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Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

* 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

uma análise do serviço que pres-
tamos a nossos fiéis leitores. Es-
tamos atendendo aos anseios dos 
síndicos? Nossas reportagens es-
tão servindo para sanar dúvidas de 
quem está diariamente enfrentando 
os desafios da sindicância? Nossas 
dicas têm tido aplicabilidade nos 
condomínios?

 Buscamos oferecer um mate-
rial atual e relevante e a participa-
ção de nossos leitores é fundamen-
tal para termos as respostas paras 
as perguntas acima. Gostamos de 
saber sua opinião, os relatos de 
experiências que deram certo ou 
errado, sugestões de pauta, críticas 
e elogios. Por isso, nosso canal está 
aberto para fortalecer a parceria 
com os leitores.

 A Folha do Síndico tem orgu-
lho de seus mais de vinte anos de 
história como um veículo de co-
municação consolidado em todo 
o país, em grande circulação por 
várias cidades, unindo o Brasil de 
ponta a ponta em torno de temas de 
interesse comum aos síndicos. 

 Aos nossos leitores, parceiros 
de longa data, desejamos um 2015 
repleto de boas realizações. Esta-
mos juntos!

Mais um ano chega ao 
fim, mais um ciclo que 
se fecha. Dezembro é 

um mês de muita festa e confra-
ternização com a família e amigos 
e também um momento que pede 
uma reflexão acerca de nossos atos 
do presente e planos para o futuro. 
Quais metas estabelecidas em de-
zembro de 2013 foram cumpridas e 
quais ficaram pelo caminho?

 A autocrítica é uma qualidade 
a ser buscada pelo síndico. Nin-
guém é perfeito, tampouco é pos-
sível agradar a todos, mas o aper-
feiçoamento pessoal é um caminho 
constante a ser trilhado. Além de 
prestar contas aos demais condô-
minos, é interessante fazer esse ba-
lanço consigo próprio. 

 Quais as principais necessida-
des do condomínio atualmente e 
o que pode ser feito em 2015 para 
supri-las? Quais os pontos positi-
vos da minha gestão? Quais são as 
expectativas dos condôminos que 
me colocaram no cargo de síndico? 
Essas são algumas perguntas que 
devem permear as discussões neste 
fim de ano, afim de semear melho-
rias para o ano novo. 

 Nós, da Folha do Síndico, tam-
bém nos comprometemos a fazer 

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 5 ------
FGTS 5 ------
INSS / IRRF 19 ------
PIS 24 ------

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

Dezembro de 2014
D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

INDICADORES / MÊS
Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5605 0,5877 0,6043 0,5485 6,44 7,02
Poupança (2) (%) 0,5605 0,5877 0,6043 0,5482 6,44 7,02
TR* (1) (%) 0,0602 0,0873 0,1038 0,0483 0,75 0,80
TJLP (%) 0,42 0,41 0,42 0,41 4,63 5,07
FGTS (3) ( %) 0,3070 0,3341 0,3507 0,2950 3,52 3,83

Débitos Fed ** Selic (4) (%) 0,87 0,91 0,95 0,84 0,76 70,72
DI Over (2) (%) ---- ----
UPC *** (R$) 22,40 22,43 22,49 22,49 0,76 0,76
UFESP (R$) 20,14 20,14 20,14 20,14 18,44
FCA / SP (R$) 1,9619 1,9619 1,9619 1,9619 1,6994
UFM (R$) 121,80 121,80 121,80 121,80 108,66
Salário Mínimo (R$) 724,00 724,00 724,00 724,00 6,78 6,78
Salário Mínimo SP (5) (R$) 810,00 810,00 810,00 810,00 ---- ----
UFIR (6) ---
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Administração
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 as-
sinatura e precisam se apressar em 
se adequarem à legislação vigente. 
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 deno-
minado chave pública que possibi-
lita comprovar a identidade de uma 
pessoa física ou jurídica. Sempre 
que for utilizar o certificado digi-
tal, será solicitada uma senha. Este 
código é definido no momento da 
gravação do certificado digital. 
Caso o síndico esqueça ou perca 
sua senha, não há como recuperá-
-la ou substituí-la, e o certificado 
estará inválido. Será necessário so-
licitar a revogação do certificado di-
gital invalidado, devendo-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 condomínio;

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.
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Cotidiano
Lei Antifumo é válida 
para áreas comuns do 

condomínio

O tabagismo faz parte da ro-
tina de cerca de um terço 
dos adultos ou 1,2 bilhão 

de pessoas no mundo. Além das 
várias consequências nocivas à 
saúde advindas do vício em nicoti-
na, o hábito de fumar cigarros tam-
bém tem repercussões no cotidiano 
das pessoas seja em seu ambiente 
doméstico, de trabalho ou lazer. 

