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Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

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 - 2014
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

De 0,00 até 1.317,07 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família    35,00

Quem Receber até 682,50

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  24,66

Quem Receber até 1.025,81

De 1.317,08 até 2.195,12 9,00%
De 2.195,13 até 4.390,24 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 4.390,24 11,00% Valor do Salário Mínimo 724,00

Salário Mínimo para 2014 R$ 724,00

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/13 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5496 0,6132 0,5540 0,5267 1,70 6,58
Poupança (2) (%) 0,5496 0,6132 0,5540 0,5267 1,70 6,29
TR* (1) (%) 0,0494 0,1126 0,0537 0,0266 0,19 0,38
TJLP (%) 0,42 0,42 0,38 0,42 1,23 5,07
FGTS (6) ( %) 0,2961 0,3595 0,3005 0,2733 0,94 3,40
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,79 0,83 0,79 0,77 2,42 9,04
DI Over (2) (%) ---- ----
UPC *** (R$) 22,32 22,36 22,36 22,36 0,18 0,22
UFESP (R$) 19,37 20,14 20,14 20,14 18,44
FCA / SP (R$) 1,8690 1,9619 1,9619 1,9619 1,6994
UFM (R$) 115,00 120,69 120,69 120,69 108,66
Salário Mínimo (R$) 678,00 724,00 724,00 724,00 6,78 6,78
Salário Mínimo SP (6) (R$) 755,00 810,00 810,00 810,00 ---- ----
UFIR (7) ---

* 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) Taxa DI Over com
base na cotação diária da Anbima; (6)
Valores: R$ 810,00 e R$ 820,00, com
vigência a partir deste mês; (7) Extinta
pela Medida Provisória nº 1973/67, de
27/10/00 – último valor: R$ 1,0641;
BTN + TR cheia – suprimido por ser
título extinto pela Lei nº 8.177, de
01/03/1991, embora ainda existam
alguns em circulação.
Fonte: Folha Online, Valor Econômico

 A nova lei define a respon-
sabilidade compartilhada sobre a 
produção e destinação de resíduos 
sólidos entre o poder público e a 
sociedade. Aqui, leia-se a sequên-
cia que vai do fabricante ao consu-
midor final, passando pelo impor-
tador, distribuidor e comerciante. 
O “consumidor” é qualquer pessoa 
que consumir determinado produto 
gerador de resíduo. Os moradores 
de um prédio são, portanto, consu-
midores. É aí que entra o condomí-
nio como o local que reúne vários 
consumidores. 
 Percebemos então a urgência 
na adequação dos condomínios – 
sejam eles residenciais ou corpo-
rativos – às exigências da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, 
cujo texto prevê a penalização 
para quem não separar os reciclá-
veis para a coleta seletiva. Esse é 
um desafio a ser perseguido pelos 
síndicos neste ano: implantar e fa-
zer valer a coleta seletiva dentro 
do condomínio.  Maiores detalhes 
sobre o tema podem ser lidos em 
nossa seção “Seu Condomínio”. 
 Reciclagem, coleta seletiva de 
lixo, otimização de recursos, desti-
nação correta de resíduos não são 
uma novidade no Jornal do Sín-
dico. Ao longo dos últimos anos, 
abordamos temas relacionados à 
sustentabilidade e meio ambiente 
por acreditarmos na importância 
do assunto. Desta vez, o assunto 
ganha maior destaque visto o curto 
prazo que se tem para as adequa-
ções à Política Nacional de Resídu-
os Sólidos. 

Boa leitura e mãos à obra!

O inchaço populacional nas 
grandes cidades acarretou 
diversos problemas que 

entraram na pauta de preocupações 
do Poder Público. Dentre estes, po-
demos citar dois dos que estão em 
maior evidência atualmente: a mo-
bilidade urbana e o gerenciamento 
dos resíduos descartados por resi-
dências, estabelecimentos comer-
ciais, indústrias etc. Resíduos esses 
que, diga-se de passagem, não são 
poucos e, com o panorama que se 
desenha, não tendem a diminuir.
 Muito pelo contrário, o que 
vemos é um aumento vertiginoso 
na produção deles. Eis que surge 
o impasse: o que fazer com esse
lixo em abundância? Sim, é pre-
ciso planejar um destino para esse
material, pois sua dispersão ale-
atória no ambiente traz prejuízos
catastróficos ao meio ambiente e,
consequentemente, à economia do
local. Enchentes, contaminação da
água, poluição atmosférica, doen-
ças e proliferação descontrolada
de pragas urbanas são alguns dos
resultados disso.

Em 2010, várias autoridades 
reuniram esforços para conceber 
a chamada “Política Nacional de 
Resíduos Sólidos”, cuja lei foi san-
cionada pelo então presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. A novidade 
consistia em um pacote de medidas 
a serem implantadas no período de 
quatro anos com o intuito de prepa-
rar o Brasil para o gerenciamento 
do lixo. O prazo para a adequação 
à PNRS termina em agosto deste 
ano, mas - apesar dos avanços - 
muitas das diretrizes inovadoras 
não saíram do papel. 
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Seu Condomínio
Desafio: 

Separação do lixo em condomínios

Números do Cempre 
(Compromisso Empre-
sarial para Reciclagem), 

associação sem fins lucrativos 
mantida por um grupo de grandes 
empresas brasileiras, mostram que 
nosso país está avançando na reci-
clagem, atingindo índices satisfa-
tórios em alguns segmentos, mas 
deixando a desejar em outros. Nes-
ses itens, estamos à frente de mui-
tos países na reciclagem de garra-
fas PET. Entretanto, há um aspecto 
particularmente preocupante: reci-
clamos apenas 3% do lixo sólido 
orgânico urbano. 

 Para o presidente do SELUR 
(Sindicato das Empresas de Lim-
peza Urbana no Estado de São 
Paulo) o biólogo Ariovaldo Caoda-
glio “evoluir nesse item específico 
é importante para a melhoria do 
meio ambiente, ganhos econômi-
cos na produção e também no as-
pecto social, contemplando, assim, 
as três vertentes do mais contem-
porâneo conceito de sustentabili-
dade”.

 De acordo com o especialista, 
a parcela orgânica dos resíduos 
provenientes de domicílio corres-
ponde entre 48% e 55% do total 
do resíduo domiciliar gerado. Esse 
material geralmente é descartado 
misturado a outros como plástico, 
alumínio, vidro, aço, papel etc. As 
embalagens e produtos industriali-
zados ganham cada vez mais espa-
ços nas residências, o que provoca, 
consequentemente, uma considerá-

vel geração de resíduos. 

 No mês de agosto, finalizará o 
prazo de quatro anos que a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
12.3045/2010) estabeleceu para 
que todos se adequem à “disposi-
ção final ambientalmente adequada 
dos rejeitos”. A legislação define a 
responsabilidade compartilhada 
sobre a produção e destinação de 
resíduos sólidos entre o poder pú-
blico e a sociedade – fabricante ao 
consumidor (o que inclui condô-
minos), passando pelo importador, 
distribuidor e comerciante. O de-
creto inclui a penalização a quem 
não separar os recicláveis para a 
coleta seletiva. 

 Muitos municípios já dispõem 
de normativas próprias que regu-
lam o descarte de lixo por parte de 

condomínios residenciais e corpo-
rativos. A expectativa é que todas 
as cidades acompanhem essa ten-
dência. Porém, não é fácil modi-
ficar uma mentalidade coletiva e 
os hábitos de consumo e descarte 
das pessoas. A coleta seletiva é um 
grande desafio a ser implantado 
nos condomínios. 

 Alguns métodos de coleta vêm 
sendo elaborados por condomínios 
para que moradores possam des-
cartar corretamente o lixo. A coleta 
especifica para o lixo orgânico e 
inorgânico dos lares é um grande 
desafio, explica o Eraldo Melo, 
presidente do Grupo Conservar. 
“Falta conscientização quando 
se fala em separação de lixo. Por 
muitas vezes esta separação é feita 
pelos funcionários da limpeza, eles 

fazem uma varredura para checar 
se há lixo reciclado junto com o 
orgânico. Em alguns ambientes é 
possível executar esta tarefa, mas 
existem vários outros que seria 
inadequado para que o colaborador 
realize este serviço. O manuseio de 
lixos requer treinamentos especí-
ficos para que o empregador não 
sofra nenhuma infecção, ou ocorra 
algum tipo de acidente”, explica.  

 Os síndicos tem o trabalho de 
conscientizar seus condôminos 
sobre a importância da separação 
da produção de resíduos, a fim de 
lançar reflexões sobre o problema 
e ampliar discussões acerca da ges-
tão de todo o lixo que é produzi-
do diariamente. “Os condomínios 
podem e devem se adequar, mobi-
lizando os moradores para que se-

parem o lixo e, dessa forma, tornar 
mais fácil a coleta seletiva. Uma 
forma é que haja um grupo respon-
sável para vigiar moradores, que 
seriam os líderes do projeto. Todo 
condomínio deve ter um local com 
compartimentos específicos, com 
cores adequadas, para que haja or-
ganização no processo” disse Eral-
do Melo.

