainda 
há os que não providenciaram a 
assinatura e precisam se apressar 
em se adequarem à legislação vi-
gente. Por outro lado, há também 
os que já possuem, porém com a 
validade expirada.
 A certificação digital é uma 
maneira de se comprovar eletro-
nicamente quem está executando 
uma ação. Um documento envia-
do com o certificado digital vale 
tanto como qualquer outro. Ele é 
necessário para informar dados 
referentes ao INSS, RAIS e FGTS 
dos funcionários ao governo. Sem 
certificado, o síndico não conse-
gue enviar dados de funcionários e 
pode fica suscetível à multas pela 
Justiça do Trabalho e a processos 
trabalhistas.
 Este documento eletrônico 
possui um número exclusivo de-
nominado chave pública que pos-
sibilita comprovar a identidade 
de uma pessoa física ou jurídica. 
Sempre que for utilizar o certifi-
cado digital, será solicitada uma 
senha. Este código é definido no 
momento da gravação do certi-
ficado digital. Caso o síndico es-
queça ou perca sua senha, não há 
como recuperá-la ou substituí-la, e 
o certificado estará inválido. Será
necessário solicitar a revogação do

certificado digital invalidado, de-
vendo-se, antes, certificar-se de que 
a chave pública anterior não mais 
está sendo usada.

Como	emitir	o	Certificado	
Digital?

 Um dos motivos pelos quais o 
síndico adia a emissão do tão ne-
cessário certificado digital é que 
ele próprio deve ir pessoalmente 
providenciar o documento. Não 
é permitido enviar um substituto 
nem mesmo portando procuração 
legal. 
 Para dar entrada são necessá-
rios os seguintes originais:

1) Convenção do condomínio;

2) Cartão de CNPJ do condomí-
nio;

3) Ata de eleição do síndico bem
como RG, CPF do mesmo mais
duas fotos 3x4 e comprovante de
residência;

4) Termo de titularidade e respon-
sabilidade (emitido pelo solicitan-
te).

Os documentos precisam estar 
em bom estado de conservação e 
sem nenhum tipo de discrepância 
entre eles. O nome do síndico e do 
condomínio devem estar grafados 
de maneira igual ao que está em to-
dos os documentos. O valor médio 
para os produtos Cartão com Lei-
tora ou Token USB é de R$ 350,00 
(com validade de 36 meses).

Atenção	à	validade!

 Se o seu condomínio já 
possui a assinatura digital 
esteja atento ao prazo em 
que ela expira. Diferente-
mente dos documentos utili-
zados usualmente para iden-
tificação pessoal como CPF 
e RG, o Certificado Digital 
possui um período de vali-
dade. Só é possível assinar 
um documento enquanto o 
certificado é válido. É pos-
sível, no entanto, conferir as 
assinaturas realizadas mes-
mo após o certificado expi-
rar.



15Abril de 2015

Como está a qualidade 
da água que o seu 

prédio utiliza?

Manutenção Momento EuChef

Mini Churros

Você vai precisar de:

- 2 ovos
- 1/3 de xícara de açúcar
- 125 ml de água
- 3 colheres de sopa de manteiga
sem sal
- 1 e 1/2  xícara de trigo
- 1/2 colher de sobremesa de essên-
cia de baunilha
- Óleo para fritar
- Açúcar e canela para polvilhar
- Doce de leite para acompanhar

Como preparar:

em uma panela aqueça a água, a 
manteiga e o açúcar. acrescen-
te o trigo aos pouquinhos sempre 
mexendo nos intervalos até que a 
massa desprenda do fundo da pa-
nela. Desligue então o fogo e vá 
adicionando os ovos, um por vez. 
Misture-os bem e pronto!
 Agora é só colocar em um saco 
de confeiteiro com um bico tipo 
pitanga para modelar os churros. 
Caso não tenha o saco de confei-
teiro você pode utilizar aqueles sa-

/euchefdf
(61)8192-0892

@euchef

Por Fábio Marques |

Para mais receitas e dicas 
siga-nos

quinhos transparentes de legumes 
mesmo. Também dá super certo, só 
vai ficar sem o charme dos churros.
 A massa não fica muito firme. 
Ela fica ainda meio mole, ou seja 
ela passa no bico sem precisar de 
muito esforço. Por conta disso o 
ideal é modelar os mini churros só 
na hora de fritar. Eu aqueci o óleo e 
fui apertando o saco de confeiteiro 
já em cima da panela, quando atin-
gia o tamanho certo eu já cortava 
(com uma tesoura mesmo) e ele já 
caia no óleo. Esse é o jeito mais 
fácil de fazer, pois se modelar em 
outro lugar depois fica difícil de le-
vá-los para a panela. E se adicionar 
mais trigo ele fica muito massudo.
 Depois de fritos, passe os chur-
ros na mistura de açúcar com cane-
la e sirva acompanhado de doce de 
leite. Humm…deu até vontade de 
repetir a dose.
 Aqueça em uma panela a água, 
a manteiga e o açúcar. Acrescente a 
farinha aos poucos , mexendo sem-
pre atá a massa desprender da pa-
nela. Desligue o fogo e acrescente 
os ovos um a um batendo sempre. 
Coloque a massa em um saca puxa 
com um bico grande de pitanga e 
frite em óleo a temperatura brande, 
frite os churros ate dourar. Passe 
pelo açúcar com canela e sirva com 
doce de leite morno.