 O cerco aos fumantes tem se 
fechado no Brasil desde que vários 
estados e capitais começaram a de-
cretar leis antifumo, a exemplo da 
Lei nº13.541 de 2009 que proíbe 
no estado de São Paulo o consumo 
de cigarros em ambientes de uso 
coletivo, públicos e privados. 

 As limitações deverão se in-
tensificar em todo o país até o fi-
nal de 2014. Em cumprimento à 
regulamentação da Lei Antifumo 
nacional, será proibido fumar em 
ambientes fechados em todo o Bra-
sil - inclusive em fumódromos - a 
partir de dezembro, segundo o Mi-
nistério da Saúde.

 Com a nova regra, fica proi-
bido o uso de cigarro, cigarrilha, 
charuto, cachimbo e outros produ-
tos do gênero em locais de uso co-
letivo - público ou privado. Estão 
vetados inclusive os narguilés. A 
proibição é válida para hall e corre-
dores de condomínios, restaurantes 
e clubes. Segundo o governo, fica 
vetado o uso em ambientes parcial-
mente fechados por uma parede, 
teto e até mesmo toldo.

No condomínio

 Se no passado a restrição ao 
cigarro em áreas comuns do prédio 
era uma medida para viabilizar me-
lhor convivência entre os condômi-
nos, hoje trata-se de uma proibição 
prevista em lei. Em virtude disso, o 
síndico deve se esforçar para infor-
mar a norma aos seus condôminos 
e sensibilizá-los para a obediência 
à mesma. 
 A informação de proibição de 
fumo no condomínio deve ser re-
passada aos moradores através dos 
canais de comunicação mantidos 
(carta, email, boleto bancário, as-
sembleia etc) e estar visivelmente 
afixada em forma de cartazes nos 
espaços de uso coletivo.

 Por “áreas restritas” compre-
ende-se: pórtico, portaria, hall so-
cial, hall dos apartamentos, salão 
de festas, salão de jogos, garagens, 
guarita, corredores, elevador, es-
cadaria, churrasqueiras, piscina, 
sauna, refeitório dos empregados, 
banheiro coletivo, lavabo coletivo 
e demais áreas de uso comum total 
ou parcialmente fechada. 
 O uso de cigarros é permitido 
dentro da propriedade do condô-
mino, sua unidade residencial. Não 
há proibição em relação ao fumo 
dentro do apartamento, mas o bom 
senso deve ser considerado: fumar 
em varandas ou próximo a janelas 
pode levar a fumaça a outros apar-
tamentos. Em nome da boa con-
vivência, os moradores fumantes 
devem evitar isso. 
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Manutenção
Falta de manutenção em 

elevadores pode provocar 
acidentes

A idosa Maria do Socorro 
Fernandes de Oliveira, de 
70 anos, faleceu após ser 

vítima de um acidente em um ele-
vador no prédio residencial onde 
morava seu filho. O incidente 
ocorreu na cidade de João Pessoa 
(PB), em 1º de outubro, data que 
coincide com o Dia do Idoso. 
 Os cabos de suspensão se rom-
peram e o elevador despencou do 
segundo andar ao térreo com a ido-
sa dentro dele. Maria do Socorro 
sofreu fraturas expostas nas pernas 
e outros ferimentos. Ela chegou a 
ser conduzida ao hospital, mas não 
resistiu à gravidade dos traumas e 
morreu. 
 Os elevadores são equipamen-
tos já bastante popularizados em 
edificações comerciais e residen-
ciais que proporcionam maior con-
forto e agilidade aos seus usuários. 
Porém, é necessário lembrar que, 
assim como qualquer outra máqui-
na, eles precisam passar por visto-
rias e manutenções periódicas para 
garantir a qualidade e segurança de 
seu funcionamento. 
 Caso contrário, desobedecen-
do o calendário de vistorias, corre-
-se o risco de se assistir a tragédias 
como a citada no início desta maté-
ria. É válido também ressaltar que, 
em caso de negligência comprova-
da, o síndico pode ser responsabi-
lizado por possíveis acidentes que 
venham a ocorrer.
 É obrigação do síndico provi-
denciar as manutenções mensais 
dos elevadores e estas devem obe-
decer a um rigoroso controle de 
qualidade, portanto, a contratação 
de empresas especializadas no ser-