 Se todos os morados criarem 
uma forma de separação, eles es-
tarão contribuindo com o meio 
ambiente e com quem sobrevive 
de materiais reciclados. É importe 
lembrar que o lixo deve chegar ao 
seu destino final adequadamente 
separado, essa forma ajudará não 
só quem trabalha com reciclagem, 
mas também com o meio ambien-
te.
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Especial
A força feminina no condomínio

Não é novidade que aquele 
antigo perfil do síndico 
“homem, de meia idade, 

aposentado” vem mudando. A fun-
ção de gerenciar o condomínio tem 
sido cada vez mais exercida por 
pessoas jovens e que conseguem 
conciliar seus afazeres de síndico 
com uma vida profissional ativa.

 Esta é uma área que tem sido 
também bem mais explorada pelas 
mulheres do que era no passado. 
Para compreendermos isso, é vá-
lido lembrar o processo histórico 
que promoveu a mulher de seu lu-
gar como dona de casa a posições 
com maior poder de mando no 
mundo do trabalho. 

 Para quem já é acostumada a 
administrar uma casa, fazer isso 
com um condomínio exige um 
pouco mais de dedicação, mas não 
é tarefa muito difícil. É o que pensa 
a arquiteta Verônica Sales, mora-
dora de um edifício residencial em 
Recife (PE). Ela e o esposo, o ad-
vogado Cláudio, moram no mesmo 
condomínio há 14 anos e ambos já 
ocuparam o cargo de síndico. 

 Ele exerceu a função primeiro. 
“Eu acho que ela fez uma gestão 
melhor que a minha, apesar de eu 

ser mais conhecedor das leis e ter 
uma profissão mais burocrática. 
Eu acredito que a mulher é natu-
ralmente mais organizada que o 
homem e essa é uma qualidade que 
conta muito na função de síndico”, 
analisa Cláudio.

 Ele faz questão de destacar 
outra característica da esposa. 
“Verônica é muito comunicativa e 
com isso resolve problemas mais 

rápido. Uma coisa que eu demo-
raria pensando nas formas oficiais 
de proceder, às vezes ela numa 
simples conversa consegue ter um 
resultado mais rápido. Estou me 
referindo especificamente ao rela-
cionamento com condôminos”.

 Para a arquiteta, toda mulher já 
é um pouco habituada a ser “sín-
dica”. “Sabemos que a maioria das 
mulheres hoje encara uma jornada 

dupla, trabalha fora de casa e ain-
da tem que cuidar das questões do 
lar, o que nos deixa ‘treinadas’ para 
os desafios relacionados à gestão”, 
comenta. 

 Um dos benefícios da última 
gestão de Verônica (ela já foi sín-
dica por três mandatos e o marido 
por um) foi a redução de aproxima-
damente 50% do índice de inadim-
plência, fato que ela considera sua 

maior conquista à frente do condo-
mínio. “Eu sou uma das moradoras 
mais antigas do prédio e tenho uma 
relação amigável com praticamen-
te todos. Então resolvi não apelar 
para negativação dos inadimplen-
tes, nem carta de protesto, nenhu-
ma dessas estratégias costumeiras. 
Valendo-me dessa ‘intimidade’ 
que tenho, procurei os devedores 
pessoalmente para uma conversa 
informal e consegui negociar as dí-
vidas da maioria, o que melhorou 
bastante as finanças do condomí-
nio”, relata. 

 Verônica brinca ao fazer um 
paralelo entre a administração da 
casa e do condomínio. “Em casa 
você tem que estar atento à feira, 
aos reparos na parte elétrica e hi-
dráulica, orientar os empregados 
domésticos, pagar as dívidas em 
dia... No condomínio é tudo isso, 
só que em escala maior, temos que 
comprar os suprimentos de limpe-
za, fazer as manutenções, gerenciar 
funcionários, pagar os tributos e 
contas etc”, compara. “Organiza-
ção é uma característica que inde-
pende do gênero. Se é uma pessoa 
disciplinada, seja homem ou mu-
lher, será um bom síndico!”, arre-
mata.
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Cotidiano
Morador é responsável pelo que 
cai de suas janelas e varandas

No Rio Grande do Sul, um 
residencial de Porto Ale-
gre já foi obrigado pela 

Justiça a indenizar o proprietário 
de um estacionamento vizinho por-
que um de seus condôminos lançou 
material corrosivo pela janela. O 
produto químico (não identificado 
pela perícia) causou danos a qua-
tro carros e teria sido lançado após 
discussão entre um funcionário do 
estacionamento e um morador do 
prédio. De acordo com o autor da 
ação, o dono do estacionamento, 
essa não foi a única vez em que 
algo foi jogado nas suas dependên-
cias, mais objetos já tinham sido 
arremessados outras vezes. 

 Infelizmente, relatos de ob-
jetos atirados de janelas e varan-
das não são algo incomum. Vasos 
de plantas, lixo ou mesmo saliva 
caem de um andar a outro ou para o 
térreo causando transtornos, sujei-
ra, prejuízos materiais e – depen-
dendo das dimensões e peso – com 
a possibilidade de machucar gra-
vemente 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. 

 É o que explica a advogada 
Márcia Andrade: “Quando obje-
tos caem de varandas ou janelas 

de apartamentos, quem deve ar-
car com os prejuízos é o morador. 
O artigo 938 do Código Civil/02 
prescreve ‘aquele que habitar pré-
dio, ou parte dele, responde pelo 
dano proveniente das coisas que 
dele caírem ou forem lançadas em 
lugar indevido’. Então, verifica-se 
que o caso é de responsabilidade 
civil objetiva, que prescinde de 
culpa”.

 O arremesso do artefato pode-
rá ser provado por imagens capta-
das por câmeras do próprio prédio 
ou câmeras de testemunhas, perícia 
especializada ou testemunho oral 
ou escrito de pessoas que viram o 
fato acontecendo. Nos casos em 
que não é possível reunir provas 
para chegar ao autor, a advogada 
esclarece que “não sendo possí-
vel identificar a origem da coisa 
arremessada, a jurisprudência e 
a Doutrina entendem que, nesse 
caso, trata-se de responsabilidade 
solidária de todos os moradores do 
condomínio”. 

 Em outras palavras, o dinheiro 
para a reparação dos prejuízos cau-
sados pelo infrator desconhecido 
sairá do bolso de todos. Se os da-
nos forem causados apenas à estru-
tura do próprio prédio, a despesa 
com o reparo pode ser rateada en-
tre as unidades, caso assim designe 
a Convenção do condomínio. 

 Já se o objeto ou substância 
atirada pela janela causar prejuízos 
físicos ou morais fora dos limites 
do prédio, conforme o incidente re-
latado no início do texto, o condo-
mínio (enquanto pessoa jurídica) 
pode ser compelido pela Justiça 
a pagar as devidas indenizações. 
“O valor das indenizações varia 
conforme o prejuízo causado. Os 
danos materiais têm de ser indeni-
zados integralmente, por exemplo, 
se o objeto cair sobre um carro e 
causar algum dano, nesse caso, 
o valor da indenização será o va-
lor do prejuízo causado. Porém, o 
dano moral tem seu valor fixado 
caso a caso”, conclui a advogada 
Márcia Andrade.
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Os benefícios de se consumir fibras

Bem Estar

Dicas
Extintores

Equipamentos obrigatórios em 
todo condomínio, os extinto-
res precisam estar em perfeitas 
condições para operarem ade-
quadamente quando acionados. 
Uma manutenção equivocada 
pode inutilizá-lo e assim trazer 
graves riscos à segurança do 
prédio. A primeira e mais im-
portante precaução a ser tomada 
é ser vigilante quanto ao prazo 
de validade do mesmo. 

O lacre de inviolabilidade deve 
estar intacto e o ponteiro do 
indicador de pressão deve per-
manecer na faixa verde, caso 
contrário indicará despressu-
rização. O extintor não deve 
apresentar sinais de ferrugem, 

arranhões ou estar amassado. O 
equipamento sempre deve ser 
mantido na vertical e jamais na ho-
rizontal ou de cabeça para baixo.

Elevadores mais econômicos

 Todo síndico sabe que o uso 
dos elevadores é responsável por 
uma grande parcela do consumo 
de energia do prédio e, consequen-
temente, aumento dos custos men-
sais condomínio. 

Algumas pequenas atitudes no 
manuseio desses equipamentos 
ajudam a economizar energia: 1) 
Obedecer o limite de lotação (além 
de ser perigoso ultrapassar o peso 
máximo, com superlotação o ele-

vador gasta mais energia para ope-
rar); 2) Elevadores que atendam a 
andares pares e ímpares também 
geram economia em prédios de 
maior porte; 3) Instalação de lâm-
padas com sensor, fazem com que 
elas fiquem acesas apenas quando 
o elevador estiver em uso; 4) Cha-
mar apenas um elevador de cada 
vez economiza energia.

Por fim, e não menos importan-
te, os elevadores também podem 
ser utilizados economicamente 
se o condomínio estiver atento às 
manutenções periódicas, como 

lubrificação, tensão das correias 
e alinhamento do motor. Além de 
economia no consumo de energia, 
essa atitude garante a segurança 
dos condôminos.