“Contrate	o	Chef	e	
experimente	deliciosos	pratos”

Embora algumas regiões não 
estejam sofrendo tanto com 
a escassez de água, é certo 

que o Brasil não vive atualmen-
te um bom momento no que diz 
respeito à distribuição e disponi-
bilidade desse recurso. Por esse 
motivo, muitos condomínios resi-
denciais têm recorrido a alternati-
vas como o serviço de carro-pipa 
para reforçar o abastecimento.
 No entanto, é preciso estar 
alerta à qualidade da água adqui-
rida. É necessário que se realizem 
periodicamente testes químicos na 
água que está armazenada no seu 
condomínio. O mesmo serve para 
a água vinda da CAESB. Por ser 
“oficial”, pressupõe-se que seja 
tratada, porém, mesmo assim, 
é aconselhável se certificar que 
aquela água seja mesmo potável.
 Para verificar as condições da 
água disponível é realizado o teste 
de potabilidade, que irá analisá-la 
para saber se o consumo é seguro, 
ou seja, se a ingestão dessa água 
pode ou não trazer riscos à saúde 
do consumidor. A metodologia 
segue parâmetros estabelecidos 
na Portaria 2914 do Ministério da 
Saúde, que dita os padrões da água 
destinada ao consumo humano.
 Segundo a Portaria, a verifi-
cação da potabilidade é dividida 
em classes de análises, sendo as 
mais frequentes as análises físico-
-químicas da Tabela de padrão de
potabilidade para substâncias quí-
micas que representam risco à saú-
de e as análises bacteriológicas do
da Tabela de padrão microbiológi-
co da água para consumo humano.

A análise bacteriológica identifica 
possíveis infestações por micror-
ganismos através da análise de in-
dicadores como o Escherichia Coli 
e os Coliformes Totais.
 Segundo o Diretor da Shoping 
House, empresa especializada em 
limpeza e desinfecção de caixa 
d’água Adailton Rodrigues Fer-
nandes (foto), as caixas d’água do 
condomínio também devem ser 
verificadas periodicamente, assun-
to este de grande responsabilidade 
do sindico. Com vasta experiência 
no mercado de limpeza de reserva-
tórios de água no DF,  relata sua 
vivência e enfatiza: “encontramos 
muitos aventureiros neste merca-
do, o perigo é enorme para os sín-
dicos que apenas procuram preço, 
esquecendo da qualificação profis-
sional”, finaliza Adailton.  
 É importante frisar que o sín-
dico deve buscar uma empresa 
séria para efetuar esse serviço de 
limpeza e higienização das caixas 
d’água. O preço do orçamento não 
deve ser o único critério conside-
rado na contratação e sim a credi-
bilidade. Deve-se procurar saber 
se a referida empresa ou laborató-
rio possui alvará da vigilância sa-
nitária dentro da validade, registro 
no Conselho Regional de Química 
e ANVISA, também as credenciais 
do profissional responsável técni-
co que assina os laudos. O síndico, 
enquanto consumidor, tem o di-
reito de exigir cópias documentos 
que comprovem as informações. 
 Para o sucesso do experi-
mento, a coleta do material é um 
momento crucial e segue protoco-

los, sendo com frasco estéril, por 
exemplo. É aconselhável que esse 
momento seja acompanhado pelo 
próprio síndico ou - em caso de 
indisponibilidade dele - o moni-
toramento seja feito por um fun-
cionário do condomínio, como o 
zelador. Análises periódicas (de 
preferência 6 em 6 meses) irão 
garantir a qualidade da água pro-
veniente da rede hidráulica e, de-
pendendo dos resultados, indicará 
o momento propício para limpeza
das caixas d’água, ato fundamen-
tal para preservar a água.

Garantir a potabilidade da 
água que circula no condomínio 
é uma atribuição dada ao síndico. 
É um dever seu cumprir as manu-
tenções necessárias para assegurar 
isso. Assim sendo, em caso de ne-
gligência, o síndico pode ser pe-
nalizado por possíveis prejuízos à 
saúde de condôminos que compro-
vem ser contaminados com água 
de má qualidade no condomínio.

Adailton Rodrigues