viço com credibilidade reconheci-
da é o primeiro passo para assegu-
rar a “saúde” e funcionalidade dos 
elevadores. 
 Administradores de condomí-
nio precisam estar muito atentos 
na hora de fechar contrato com 
uma empresa se assistência a ele-
vadores. Ela necessita de critérios 
mínimos para operar: Possuir en-
genheiro responsável, ter registro 
no CREA, atendimento em todos 
os dias do ano (sem exceção), 24 
horas por dia. Um contrato de ma-
nutenção básica (sem incluir peças 
e componentes) custa em média 
atualmente R$ 500,00 por eleva-
dor. 
 Atualmente, todos os estabe-
lecimentos com elevadores devem 
obedecer à NBR 15.597 da Asso-

ciação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT). A norma foi revista 
em 2008 e trouxe avanços signifi-
cativos, estabelecendo regras para 
a melhoria da segurança dos ele-
vadores de passageiros existentes, 
com o objetivo de atingir um nível 
equivalente de segurança equiva-
lente a um elevador recentemente 
instalado.
 A manutenção completa inclui 
a limpeza e lubrificação de peças, 
teste do alarme e intercomunicado-
res e análise de todo o equipamen-
to de elevador para garantir que é 
seguro e está funcionando correta-
mente. Fazendo isso, as chances de 
danos irreparáveis a uma peça – ou 
ao todo – são mínimas. A lógica é a 
de gastar um pouco todos os meses 
com prevenção para evitar um gas-
to maior no futuro. 
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Campeão da Copa do 
Brasil, Levir Culpi não 

sabe seu destino. Diego 
Tardelli sabe: o gol!

A hora dos 
esportes coletivos

Volta ao mundo 
com o Gama

Por Rener Lopes |

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Em fevereiro, começa o Cam-
peonato Brasiliense 2015. Ao 
contrário da maioria, a Socie-

dade Esportiva do Gama começou 
seus preparativos com bastante an-
tecedência. A partir de uma excur-
são à Bélgica e Holanda, o elenco 
começou a ser montado. Para conhe-
cermos os detalhes da excursão e da 
definição de nomes para a próxima 
temporada, conversamos com o pre-
sidente do clube: Antônio Alves do 
Nascimento Neto, o Tonhão.

Como foi a excursão?
“A excursão para nós foi um ato de 
desafio. Com muitos garotos. 90% 
sem nenhum tipo de experiência 
internacional. Na estreia contra o 
Charleroi da Bélgica, corremos uma 
barbaridade e ganhamos de 5 x 1. No 
jogo seguinte, enfrentamos o Maas-
trichse, da Holanda. Time de bom 
toque de bola e muita correria, per-
demos de 2x0. Tivemos, ainda, mais 
alguns jogos: vitórias por 1x0 sobre 
o SBV Excelsior, da Holanda, e UR 
La Louvière, da Bélgica; um empate 
contra o NAC Breda, da Holanda. 
Estivemos, ainda, em 12 clubes do 
futebol belga e holandês.”

Qual o ganho que o Gama 
terá com a excursão?

“A experiência. Um processo mais 
profissional. Trouxemos na bagagem 
dois acordos de intercâmbio com 
clubes de lá. Se o Gama quer ser 
formador de jogador para interessar 
à Europa, tem que fazer isso. Essa 
filosofia já foi implantada dentro do 
Gama.”
E a definição do elenco para 

2015?
“A gente acredita muito nas pessoas 
experientes que vieram: Thiago Gaú-
cho, Rodriguinho, Pedrão, Fabiano. 
Vieram para dar sustentação a essa 
juventude que foi à Europa. Vocês 
vão se surpreender com o Eric Gan-
so, o Pedro, o Renato, o Julivan, o 
Lucas, o zagueiro Gustavo.”

Temos muito potencial em 
termos de torcida e o Gama é 

a maior torcida do DF...
“Aqui, o mercado de Rio e de São 
Paulo é muito forte e o do Distrito 
Federal deixa a desejar. O Gama é 
diferente das demais cidades porque 
aqui o pessoal quer o seu próprio 
lazer, sem precisar sair. Daí, talvez 
por isso, o futebol deu certo aqui. No 
entanto, dependemos muito do Esta-
do. Tem que haver a união da CBF 
com o poder público para direcionar 
recursos para atender a base, a infra-
estrutura.”