Menos barulho

Item principal na lista de “defei-
tos” elencados por moradores de 
condomínios verticais, o barulho 
externo (aquele que vêm de fora 
do prédio e não de apartamentos 
vizinhos) pode ser minimizado 
com a instalação de janelas acús-
ticas. Trata-se de um tipo especial 
de janela fabricada com vidros 
mais espessos e sistema de veda-
ção mais eficiente, evitando fres-

tas por onde o som pode passar. 

As lâminas de vidro ficam se-
paradas por uma câmara de vá-
cuo e as esquadrias de alumínio 
são preenchidas para garantir 
a vedação, deixando a janela 
mais pesada, o que dificulta a 
passagem do som (sendo possí-
vel barrar até 30 decibéis).

As janelas acústicas são para-
fusadas por cima das pré-exis-
tentes para não descaracterizar 
a fachada nem demandar gran-
de obra. É possível instalá-las 
em qualquer modelo de janela, 
inclusive de madeira. O preço 
para o conforto do silêncio qua-
se total dentro do apartamento 
é salgado: as janelas acústicas 
custam a partir de R$ 1,8 mil o 
metro quadrado.

Os benefícios da ingestão 
diária de fibras vão além 
da melhora no trânsito 

intestinal e consequente diminui-
ção da sensação de inchaço ab-
dominal. Consumir a quantidade 
adequada de fibras solúveis e inso-
lúveis  todos os dias (nem a mais, 
nem a menos) diminui a absorção 
de gordura, ajuda a reduzir níveis 
de glicose e colesterol no sangue e 
ainda traz a sensação de saciedade, 
o que ajuda nos processos de ema-
grecimento e manutenção do peso.

 A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) recomenda a inges-
tão de 25 gramas de fibras diaria-
mente. Porém, com o dia a dia atri-
bulado, o consumo ideal de fibras 
não tem feito parte da alimentação 
da maioria dos brasileiros. A regra 
comum é a priorização de alimen-
tos industrializados e sucos em 
vez de frutas in natura; a escolha 
nos bufês self-service de alimen-
tos ricos em lipídeos, carboidratos 
simples e pobres em fibras alimen-
tares, com poucos legumes, grãos 
e vegetais crus, e a ingestão de 
alimentos semiprontos e congela-
dos que em vez de exceção, viram 
rotina para facilitar a alimentação 
após o trabalho. Esses maus há-
bitos estão ligados a males como 
obesidade, diabetes e doenças car-
diovasculares.

 Existem dois tipos de fibras: 
as solúveis e as insolúveis. As pri-

meiras atuam no estômago e no 
intestino delgado, tornando a di-
gestão mais lenta e melhorando a 
digestão dos nutrientes, principal-
mente açúcares e gorduras. Esse 
tipo de fibra ajuda a controlar o 
metabolismo energético e evita o 
aumento da glicemia no sangue. Já 
as fibras insolúveis têm a função 
de aumentar o bolo fecal e acelerar 
o trânsito intestinal, melhorando a 

BENEFÍCIOS:

• Sensação de saciedade – 
Ingerir fibras ajuda até a ema-
grecer. Sim, as fibras solúveis 
absorvem água e formam géis, 
permanecendo mais tempo no 
estômago e proporcionando 
maior saciedade e diminuindo 
a vontade de comer toda hora.

• Reduz o colesterol – O 
consumo de fibras aliada a uma 
dieta rotina saudável, com ali-
mentação adequada e a prática 
de exercícios físicos, pode aju-
dar a diminuir as taxas de co-
lesterol no sangue.

• Controle da glicose - As 
fibras promovem a liberação 
mais lenta e constante da glico-
se e ajuda a regularizar os ní-
veis da substância no sangue.

ONDE ENCONTRAR:

• Fibras solúveis: frutas, ce-
noura, aveia, cevada, feijão, 
lentilha, soja e grão-de-bico.

• Fibras insolúveis: verduras, 
farelo de trigo, cereais integrais 
— como arroz, pão, torrada, 
aveia em flocos, granola, farelo 
de aveia, semente de linhaça e 
cereal à base de trigo.

chamada prisão de ventre, mal que 
aflige duas em cada três mulheres 
brasileiras.

 Não custa repetir: as fibras são 
a “salvação” para quem sofre com 
constipação. Além disso, promo-
vem uma flora intestinal saudável, 
aumentando as bactérias benéficas 
e minimizando as bactérias pato-
gênicas. 
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Brasil e Argentina têm quatro 
dos dez maiores salários 
entre os craques da Copa

O vai e vem do 
Candangão 2014

Aqui é Brasil!

Por Rener Lopes |

Por Mauro Jácome |

Um levantamento feito pela 
revista francesa France 
Football indica que Bra-

sil e Argentina têm quatro dos dez 
maiores salários do futebol mun-
dial. Entre os dez craques mais 
ricos do planeta, só o sueco Ibrahi-
movic atua por uma seleção que 
não disputará a Copa do Mundo.

 O maior salário do futebol 
mundial hoje é Lionel Messi, com 
41 milhões de euros anuais, diz a 
France Football. Cristiano Ronal-
do recebe 39,5 milhões e Neymar 
está em terceiro lugar com 29 mi-
lhões por ano. 

 O argentino Aguero (sétimo 
com 19,7 milhões) e o brasileiro 
Thiago Silva (oitavo com 17 mi-
lhões) fazem com que Brasil e Ar-
gentina sejam as duas únicas sele-
ções com dois homens na lista dos 
dez mais.

 Se a lista avançar para os vinte 
melhores, nesse caso a Alemanha 
passa a ser soberana. Schweintstei-
ger (14o com 14,5 milhões), Ma-
rio Gotze (17o com 13,9 milhões) 
e Philipp Lahm (18o com 13 mi-
lhões) são os três alemães entre os 
vinte mais ricos.

Olá amigos, sou Rener Lo-
pes, jornalista esportivo há 
oito anos nesta capital fede-

ral, sonoplasta, radialista e motoci-
clista (uma das minhas paixões). 
Agradeço ao Aldo Junior pelo 
convite para escrever sobre esporte 
aqui no Jornal do Síndico.
E começo esta primeira coluna, 
sempre falando de esporte, tratan-
do de um problema que tem sido 
recorrente no futebol da nossa ci-
dade: a falta de público nos está-
dios.
 Tenho percebido que, um dos 
motivos para que isso aconteça, 
são os horários malucos que a Fe-
deração Brasiliense de Futebol tem 
colocado as partidas. Onde já se 
viu acompanhar uma rodada final 
de campeonato numa quinta-feira, 
em plena 16h? E uma partida para 
outra quinta-feira, às 10h30?
 O resultado disso se viu nas 
arquibancadas. Confesso, deu ver-
gonha ir ao estádio Bezerrão, na 
cidade do Gama, numa manhã de 
quinta-feira e ver apenas nove – 
isso mesmo, leitor, não digitei er-
rado – pagantes acompanharem a 
vitória do Atlético Ceilandense por 
2 a 1 sobre o Legião.
 E o pior que isso foi notícia 
no país inteiro. O que me chateia 
mais é que o campeonato local teve 
a promessa de que teríamos parti-
das bem disputadas, com o público 
comparecendo aos estádios, com 
promoções disso, ofertas daquilo, 

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Veja abaixo a lista publicada pela revista France Football:
Jogador País Time Salário

1 Messi Argentina Barcelona 41 Milhões
2 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid 39,5 Milhões
3 Neymar Brasil Barcelona 29 Milhões
4 Rooney Inglaterra Man United 24 Milhões
5 Ibrahimovic Suécia PSG 23,5 Milhões
6 Falcão Garcia Colômbia Monaco 21,2 Milhões
7 Aguero Argentina Man City 19,7 Milhões
8 Thiago Silva Brasil PSG 17 Milhões
9 Harzard Bélgica Chelsea 16,8 Milhões
10 Ribéry França Bayer 16,5 Milhões
11 Fernando Torres Espanha Chelsea 16,2 Milhões
12 Yaya Touré Costa do Marfim Man City 16 Milhões
13 David Silva Espanha Man City 15,5 Milhões
14 Bale País de Gales Real Madrid 14,5 Milhões
15 Scweinsteiger Alemanha Bayern 14,5 Milhões
16 Luis Suarez Uruguai Liverpool 14,2 Milhões
17 Gotze Alemanha Bayern 13,9 Milhões
18 Lahm Alemanha Bayern 13 Milhões
19 Buffon Itália Juventus 12,9 Milhões
20 Matuidi França PSG 12,9 Milhões

televisão envolvida...
 O que se viu, apenas onze ro-
dadas depois, é que se os times da 
nossa capital quiserem ter o tor-
cedor de volta, terão que planejar 
ações de marketing e trabalhar 
bem, para que o torcedor – um 
dia – tenha o gosto de ir ao está-
dio acompanhar o time de coração, 
candango de preferência.
 Um exemplo dos estádios 
da nossa cidade cheios vem aí: o 
campeonato brasileiro, que – assim 
como em 2013 - certamente terá 
partidas em Brasília. Fico na torci-
da para, um dia, poder ver um Be-
zerrão cheio, por exemplo, como 
aconteceu em 2009.

Nota 10
 Para as torcidas de Luziânia, 
Gama e Sobradinho, que sempre 
enchem os estádios quando há par-
tidas de suas equipes.

Nota 0
 Para quem redige a tabela do 
Campeonato Brasiliense. Colocar 
jogo numa quinta-feira, de manhã, 
e virar chacota nacional, é demais.
 Mês que vem eu estou de volta. 
Acompanhe nossas transmissões 
pela Rádio Esportes Brasília. É 
só clicar esportesbrasilia.com.br 
ou baixar os aplicativos para iOS 
ou Android, ambos de graça! Para 
conferir as notícias mais quentes 
do esporte de Brasília, acesse 
clubedoesportedf.com.br. 
Até lá!

Menos de dois meses. É o 
tempo que falta para a 
Copa do Mundo. Aguar-

do, ansiosamente, o dia 7 de maio, 
quando acontecerá a convoca-
ção final da Seleção por Felipão. 
Acredito que cinco vagas estão em 
aberto: 1 goleiro, 2 laterais, 1 za-
gueiro e 1 meia/atacante. 
 No gol, Júlio César e Jeferson 
são dois nomes certos. O terceiro 
deverá ser Cavalieri ou Vítor. 
 O tricolor leva pequena 
vantagem por ter disputado a Copa 
das Confederações. 
 Daniel Alves e Marcelo serão 
os laterais titulares. As duas vagas 
suplentes estão em jogo. Na 
direita, Rafinha (Bayern) e Maicon 
(Roma) brigam por uma e, na 
esquerda, Maxwell (PSG) e Filipe 
Luís (Atlético de Madrid) são os 
favoritos.
 Na zaga, Thiago Silva, David 
Luiz e Dante são indiscutíveis. 
Resta um nome. As contusões 
complicaram Réver; Dedé é um 
nome forte; Miranda faz ótima 
temporada no Atlético de Madrid; 
Marquinhos, do PSG, poderá ser a 
surpresa.

 Felipão já deu a entender que 
seus meio-campistas defensivos 
serão: os titulares Luiz Gustavo 
e Paulinho e os suplentes 
Fernandinho (Manchester City) 
e Ramires. Os meias-atacantes 
devem ser: Oscar, Wiliam 
(Chelsea), Bernard e Hulk.
 O quinto nome desconhecido 
da lista deve ser do ataque. 
Neymar e Fred, se chegar inteiro, 
serão os titulares. Jô será o reserva 
imediato do centroavante. Talvez, 
esta posição seja a mais difícil 
de prever. Aposto em alguém de 
velocidade, portanto, descartaria 
Leandro Damião. 
 Lucas está em baixa, mas se 
encaixa nessa característica. Uma 
surpresa poderia ser a convocação 
de três atacantes natos e a presença 
de Philippe Coutinho, que 
recuperou seu excelente futebol 
no Liverpool. E Robinho? Longe 
de ser uma unanimidade, tem 
experiência em Seleção. Quem 
sabe! Sua figurinha consta no 
álbum da Copa do Mundo que está 
sendo comercializado no país. É 
uma dica?
 Façam suas apostas.
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Meio Ambiente Utilidade Pública
Previna-seSensores de presença estimula 

uso racional da energia elétrica
Escorpiões

Em busca de qualidade de 
vida, muitas pessoas estão 
procurando moradia fora 

dos grandes centros urbanos, mais 
próximo da natureza.
 Com isso, a possibilidade de 
acidentes causados por cobras, 
aranhas e escorpiões podem 
aumentar.
 Entretanto, aranhas e 
escorpiões não são privilégio 
de quem trabalha ou mora fora 
da cidade. Focos de escopiões 
e aranhas são frequentemente 
observados em centros urbanos, 
preferencialmente nos locais 
onde há acúmulo de material 
de construção (tijolos, telhas, 
madeira) e lixo.
 Os cuidados com a coleta 
sistemática do lixo, remoção de 
materiais em desuso e a limpeza 
das áreas externas dentro de 
empresas, clubes, hospitais e 
outras edificações são excelentes 
formas de diminuir a presença dos 
escorpiões.

 O mais importante é a conscientização que o problema 
com escorpiões é responsabilidade de todos nós.
 A retirada de entulho deve ser constantemente 
verificada e a presença de escorpiões deve ser comunicada 
ao Centro de Controle de Zoonoses da região.

Métodos de Prevenção
• Conhecendo o comportamen-

to dos escorpiões se faz ne-
cessário eliminar os possíveis 
abrigos e fontes de alimento 
(principalmente baratas)

• Não se deve colocar a mão em 
buracos no solo, fendas em 
árvores e sob ninhos de cupim 
de montículo, pois além de 
escorpiões estes locais po-
dem abrigar aranhas, ratos e 
cobras.

• Proporciionar uma adequada 
conservação dos jardins não 
acumulando madeiras, telhas 
e outros materiais

• Manter sempre um controle 
de baratas eliminando abrigo 
e alimento, e quando neces-
sário providenciar o controle 
quimico destes insetos.

• É aconselhável sacudir roupas 
e sapatos antes de utilizá-los.

• Evitar o acúmulo de madeira, 
lenha e outros materiais.

A tecnologia do sensor de 
presença há alguns anos 
era um recurso visto so-

mente em empreendimentos de alto 
padrão. Porém, o equipamento se 
consolidou devido a sua eficiência, 
ganhou muitos adeptos, tornou-se 
acessível e já é uma realidade em 
diversos outros edifícios destina-
dos a todas as classes sociais, onde 
comumente são empregados em 
garagens, escadarias e halls. 

 Aquela típica cena do morador 
que chegava em casa à noite, cheio 
de sacolas, tendo que andar no es-
curo, com risco de tropeçar ou cair, 
até encontrar o interruptor mais 
próximo para ligar várias lâmpadas  
é coisa do passado. 

 O equipamento eletrônico 
identifica a presença de pessoas 
dentro de seu raio de ação e acen-
de a lâmpada do ambiente. Quando 
não há mais movimento, a lâmpada 
apaga, depois de um tempo. Outra 
vantagem que podemos listar é a 
segurança uma vez que a luz acesa 
pode indicar a presença de um in-
vasor no ambiente. 

 A construção civil está sempre 
se reinventando, aperfeiçoando 
meios para tornar o cotidiano mais 
simples e prático. Muitas empre-
sas unem inovação ao conceito de 

construção sustentável e, assim, 
empregam técnicas e ferramentas 
que facilitam a vida das pessoas de 
uma forma ecologicamente corre-
ta.

 Os sensores de presença para 
iluminação podem funcionar com 
lâmpadas incandescentes e fluores-
centes e são instalados no teto, na 
parede ou ficam embutidos. Exis-
tem no mercado dois tipos: os in-
fravermelhos, mais baratos, que ser 
instalados em todos os tipos de am-

bientes. Seu mecanismo consiste 
em captar corpos que emitem calor 
em movimento em áreas externas 
e internas. Outra modalidade, com 
custo mais alto, é o ultassônico, in-
dicados para ambientes fechados, 
porque detectam movimentos de 
massas de ar. 

 Além de propiciar mais con-
forto e segurança aos moradores 
de prédios, os sensores de presença 
são recursos modernos que contri-
buem para a economia de energia e 
seu uso racional. Eles são ajustados 
individualmente para funcionarem 
apenas com baixa luminosidade 
(noite, subsolos ou tempos nubla-
dos) e por períodos curtos, normal-
mente por dois minutos e por isso 
consomem menos energia do que 
uma situação em que a lâmpada 
fosse acionada por um interruptor 
comum que pode ser esquecido li-
gado.

 É importante ressaltar que, as-
sociada ao uso dos sensores, deve 
estar a instalação de as placas 
de sinalização fotoluminescente 
(aquelas que brilham no escuro), 
fundamentais para indicar equipa-
mentos de segurança, direção da 
saída, elevador e os ambientes do 
condomínio mesmo sem luz.
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Assessoria Condominial

Aldo Junior
Diretor da JR Office

(61) 8209-9999

Uma das piores situações 
enfrentadas por um con-
domínio, diz respeito 

àqueles condomínios anti-sociais, 
que desrespeitam as regras de con-
vivência e ignoram os direitos de 
vizinhança.

 O desvio de conduta é preju-
dicial ao sossego e à tranqüilidade 
dos demais condôminos, agravan-
do-se nos tempos modernos.

E a lei, o que diz sobre este tipo de 
comportamento?

 Nosso instituto jurídico infe-
lizmente não permite, ao contrario 
de outros países, como a Argenti-
na, Suíça, Bélgica e Alemanha a 
expulsão do condômino, cujo com-
portamento anti-social é incompa-
tível com a convivência com os 
demais moradores.

 Essa restrição torna mais di-
fícil que atitudes prejudiciais a 
coletividade sejam coibidas, trans-
formando, às vezes, a vida dos de-
mais moradores num verdadeiro 
inferno.

 Como identificar o comporta-
mento anti-social? Não seria com-
plexo e gerador de dúvidas? 

 Acreditamos que não, pois 
desde tenhamos a concepção do 
que seja um “homem comum”, o 
comportamento mediano de uma 
pessoa normal, que não prejudica 
os demais dentro de um condomí-
nio, torna-se possível identificar 
o “homem anti-social”. Ademais,
não seria possível ou tampouco 
prudente, arrolarmos uma lista de 
condutas anti-sociais, pois elas 
podem variar de condomínio para 
condomínio, sofrendo as influên-
cias da região onde se situa, o tipo 
de ocupação e inclusive o nível 
cultural e sócio econômico dos 
condôminos.