Olá pessoal! O fim de 2014 já 
está batendo às nossas por-
tas. E, com ele, começou a 

temporada 2014/2015 de mais uma 
edição das competições de vôlei e 
basquete nacionais.
 Dessa vez, três grandes times es-
tarão representando a nossa cidade. 
O Brasília Vôlei, comandado pela 
veteraníssima Leila Barros, o Uni-
CEUB/Brasília, treinado pelo expe-
riente e papa-títulos José Carlos Vi-
dal e, agora mais forte do que nunca, 
o Brasília Vizinhança, time feminino 
de basquete.
 Até o dia 27 de novembro, data 
em que escrevo esta coluna, o Brasí-
lia Vôlei havia disputado quatro jo-
gos e vencido dois, ambos em casa. 
O time verde perdeu apenas para o 
fortíssimo Pinheiros, fora de casa. A 
equipe é dirigida por Sérgio Negrão 
e tem várias jogadoras conhecidas 
do público, caso de Paula Pequeno, 
Érika Coimbra, Roberta, Verê e Lili. 
Todos os jogos, no Ginásio do Sesi, 
em Taguatinga, têm sido com casa 
cheia. Durante a semana, é um prato 
cheio!
 Outro prato cheio é acompanhar 
o basquete do UniCEUB/Brasília. O 
time treinado por Vidal está se recu-
perando por conta de desfalques im-

portantes, como Guilherme Giovan-
noni, Fúlvio e Arthur. No entanto, a 
força da torcida é algo que se destaca 
em todas as partidas no Ginásio da 
Asceb. O frisson é algo que faz a 
quadra tremer. Os jogos acontecem 
também durante a semana.
 Já o Brasília Vizinhança quer ser 
recuperar após um começo de apren-
dizado na Liga de Basquete Femini-
no. O time capitaneado por Renata 
Ribeiro manteve muitas jogadoras 
do plantel de 2013/2014 e quer co-
meçar o torneio de 2014/2015 com o 
pé direito. A estreia das meninas será 
no dia 15 de dezembro, às 20h, con-
tra o Basquete Jaraguá, no Clube Vi-
zinhança da 108/109 Sul. Prestigie!
 Quero finalizar esta coluna agra-
decendo ao Aldo Junior e toda a sua 
equipe pelo espaço para podermos 
discutir o esporte na capital federal. 
O Clube do Esporte DF, veículo que 
sou editor-chefe, teve a honra de ser 
apoiador da palestra do jornalista 
Paulo Vinícius Coelho e, foi através 
desta parceria, que passamos a ter 
esse espaço na Folha do Síndico.
Em 2015 continuaremos juntos, tra-
zendo os acontecimentos e discutin-
do os problemas do nosso esporte. 
Obrigado pela companhia de sem-
pre! Feliz ano novo!

Diego Tardelli não tinha fei-
to nenhum gol na campa-
nha da Copa do Brasil. Era 

um pecado, para quem se esforçou 
tanto na Copa do Brasil -- chegou 
às 17h do dia da partida contra o 
Corinthians e entrou em campo 
mesmo assim.
 No primeiro jogo, no Indepen-
dência, não jogou bem. Ontem, 
sim. No primeiro tempo, errava jo-
gadas mais do que é seu costume, 
mas deslocava-se, corria, incomo-
dava os zagueiros. Minutos antes 
de seu gol, deu o passe para Mai-
cosuel quase marcar. 
Ele merecia.
O Atlético também.
É o único time que pode se orgu-
lhar de ter entendido como jogar 

contra o Cruzeiro, o melhor time 
brasileiro dos últimos dois anos. 
A última vitória cruzeirense sobre 
seu maior rival aconteceu em julho 
do ano passado, quatro dias depois 
do título da Libertadores do Galo, 
que escalou reservas.
 Nos últimos oito clássicos, 
cinco vitórias atleticanas e três em-
pates. Quatro vitórias seguidas nas 
quatro partidas dirigidas por Levir 
Culpi.
 O técnico é uma espécie de 
Procópio Cardoso dos novos tem-
pos, com trânsito nos dois centros 
de treinamentos, nas duas torcidas. 
E não sabe o que vai fazer.
 Levir anda tão feliz com o de-
sempenho do time que montou e 
ao mesmo tempo tão sem paciên-