Todos esses fatores em conjun-

to são capazes de influenciar e de-
terminar uma conduta anti-social.

 Incompatibilidade – Entre-
tanto, com a entrada em vigor, no 
dia 11 de Janeiro deste ano da lei 
10.406 (novo Código Civil) o con-
domínio ou possuidor anti-social, 
cujo comportamento reiterado ge-
rar incompatibilidade de convivên-
cia com os demais condôminos ou 
possuidores, poderá ser constran-
gido a pagar uma multa equivalen-
te a dez vezes o valor atribuído à 
contribuição para as despesas de 
condomínio.

 Já o art. 1.336 do mesmo dis-
positivo legal possibilita que os 
condôminos insiram na conven-
ção multa de até cinco vezes o va-
lor da taxa do condomínio, para o 
condomínio que realizar obras que 
comprometam a segurança da edi-
ficação, altere a forma e a cor da 
fachada, das partes e esquadrias 

internas e que utilizem sua unidade 
de maneira prejudicial ao sossego, 
salubridade e segurança, ou aos 
bons costumes.

 Caberá à convenção estabele-
cer a graduação dessas multas, po-
dendo especificar os casos e con-
dições para aplicação abusiva da 
penalidade. Dessa forma, as con-
venções existentes deverão ser ra-
tificadas, a fim de conterem normas 
claras e eficazes, com o objetivo de 
coibir esse tipo de situação.

 É um ditado popular de gran-
de veracidade, mas que serve para 
ilustrar o caso: “Ninguém gosta de 
mexer no bolso”e uma multa no 
importe da estabelecida pela lei, 
penaliza o infrator.

 Entretanto, nos edifícios onde 
a taxa de condomínio é de pequeno 
valor ou se o condomínio infrator 
possui ótima condição financeira, a 
aplicação da multa diária, cobrável 

até que o infrator pare de praticar o 
ato irregular.

 Requisitos – É importante res-
saltar que, para obter a punição do 
condômino infrator, alguns requi-
sitos precisam ser preenchidos.

 Em primeiro lugar tem que 
observar e respeitar os casos pre-
vistos pela lei ou convenção, bem 
como comprovar a reincidência 
em determinadas situações. Assim 
será possível considerar várias si-
tuações para aplicação da multa, 
tais como: desenvolvimento de ati-
vidades ilícita, barulho excessivo, 
mal trato às pessoas que moram 
ou trabalham no condomínio, uso 
indevido e áreas comuns e das ga-
ragens, etc.

 Ainda é necessário que tudo 
seja documentado de forma jurídi-
ca e todas as decisões sejam toma-
das em assembléias, respeitando o 
quorum ou norma estabelecida na 

convenção, evitando, dessa forma, 
qualquer nulidade na decisão e, 
conseqüentemente, problemas que 
poderão anular a multa.

 As testemunhas também são 
provas importantes nos casos de 
conduta anti-social por fim, é certo 
que as alterações das convenções 
motivadas pelo novo código Civil 
comportarão discussões e polemi-
cas ao longo dos próximos anos. 
Enquanto isso, até que se firme a 
jurisprudência nos tribunais supe-
riores, as demandas judiciais ten-
dem a abarrotar o judiciário, uma 
vez que o novo Código Civil deixa 
margens para interpretações dú-
bias, além, obviamente, de trazer 
um caráter subjetivo à matéria ora 
tratada.

 Caberá aos especialistas na 
complexidade jurídica que envol-
ve direitos de vizinhança nos con-
domínios redigir a convenção de 
forma a eliminar dúvidas, possibi-
litando a aplicação eficaz de suas 
normas.

 Indiscutivelmente o novo Có-
digo Civil, evoluiu no aspecto da 
punição do condômino anti-social, 
criando para o condomínio maio-
res poderes para coibir atitudes 
desregradas e prejudiciais ao con-
vívio saudável de pessoas que bus-
cam no seu lar ou trabalho, a paz e 
a tranqüilidade.

A mídia tem noticiado cons-
tantes casos de agressões, vio-
lência, uso de drogas e outras 
atitudes repudiáveis que ocor-
rem com freqüência nos con-
domínios.

Por: Sandra Mara S. Vilela 
Advogada especializada em direito 
imobiliário.

Por Sandra Mara S. Vilela |

Novo Código Civil prevê punição 
para condôminos anti-social
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Aspecto polêmico de 
deliberação em assembleia

Surgimento de abusos do direito das 
minorias qualificadas
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Em democracia, vale a von-
tade da maioria ou, pelo 
menos, deveria ser assim. 

É assim no conjunto da sociedade 
brasileira e não poderia ser diferen-
te nos condomínios. 

 O tema é polêmico, muitas ve-
zes motivo de animosidades que 
podem ir de bate-bocas a embates 
judiciais. “Há casos em que foram 
outorgadas, para uma mesma cha-
pa, mais de duzentas procurações 
com o objetivo de eleger um novo 
síndico”, conta o advogado Ander-
son Machado.

 Com uma vasta experiência 
em Assembleias relativas a con-
domínios cito como exemplo, um 
outro caso em um condomínio de 
160 unidades, na qual, em uma 
assembleia com a presença de 50 
pessoas, um condômino apareceu 
com 62 procurações, ou seja, ele 
sozinho representava mais que to-
das as pessoas presentes. Imagina 
o poder de decisão que foi conce-
dido a Ele.

 O uso de um número grande 
de procurações é deselegante, an-
tipático e cria uma espécie de dita-
dura no condomínio, gerando mal 
estar.

 Por experiência quem outorga 
a procuração por tempo indetermi-
nado, geralmente é o proprietário 
que não reside no condomínio, e 
não tem conhecimento dos seus 
problemas e necessidades. Por 
isso, as queixas são inúmeras e 
as pessoas perguntam o que fazer 
para dar fim a isso?

 Algumas convenções de con-
domínio limitam o número de pro-
curações por pessoa, mas a maioria 
não. Como um conselho aos que 
elaboram as convenções condomi-
niais, para não se esquecerem de 
incluir essa limitação.

 Todavia a maioria das conven-
ções silencia a respeito! A Lei, por 
seu turno, também ignora o proble-
ma. Portanto, se a convenção não 
limitar, nada impede que o próprio 
síndico ou outra pessoa compareça 
à assembleia geral com um número 
exagerado de procurações e consi-
ga aprovar tudo o que quiser.

 Assim, a primeira atitude que 
os condôminos devem tomar, é pe-
dir para a administradora do con-

Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre 

questões de condomínios

TRT-19 - RECURSO ORDINÁRIO 
RECORD 1225200801019002 AL 
01225.2008.010.19.00-2 (TRT-19)
Data de publicação: 24/11/2009
Ementa: RECURSO ORDINÁ-
RIO OBREIRO. 1- JUSTA CAU-
SA. AFASTADA.ABANDONO 
DE EMPREGO. INOCORRÊN-
CIA. CONFIGURADO O PEDI-
DO DE DEMISSÃO. Não restou 
caracterizado o abandono de em-
prego, eis que não antes de com-
pletar 30 (trinta) dias de ausência 
ao trabalho, o reclamante ingres-
sou com a presente reclamação 
trabalhista, evidenciando-se clara-
mente, portanto, seu intuito de não 
mais prestar seus serviços para o 
reclamado, caracterizando-se, des-
ta forma, um pedido informal de 
demissão. 2- DANOS MORAIS. 
NÃO CONFIGURADO. OFEN-
SAS RECÍPROCAS. Dúvidas não 
restam de que houve uma séria 
discussão entre o demandante e o 
síndico do condomínio, entretanto, 
não se sabe quem iniciou com as 
ofensas, constatando-se, apenas, 
que houve ofensas recíprocas entre 
ambos. No que, indevida a preten-
dida indenização por danos morais. 
3- HORAS EXTRAS. ADICIO-
NAIS. REGISTROS INVARI-
ÁVEIS. À luz da Súmula n. 338,
III, do C. TST, os cartões de ponto
que demonstram horário de entra-
da e saída uniformes são inválidos
como meio de prova, invertendo-se
o ônus da prova, relativo às horas
extras, que passa a ser do empre-
gador, prevalecendo a jornada da
inicial se dele não se desincumbir.
Portanto, não se desincumbindo
o réu do seu ônus, faz jus o autor
às horas extras, com reflexos, na
medida do postulado e nos limites
da prova colhida nos autos. Apelo
parcialmente provido.
Encontrado em: por abandono de 
emprego, considerando como mo-
tivo do desate contratual o pedido 
de demissão, bem... : Condomínio 
Residencial Costa do Sol. ADV 
RECORRENTE(s) : Valéria Soa-
res Ferro. ADV RECORRIDO(s) :
TRT-19 - RECURSO ORDINÁ-
RIO RO 1225200801019002 AL 
01225.2008.010.19.00-2 (TRT-19)
Data de publicação: 24/11/2009
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CIA. CONFIGURADO O PEDI-
DO DE DEMISSÃO. Não restou 
caracterizado o abandono de em-
prego, eis que não antes de com-
pletar 30 (trinta) dias de ausência 
ao trabalho, o reclamante ingres-
sou com a presente reclamação 
trabalhista, evidenciando-se clara-
mente, portanto, seu intuito de não 
mais prestar seus serviços para o 
reclamado, caracterizando-se, des-
ta forma, um pedido informal de 
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NÃO CONFIGURADO. OFEN-
SAS RECÍPROCAS. Dúvidas não 
restam de que houve uma séria 
discussão entre o demandante e o 