cia para as coisas do dia-a-dia do 
futebol. Pensa numa motivação 
diferente. Ir para a Itália, para os 
EStados Unidos... Já cogitou ser 
comentarista dos canais ESPN em 
2015.
“Este é um dos títulos mais justos 
que já vi, porque eliminamos o Pal-
meiras, o Corinthians, o Flamengo 
e o Cruzeiro”, disse Levir logo de-
pois da conquista.
 O que significa que pode até 
ficar, opção que não cogitava tem-
po atrás. Pode dirigir o Atlético na 
Copa Libertadores. 
Levir pode tudo.
 Depois de tudo o que fez com 
este Atlético campeão da Copa do 
Brasil.
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Seu Condomínio
Má conservação de fachada 

desvaloriza o imóvel

A fachada de um prédio é o 
seu cartão de visitas, afinal 
essa é a primeira visão que 

se tem dele. Se levarmos em con-
sideração o dito popular de que “a 
primeira impressão é a que fica”, 
é possível afirmar que o aspecto 
externo de um condomínio é fun-
damental para elevar o seu valor, 
assim como sua depredação irá 
desvalorizá-lo.
 A desvalorização de uma uni-
dade residencial situada em um 
condomínio cuja fachada está mal 
conservada pode chegar a 10%, é 
o que sugere, o vice-presidente do 
Sindicato da Habitação do Rio (Se-
covi – Rio), Leonardo Schneider. 
Deste modo, ainda que mantenha 
um apartamento em perfeitas con-
dições, o proprietário pode ter sua 
expectativa de venda prejudicada 
pela área externa do prédio. 
 O mesmo se aplica a condo-
mínios comerciais. A aparência 
do edifício pode causar tanto um 
aspecto positivo quanto negativo 
para o visitante que chega até ele 
em busca de um serviço ou comér-
cio ali ofertado. 
 Em virtude disso, o investi-
mento financeiro em preservação e 
embelezamento da fachada do con-
domínio deve ser um objetivo co-

mum entre condôminos e síndico, 
pois todos ganham com a valoriza-
ção do imóvel. O Jornal do Síndi-
co ressalta que a manutenção e a 
conservação das fachadas devem 
ser sempre orientadas por um en-
genheiro credenciado ao Conselho 
Regional de Engenharia e Arquite-
tura (Crea).

 Por “fachada”, compreende-se 
toda a área externa que compõe o 
visual do condomínio: paredes, sa-
cadas, janelas, esquadrias, portas e 
portões de entrada e saída. A revi-
são da fachada deve constar como 
ponto essencial na administração 
de qualquer síndico e ser feita a 
cada três anos, no mínimo. Caso o 

condomínio esteja localizado em 
uma área que acelera o desgaste 
(zona com muita poluição ou ma-
resia, por exemplo), é aconselhável 
que o check up seja feito com uma 
periodicidade mais curta, a cada 
dois anos.
 Em uma inspeção minuciosa, 

deve ser observado se há oxidação 
nas estruturas metálicas que com-
põem a fachada, o rejuntamento 
entre as pastilhas cerâmicas ou pla-
cas de granito estão em bom estado 
ou se estão causando algum tipo de 
infiltração, as fendas de dilatação 
estão com rachaduras e se há ati-
vidade de parasitas (cupins, formi-
gas, fungos). 
 Os serviços prestados pelas 
empresas de manutenção variam 
de acordo com as necessidades do 
condomínio detectadas em uma 
avaliação prévia e podem incluir: 
hidrojateamento ou escovação ma-
nual (para limpeza de lodo, man-
chas, poeira e outras impurezas), 
exame de percussão (para identi-
ficar pontos ocos na argamassa), 
pintura e impermeabilização da 
tinta ou rejunte, polimento, reparos 
no reboco etc.
 Não vale a pena economizar 
nessa situação, pois o barato pode 
sair caro. O valor de uma manuten-
ção completa varia de acordo com 
os padrões da fachada e principal-
mente do seu tamanho. Quanto 
maior o intervalo entre uma ma-
nutenção e outra, mais problemas 
precisarão ser solucionados, o que 
implica em mais custos a serem ar-
cados. 
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Imóveis

9 dicas de sobrevivência 
para síndicos

Ter sucesso em uma função tão complexa é um gran-
de desafio. O síndico está sempre no meio do fogo 
cruzado e sempre tem seu trabalho avaliado e ques-

tionado. Temos consciência da provação que é gerir um 
condomínio; por isso, elaboramos 9 pontos de atenção que 
devem estar na lista de prioridade de todo síndico para 
uma gestão condominial bem sucedida. Confira:

1 – TRANSPARÊNCIA
Para uma gestão de sucesso, o síndico precisa ter o

apoio dos condôminos e, para conquistar isso, transpa-
rência é fundamental. Os moradores precisam saber o que 
está sendo feito com as finanças do condomínio,  é função 
dos síndicos deixá-las sempre disponíveis em planilhas fi-
nanceiras detalhadas.
 Quando o síndico não é transparente, ele acaba per-
dendo a confiança dos moradores, gerando insatisfação e, 
em última instância, até exoneração.

2 – ESTAR POR DENTRO DA LEGISLAÇÃO
Como o síndico é o responsável legal pelo condomí-

nio, é fundamental que ele tenha a legislação referente aos 
condomínios na ponta da língua. Além disso, não é só o 
Código Civil que determina as leis do condomínio: a Con-
venção do Condomínio e o Regimento Interno também 
são determinantes e, por isso, o síndico precisa conhecer 
esses documentos de trás para frente.

3 – GESTÃO PARTICIPATIVA
É fundamental que o síndico envolva os condôminos

nas decisões do condomínio. Além de fazer com que todos 
se sintam parte das resoluções referentes ao seu próprio 
lar, o síndico também tira um pouco da responsabilidade 
de si. Se todas as decisões importantes forem tomadas em 
assembleia, o gestor não sofrerá todas as consequências 
sozinho. Estimular a criação de comissões de condôminos 
para assuntos específicos é uma ótima solução: determi-
nadas pessoas ficam responsáveis por obras, outras por 
segurança e etc.

4 – SER ORGANIZADO
Ser síndico exige controlar vários setores simultane-

amente: segurança, manutenção, inadimplência e funcio-
nários. Para evitar qualquer confusão ou esquecimento de 
datas, é fundamental organizar tudo em planilhas para re-
gistrar o andamento de cada processo.
 Ser organizado na prestação de contas é ainda mais 
fundamental. Quando o assunto é dinheiro, é preciso ter 
muito cuidado, como saber exatamente o que está sendo 
gasto em quê. Além disso, ter todos os gastos documenta-
dos facilita na hora de criar uma previsão orçamentária.

5 – SER PROATIVO
Muitas vezes a gestão do síndico entra no piloto auto-

mático. Tudo já está relativamente encaminhado e já não 
existem situações fora de controle para serem resolvidas. 
É nesse momento que o síndico deve ser inovador e pro-
ativo. Propor campanhas para as crianças, por exemplo é 
uma ideia interessante, além de momentos de confraterni-
zação entre os vizinhos, etc.

Realizar pesquisas de opinião com os condôminos pe-

riodicamente também pode ser uma boa alternativa.

6 – MANTER A IMPARCIALIDADE
O síndico deve sempre pensar em prol do condomínio

e não de si mesmo, tampouco em prol de grupos de inte-
resse dentro do condomínio. Muitas vezes, uma assem-
bleia pode se transformar em uma verdadeira guerra, na 
qual grupos defendem diversos interesses. O síndico, por 
sua vez, precisa manter a imparcialidade e tentar ponderar 
sem alimentar as discussões.
O mesmo vale para desentendimentos ou problemas de 
convivência entre condôminos fora da assembleia.

7 – COMUNICAÇÃO IMPECÁVEL
Boa parte dos problemas enfrentados em condomí-

nios são causados por falta de comunicação. Não basta 
ser eficiente e honesto: é preciso que todos os condômi-
nos saibam disso. Os síndicos devem comunicar-se com 
os condôminos sempre que possível, de modo que todos 
confiem no gestor. Diferentes tamanhos de condomínio 
demandam níveis de comunicação diferentes; muitas ve-
zes, comunicados no quadro de avisos do prédio já são o 
suficiente para passar uma mensagem. Se você for síndico 
de um prédio maior, um jornal do condomínio pode ser 
uma sugestão interessante.