síndico do condomínio, entretanto, 
não se sabe quem iniciou com as 
ofensas, constatando-se, apenas, 
que houve ofensas recíprocas entre 
ambos. No que, indevida a preten-
dida indenização por danos morais. 
3- HORAS EXTRAS. ADICIO-
NAIS. REGISTROS INVARI-
ÁVEIS. À luz da Súmula n. 338,
III, do C. TST, os cartões de ponto
que demonstram horário de entra-
da e saída uniformes são inválidos
como meio de prova, invertendo-se
o ônus da prova, relativo às horas
extras, que passa a ser do empre-
gador, prevalecendo a jornada da
inicial se dele não se desincumbir.
Portanto, não se desincumbindo
o réu do seu ônus, faz jus o autor
às horas extras, com reflexos, na
medida do postulado e nos limites
da prova colhida nos autos. Apelo
parcialmente provido.
Encontrado em: por abandono de 
emprego, considerando como mo-
tivo do desate contratual o pedido 
de demissão, bem... : Condomínio 
Residencial Costa do Sol. ADV 
RECORRENTE(s) : Valéria Soa-
res Ferro. ADV RECORRIDO(s) :
TST - RECURSO DE REVIS-
TA RR 1598002020045170004 
159800-20.2004.5.17.0004 (TST)
Data de publicação: 10/08/2007
Ementa: I) ÔNUS DA PROVA - 
FATO CONSTITUTIVO - ARTS. 
818 DA CLT E 333 DO CPC . 1. 
Segundo a diretriz do art. 818 da 
CLT , a prova das alegações in-
cumbe à parte que as fizer, sendo 
que, consoante o disposto no art. 
333 do CPC , o ônus da prova in-
cumbe ao autor, quanto ao fato 
constitutivo do seu direito, e ao 
réu, quanto à existência de fato im-
peditivo, modificativo ou extintivo 
do direito do autor. 2. Na hipótese 
vertente, o Regional entendeu que 
o Obreiro não se desincumbiu do
ônus da prova alusivo ao fato cons-
titutivo do seu direito, ou seja, o
afastamento da dispensa por justa
causa por abandono de emprego.
Com efeito, apesar de afirmar que
pactuou com a síndica do Consig-
nante-Reconvindo que teria licen-
ça não remunerada a fim de prepa-
rar a sua candidatura para vereador
do Município, o mencionado fato
foi negado pelo Condomínio, o
que atrairia para o Obreiro o ônus
de provar as suas alegações. 3. O
Consignado-Reconvinte se insurge
contra a referida decisão, susten-
tando que o ônus da prova refe-
rente ao abandono de emprego é
da Empresa-Consignante, de modo
que deve ser descaracterizada a
justa causa. 4. Ora, o Regional, ao
concluir que cabia ao Reconvinte
o ônus de provar os mencionados
fatos, decidiu a controvérsia em
harmonia, e não em contrariedade
como sustenta o Recorrente, com a
diretriz dos dispositivos legais su-
pramencionados, mormente quan-
do o Recorrido nem sequer alegou
fato impeditivo, modificativo ou
extintivo, mas apenas negou o su-
posto fato constitutivo do direito.

domínio uma cópia da convenção 
condominial ou obtê-la diretamen-
te no Cartório de Registro de Imó-
veis e verificarem a existência ou 
não dessa limitação.

Para evitar desgastes e 
desavenças desnecessárias nos 
condomínios, devem ser estabe-
lecidos critérios para a utilização 
de procurações. Estes são os mais 
aconselháveis:

• O limite do número de procura-
ções por pessoa.

• A exigência do reconhecimento
de firma para as assinaturas.

• Um prazo de validade para as
procurações que não se restrin-
jam a um determinado tema.

• O assunto ou tema para as procu-
rações específicas.

 Segundo a lei, a procuração é 
um instrumento de mandato que 
concede a quem a recebe poderes 
para, em seu nome, praticar atos 
ou administrar interesses. Todas as 
pessoas capazes são aptas para dar 
procuração mediante instrumento 
particular, que valerá desde que 
tenha a assinatura do outorgante, 
com indicação do lugar onde foi 
passada, a qualificação tanto do 
outorgante quanto do outorgado, a 
data e o objetivo da outorga com a 
designação e a extensão dos pode-
res conferidos.

 No que tange ao reconheci-
mento de firma, outra polêmica! É 
obrigatório ou não? O artigo 654 
parágrafo 2° do Código Civil espe-
cifica que é direito daquele a quem 
será apresentada a procuração, fa-
zer a exigência do reconhecimento 
de firma. Em termos práticos, tal 
exigência deve constar do edital de 
convocação, para a prévia ciência 
de sua necessidade, especialmente 
nos casos em que a mesma não es-
teja prevista na Convenção. Caso a 
exigência não seja satisfeita, ape-
sar de devidamente informada no 
edital, a procuração não deve ser 
aceita. A exigência do reconhe-
cimento de firma na procuração 
representa o exercício regular de 
um direito, previsto no artigo 654 
§ 2º do Código Civil. Ainda dentro
do tema, cabe destacar disposição
bastante comum em convenções
condominiais, que proíbe mem-
bros do Conselho Consultivo e o

Síndico de receberem procuração 
de outros condôminos.

 Entendemos que esta norma 
visa preservar o interesse da co-
letividade e evitar a manipulação 
de votos em proveito dos próprios 
integrantes da administração, es-
pecialmente quanto à aprovação 
de matérias de interesse individual 
e reeleição em AGO. Não se trata 
de restrição ao número de procu-
rações ou à pessoa dos contratan-
tes, mas sim de restrição inerente 
ao cargo ocupado, de forma a im-
primir o máximo de transparência 
e imparcialidade na condução da 
atividade diretiva do condomínio. 
A restrição assim imposta deve ser 
respeitada, pois sua função é de 
proteger bens e valores maiores 
que o direito de ser mandatário, 
ligados ao exercício democrático 
da representação nas votações e 
manifestação livre da vontade. Por 
esta razão, tal dispositivo deve ser 
obedecido, pois trata-se, em última 
análise, de determinação conven-
cional que submete todos os con-
dôminos. 

 Para concluir, ressalto uma 
frase do renomado escritor francês 
Joseph Joubert “Jamais somos me-
díocres quando dispomos de muito 
bom senso e de muito sentimento”.
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Conservação
Instalação de quadras poliesportivas

Possuir um ambiente destina-
do à prática esportiva é um 
adicional em condomínios e 

pode até configurar ponto decisivo 
na hora da compra de um imóvel 
por pessoas que prezam por esse 
equipamento. As quadras polies-
portivas são um trunfo versátil, 
pois podem servir a vários tipos 
de atividades físicas individuais ou 
em grupo. 

 A manutenção regular de sua 
quadra aumentará a vida útil das 
instalações e permitirá utilizá-las 
sempre nas melhores condições. 
Há no mercado diversas empresas 
que fornecem acessórios próprios 
para essa estrutura como: pisos 
especiais, alambrados, tabela para 
prática do basquete, traves para 
futebol, mastros e rede de vôlei ou 
tênis, dentre outras atividades.

 A construção de uma quadra 
esportiva ou quadra poliesportiva 
é um projeto que engloba solu-
ções de segurança, conforto e per-
formance, incluindo a escolha do  
equipamento mais apropriados em 
termos de demanda e de compati-
bilidade, como com a rede elétrica, 
entre outros fatores. Pela comple-
xidade do projeto de construção 
ou reforma de quadra esportiva, 
recomenda-se a contratação de 
uma assessoria especializada em 
arquitetura esportiva.

  Pesquisar é sempre a melhor 
estratégia para quem quer fazer 
render o dinheiro do condomínio. 
É interessante que o síndico reco-
lha pelo menos três orçamentos 
para apresentar aos condôminos, 

comparando a relação custo-bene-
fício entre eles. No planejamento 
de custos, é importante lembrar 
que, assim como qualquer outro 
equipamento de uso comum do 
prédio, as quadras poliesportivas 
também precisam ser assistidas 
por empresas de manutenção es-
pecializada e isso deve constar no 
calendário anual de revitalizações 
do condomínio. 

 Os itens a serem vistoriados – 
e possivelmente reparados – numa 
inspeção são a resistência da tela 

que isola a quadra, condições de 
estruturas metálicas como traves 
(elas não podem apresentar pontas 
cortantes ou ferrugem), a visibili-
dade das demarcações do campo 
(caso a quadra sirva para algum es-
porte que necessite disso) e a qua-
lidade do piso. 

 Isolamento - As telas de ara-
me são de grande utilidade no cer-
camento de áreas em condôminos. 
São muito utilizadas em quadras 
esportivas, porque garantem segu-
rança e liberdade nas jogadas, evi-

tando que as bolas atinjam pessoas 
que estejam ao redor. Elas são fa-
bricadas sob medida, com ou sem 
revestimento em PVC, e geralmen-
te estão disponíveis em diversas 
cores (branca, cinza, verde, azul 
etc.). Para quadras poliesportivas é 
indicada tela em arame fio 12, ma-
lha 2,5” ou 3”, é o que recomenda a 
Stampa, empresa que presta asses-
soria em projetos esportivos. 

 Para um isolamento com maior 
eficiência, são indicados os alam-

brados, pois oferecem maior re-
sistência a depredações e ao corte 
com alicate, apresenta durabilidade 
três vezes maior do que as telas co-
muns e rigidez elevada, permitindo 
maior espaçamento entre mourões 
(média 3,50m), além de dispensar 
o uso de fios tensores, tornando-
-os mais leves. Tudo isso porque
os alambrados são fabricados com
arames de alta resistência (50/60
Kgf/mm²) e possuem galvanização
pesada, maior que 240 g/m².
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Manutenção Predial
Novas regras para reformas em 

edificações já estão em vigor
Intervenções devem contar com a avaliação 
prévia de um especialista e ser comunicadas 

ao síndico antes do seu início

É comum que, após alguns 
anos depois de ocupado, 
alguns moradores desejem 

fazer modificações no edifício, 
seja para mudar a planta das suas 
unidades ou mesmo incrementar 
áreas coletivas do condomínio com 
novos equipamentos de lazer. As 
reformas não são proibidas, mas 
devem ser feitas com cautela, pois 
nem tudo é permitido. 
 Prédios feitos em alvenarias 
convencionais, sustentadas por 
pilares e vigas, podem sofrer al-
terações de paredes sem grandes 
prejuízos. Por outro lado, quando o 
imóvel foi de alvenaria autoportan-
te, os cuidados devem ser redobra-
dos. Nunca se pode quebrar, retirar, 
ou mover a parede, sob o risco de 
afetar a estrutura total. Por esse 
e outros detalhes, a avaliação e o 
acompanhamento de um especia-
lista nunca deve ser negligencia-
dos. 
 Vários acidentes envolvendo 
incêndios e desabamentos ocor-
ridos nos últimos anos estão re-
lacionados à falta de perícia nas 
reformas. Intervenções feitas sem 
supervisão de um profissional 
competente podem causar trincas, 
fissuras e infiltrações e colocar em 
risco toda a estrutura do prédio. É 
por isso que foi feita a Norma para 
Reforma em Edificação – Sistema 
de Gestão de Reformas (ABNT 
NBR 16280), elaborada por diver-
sas entidades do setor da constru-
ção civil, a qual entrou em vigor no 
dia 18 de abril em todo o Brasil.

 A regulamentação prevê que as 
reformas realizadas por moradores 
de edifícios residenciais, devam 
ser documentadas e comunicadas 
ao síndico do condomínio antes de 
seu início para aprovação prévia. A 
descrição dos serviços a serem exe-
cutados e os responsáveis técnicos 
pelo acompanhamento e execução 
dos mesmos são informações que 
devem ser previamente registra-
das. 

Para cada tipo de serviço a 
Norma estabelece o nível de res-
ponsabilidade técnica necessário, 
dependendo do impacto que pode 
gerar na estrutura, na segurança do 
edifício e outros aspectos. A norma 
abrange todos os tipos de edifica-
ção, sejam elas públicas, privadas, 
residenciais ou comerciais.
 Segundo Walter Cover, presi-
dente da Associação Brasileira da 
Indústria dos Materiais de Cons-
trução (Abramat), é importante 
ressaltar que a necessidade e o bom 
senso na interpretação da norma. 
“Esta é uma norma de disciplina. 
Entendemos que ela é positiva, 
pois se trata de prevenção e segu-
rança. Estamos de acordo com os 
parâmetros estabelecidos. Mas, é 
necessária a interpretação correta 
das cláusulas e sua aplicação com 
equilíbrio e bom senso”, avalia. 
 “O brasileiro, de modo geral, 
tem investido em reformas de imó-
veis e é importante ter um controle 
sobre essas modificações, para que 
não causem danos ao edifício e in-
cômodos aos demais moradores. 

Antes de quebrar uma parede, por 
exemplo, é preciso ter um respon-
sável técnico habilitado que verifi-
que se isso não afetará a parte es-
trutural do edifício”, afirma Cover.
 O engenheiro responsável da 
Jatobá Engenharia, Eugênio Ma-
chado (foto) alerta que a norma 
trará aos condomínios segurança, 
evitando que profissionais despre-
parados que normalmente assu-
mem estes serviços, possam  por 
um erro de cálculo afetar a estru-
tura de um prédio. A Jatobá En-
genharia já vem trabalhando com 
essa prevenção nos condomínios 
do DF, bem antes da implementa-
ção da norma, enfatiza Eugênio. 
 O rigor não é adotado para 
toda e qualquer intervenção, ape-
nas para as consideradas mais in-
vasivas. No caso de pequenos re-
paros a norma não exige laudo de 
engenheiro, por exemplo, e infor-
ma que uma equipe de manutenção 
local pode executá-los. É preciso, 
portanto verificar cuidadosamente 
as exigências aplicáveis a cada si-
tuação.

Eugênio Machado
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Administração
Guerra contra maus 

pagadores vem obtendo 
bons resultados

A inadimplência é sem dú-
vidas o maior problema 
a ser enfrentado na admi-

nistração de um condomínio. Isso 
porque dela advêm várias outras 
complicações: despesas de rotina 
e salários de funcionário (e conse-
quentes embargos jurídicos), falta 
de manutenção predial e desarmo-
nia entre condôminos. Sim, porque 
os bons pagadores terminam sen-
do diretamente prejudicados pela 
negligência dos maus pagadores e 
isso gera insatisfação geral.

 Para combater este mal, alguns 
mecanismos vêm sendo aplicados 
com sucesso. Levantamento reali-
zado pelo Sindicato da Habitação 
de São Paulo (Secovi-SP) demons-
tram que os índices de ações por 
falta de pagamento de despesas 
condominiais na cidade de São 
Paulo, a mais populosa do país, es-
tão em queda. 

 No mês de janeiro de 2014 
foi identificada uma redução de 
34,72% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior: foram pro-
tocoladas 643 ações contra 985 
em 2013. Analisando o período de 
12 meses, observou-se redução de 
12,1% no número de ações de fe-
vereiro de 2013 a janeiro de 2014 
(9.339) em comparação ao mesmo 
intervalo de tempo anterior, que re-
gistrou 10.623.

 Para o vice-presidente de Ad-
ministração Imobiliária e Condo-

mínios do Secovi-SP, Hubert Ge-
bara, o bom resultado na guerra 
contra os maus pagadores é devido 
à maior eficiência nas cobranças 
por parte das administradoras e 
dos síndicos, “que zelam para que 
a inadimplência não cresça perigo-
samente”.

 “Percebe-se tendência de que-
da das ações por falta de pagamen-
to de despesas condominiais desde 
2006, quando o total foi de 17.234 
casos. Em 2013, foram 9.681 ações 
protocoladas e, nos últimos 12 me-
ses, 9.339, praticamente a metade 
de sete anos atrás”, comemora.

 O síndico deve ter pulso firme 
e a administração deve ser dura 
com os condôminos em atraso, 
caso contrário, corre-se o risco de 
perder o controle sobre as finanças 
do patrimônio. É aconselhável que 
não haja demora entre o não paga-
mento e a propositura da ação ju-
dicial. A primeira abordagem pode 
ser feita por carta e deve ser amigá-

vel, solicitando o acerto de contas. 
Sem sucesso, deve-se apelar para a 
Justiça imediatamente. Não haven-
do acordo nem na Justiça, o imóvel 
vai a leilão (venda em praça públi-
ca) e servirá para o pagamento das 
taxas condominiais em atraso.

 Caso o inadimplente se pro-
ponha a estabelecer um acordo, 
o síndico deve oferecer apenas
condições de parcelamento. O va-
lor da dívida, entretanto, deve ser
mantido integralmente incluindo
reajustes. A flexibilidade no valor
pode estimular o comportamento
inadimplente, pois os condôminos
podem deduzir que, ao invés de
honrar pontualmente seus compro-
missos, é mais vantajoso e econô-
mico acumular meses em atraso e
pagar tudo parcelado e com des-
conto. Além disso, abrir mão dos
acréscimos decorrentes da mora
seria uma injustiça com os condô-
minos que pagam suas contas em
dia.
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Sindico Profissional e assessoria condominial 
Um  conflito de interesses ético!

Matéria Capa

A maior dificuldade dos 
condomínios atualmente 
é encontrar um candida-

to para ocupar o cargo de sindico 
sendo ele morador do prédio. Os 
conflitos internos, a falta de tempo 
pela vida atribulada (trabalho, fa-
mília etc) são algumas justificati-
vas dos “fujões” para não assumir 
o cargo.  Outro fator decisivo para
a negativa do morador indicado, e
a  falta de disposição  em se envol-
ver em situações delicadas junto
aos seus vizinhos,   pela exigência
do cargo de sindico em cumprir
as determinações da Convenção,
que muitas vezes obriga o gestor a
impor multas aos moradores infra-
tores, gerando grandes desavenças
entre as famílias vizinhas.

 Em virtude das inúmeras pos-
sibilidades de conflitos entre o 
sindico proprietário e o morador, 
a  contratação de síndicos profis-
sionais no DF, tem sido a cada dia 
uma preferência entre os morado-
res em  condomínios, objetivan-
do se eximir, ou se possível  for, 
tentar evitar estes problemas de 
relacionamento. Porem esta nova 
modalidade, já bastante utilizada 
no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
requer muita atenção por parte da 
administração do condomínio que 
contrata o serviço, para não haver 
conflito de interesses envolvidos 
na relação comercial.

 O maior problema identificado 
no caso em tela, e que se vivencia 
nestes casos, se dá quando as em-
presas de assessoria condominial, 
indicam ou apresentam propostas 
de sindico profissional, com  de-
partamento específico, oferecendo 
ao condomínio este serviço.

 Por enquanto no âmbito da 
indicação comercial, nenhum 
problema, uma trivial situação de 
mercado, quando não há  o famoso 
“serviço casado”.  O problema éti-

co se inicia  quando o sindico pro-
fissional assume a função de sindi-
co em um condomínio, sendo ele 
o gestor financeiro das contas do
prédio, e a empresa de  assessoria
pela qual ele tem vinculo emprega-
tício, elabora toda a parte contábil
(balancete e orçamentos), pessoal
(controla empregados e impostos
INSS, FGTS) e fiscal (obrigações
tributárias), emite boletos e faz co-
branças do prédio.

 Neste momento, o conflito 
de interesses entre o sindico pro-
fissional e a empresa contratada 
aparece de forma clara e evidente,  
pois como pode o próprio gestor 

financeiro que deve satisfações ao 
seu empregador, gerir recursos fi-
nanceiros de um terceiro, e a con-
tabilidade ser elaborada pelo seu 
próprio patrão. No caso de um pos-
sível desvio de conduta do gestor, 
seja ela financeira ou administrati-
va,  ou em outros casos problemas 
trabalhistas na empresa-patrão e o 
sindico profissional, como fica a 
segurança do Condomínio? 

 A independência de gestões, 
neste caso, função de sindico e as-
sessoria contábil, preferencialmen-
te deve ser separada, contribuin-
do  fundamentalmente para que a 
transparência e a ética da gestão 

sejam claras e não prejudiquem as 
relações comerciais e evitem pro-
blemas futuros na condução dos 
recursos do condomínio.

 Evidentemente, temos hoje no 
mercado do DF, empresas extre-
mamente preparadas, competentes 
para gerir tais serviços em conjun-
to, o problema é eminentemente 
ético, podendo até, no futuro ser 
financeiro, dependendo dos con-
troles e da rigidez do conselho fis-
cal de cada condomínio.

 Da mesma forma, em outro 
ramo – terceirização - algumas 
empresas terceirizadas oferecem 

aos condomínios o serviço de lo-
cação de Mao de obra,  e como 
“cortesia” os serviços de conta-
bilidade, inseridos  na proposta 
sem qualquer custo, em tese para 
o cliente de “graça”.

Tal estratégia comercial ado-
tada pelas empresas terceirizadas, 
já é conhecida hoje no mercado 
como “colocar a raposa para tomar 
conta do galinheiro”, ou seja, um 
dia provavelmente a raposa come 
suas galinhas.  A impressão da 
vantagem momentânea, se torna 
uma falsa economia aos condo-
mínios, sendo absolutamente pe-
rigosa, nociva e imprudente, não 
devendo ser aceita pelos síndicos,  
porque é de suma importância a 
contratação de uma empresa  con-
tábil  que seja independente e que 
estará controlando constantemente 
os pagamentos de salários e acom-
panhando os recolhimentos dos 
encargos trabalhistas, em virtude 
da responsabilidade trabalhista so-
lidária do contratante, prevista em 
Lei.      

 Da mesma forma, os síndicos 
e as assembleias condominiais 
devem se atentar para tal situa-
ção privilegiando, a contratação 
de síndicos profissionais indepen-
dentes e não vinculados a qual-
quer empresa, valorizando a ética, 
evitando o conflito de interesses 
na gestão financeira e  garantindo 
transparência e a independência 
na gestão condominial. 

 Em suma, “ninguém cuida 
melhor de sua casa como você 
próprio.” Portanto se qualquer 
condômino não tiver tempo, ou in-
teresse em dispor por uma peque-
no período para colaborar na valo-
rização de seu próprio patrimônio, 
pelo menos seja prudente e preste 
muita atenção em quem contrata 
para cuidar de seu dinheiro.   

Da Redação da Folha do Sindico |
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Condomínio pode ser 
responsabilizado por 

agressão de morador a 
funcionário

Legislação Receita do Mês

Misto-quente 
caprichado

Modo de preparo
    Em um prato que seja grande o 
suficiente para mergulhar o san-
duíche, bata o ovo com um pouco 
de sal e pimenta. Reserve.
 Numa frigideira, derreta 1 
colher de sopa manteiga em fogo 
médio. Passe a maionese numa 
fatia de pão na outra fatia passe 
a mostarda. Sobre uma fatia co-
loque o presunto e sobre a outra 
coloque o queijo. Junte as duas 
fatias, fechando o sanduíche.
 Cuidadosamente e rapida-
mente, mergulhe cada lado do 
sanduíche no ovo batido. Co-
loque o sanduíche na manteiga 
quente. Quando esse lado esti-
ver corado, derreta o restante da 
manteiga e vire o sanduíche para 
que o queijo derreta e os dois la-
dos fiquem corados. Sirva a se-
guir.

Ingredientes

• 1 ovo
• Sal e pimenta a gosto
• 2 colheres (sopa) de manteiga,

separadas
• 2 fatias de pão de forma
• 2 colheres (chá) de maionese
• 2 colheres (chá) de mostarda

dijon
• 4 fatias finas de presunto
• 2 fatias de queijo gruyere

Em um condomínio – patri-
mônio conjunto – é neces-
sário que o síndico preze 

pelo bom relacionamento dos con-
dôminos com porteiros, vigilantes, 
zeladores, serventes ou funcioná-
rios que desempenhem quaisquer 
outras atividades fundamentais 
para a boa manutenção do espaço 
coletivo.

 Essa postura, além de garan-
tir um ambiente civilizado, pode 
também evitar prejuízos aos co-
fres do condomínio. Isso porque 
agressões verbais (ou até físicas, 
em casos extremos) por parte de 
moradores contra algum funcioná-
rio podem obrigar o condomínio a 
arcar com custos de indenizações. 

 Caso já citado pela Folha do 
Síndico em reportagem anterior, 
um auxiliar de limpeza de um resi-
dencial em Porto Alegre (RS) teve 
causa ganha no Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) em abril do ano 
passado em uma situação como 
esta. Foi designado pagamento de 
R$ 5 mil por danos morais ao tra-
balhador, que alegava ter sofrido 
humilhação e perseguição por par-
te de uma moradora que sempre 
falava que seu serviço não estava 
bom, que ele iria ficar para sem-
pre de joelhos fazendo limpeza. 
O funcionário destacou inclusive 
que algumas das ofensas foram 
presenciadas pela subsíndica, na 
época. 

 Já neste ano de 2014, caso se-
melhante foi deliberado novamen-
te pela Justiça, no Paraná. O Con-
domínio Edifício Curitiba Loft 
Champagnat foi condenado em R$ 
2 mil por danos morais devido à 
agressão física e verbal de um mo-
rador a um porteiro. O funcionário 

foi agredido após se negar a aten-
der pedido do morador para abrir 
o portão do edifício para a entrada
de pessoas sem autorização do sín-
dico. Embora o empregado tenha
agido de acordo com a convenção
do condomínio, isso não impediu
que o morador partisse para cima
dele com ofensas e agressões físi-
cas.

 O síndico do condomínio à 
época da agressão afirmou no pro-
cesso que “é muito comum haver 
desentendimento entre moradores 
e porteiro”. Disse ainda que “tem 
dificuldades de tomar atitudes 
porque não há consenso entre os 
moradores sobre como lidar com 
essas situações”. Em uma assem-
bleia, ele chegou a propor uma for-
ma de resolver a questão e um dos 
moradores disse: “Precisamos re-
ver o quadro de porteiros, porque 
são todos um lixo”.”

 Para o Tribunal Regional do 
Trabalho da 9ª Região (PR), “o 
condomínio equipara-se a empre-
gador (artigo 2º da CLT), e assim 
responde pela rigidez física e mo-
ral de seus empregados em am-
biente de trabalho”. Determinou-
-se a indenização de R$ 2 mil, cujo
valor foi considerado baixo pelo
porteiro agredido.

 A Sexta Turma do Tribunal Su-
perior do Trabalho não validou o 
recurso do porteiro, que pretendia 
aumentar o valor da indenização. 
O relator, ministro Aloysio Corrêa 
da Veiga, entendeu que a quantia 
de R$ 2 mil, estabelecida pelo Tri-
bunal Regional, é compatível com 
o dano sofrido. “Tem o condão de
compensar o sofrimento da vítima
e de inibir a reiteração da prática
pelo reclamado”, concluiu.