8 – TER CUIDADO COM O CONDOMÍNIO
Quando o condomínio contrata um síndico profissio-

nal, a maioria das reclamações gira em torno do zelo que 
esse síndico tem com o condomínio. O vínculo estabele-
cido é puramente profissional, ou seja, ele não tem zelo 
pelo condomínio da mesma maneira que um síndico mo-
rador teria.
 O síndico precisa dar o exemplo aos demais condô-
minos. Cuidado com as áreas comuns, por exemplo, é 
fundamental. Muitas pessoas têm dificuldades em com-
preender o conceito de “espaço público”; na maioria das 
vezes ele é entendido como “espaço de ninguém”, o que 
acaba gerando mal uso do espaço. É função do síndico, 
portanto, dar o exemplo e estabelecer estratégias criativas 
para que todos tenham cuidado com o condomínio.

9 – RESPEITAR TANTO OS FUNCIONÁ-
RIOS QUANTO OS CONDÔMINOS
Respeito é fundamental para qualquer relação inter-

pessoal. Quando se trata de pessoas com quem você con-
vive diariamente, isso se torna ainda mais necessário. No 
caso dos funcionários, essa relação ainda é mais comple-
xa, pois eles são subordinados e, acima de tudo, aliados 
do síndico. Desse modo, é fundamental que o gestor con-
quiste a confiança de todos eles (o mesmo vale para os 
condôminos).
Não existe fórmula mágica para ter sucesso na gestão de 
condomínios. É preciso ser transparente, atencioso, edu-
cado, criativo e curioso. Ser síndico não precisa ser um 
grande problema: se você tiver essas características, o 
trabalho não fica tão difícil e ainda se torna um grande 
aprendizado.

Fonte: Nextin
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As Consequências de uma 
Administração Temerária 

do Sindico

A JR OFFICE contabili-
dade, empresa de asses-
soria condominial com 

tradição de 25 anos no mercado 
do DF, lança neste mês de Ju-
nho/2014 um produto diferencia-
do e privativo para seus clientes 
o OFFICEBOOK 2014 – Abas
Inteligentes - o novo balancete
da Empresa.

A pasta de prestação de 
contas condominal com abas 
inteligentes, foi criada pela JR 
OFFICE em 2005 com absoluta 
exclusividade, e vem conquis-
tando mercado  a cada ano.  A 
concorrência vem tentando co-
piar, mas não há como comparar.

O OFFICEBOOK – Abas In-
teligentes – é excepcional. Sem 
qualquer sombra de dúvidas, é 
a melhor pasta de prestação de 
contas do DF, porque consegue 
aliar  transparência, clareza nas 
informações, demonstrativos 
específicos, gráficos analíticos e 
cronologia contábil, além de se-
gurança das informações para o 
sindico e todo condomínio.

As abas que separam as se-
ções, facilitam a acessibilidade 
das informações, proporcio-
nando a quem o manuseia, ex-

trema facilidade para encontrar 
os dados comparativos de re-
ceitas, despesas e resultados. O 
OFFICEBOOK – Abas Inteli-
gentes – ainda contém uma aba 
administrativa que auxilia na 
conferência, com documentos 
administrativos, tais como orça-
mentos, registros fotográficos,  
visitas de empresas fornecedoras 
por exemplo, dando subsídios 
a checagem da documentação  
contábil constante na pasta.
 Um selo de Qualidade com 
sistema holográfico e sequência 
numérica combinada, garante a 
inalterabilidade das informações 
e evita falsificações e adultera-
ções das informações contábeis 
registradas no OFFICEBOOK.
 O OFFICEBOOK – Abas 
Inteligentes -  é um produto mui-
to especial e direcionado  da JR 
OFFICE, e com certeza poderá 
proporcionar aos clientes da Em-
presa, mais categorias compara-
tivas, informações detalhadas e 
cronológicas, transformando a 
gestão contábil e administrativa 
do condomínio numa verdadeira 
“obra de arte” com qualidade e 
excelência para todos os clien-
tes.

JR OFFICE LANÇA O 
OFFICEBOOK 2014!

Uma Verdadeira “Obra de Arte”

A administração temerária 
por parte de um sindico, 
pode ser uma verdadeira 

catástrofe para uma gestão condo-
minial. Primeiramente entendamos 
que, atitudes ou ações temerárias 
são atos administrativos impru-
dentes, arriscados, impetuosos e 
perigosos para uma gestão condo-
minial.
 Na condução do dia a dia de 
um condomínio, um sindico não 
deve nunca adotar medidas admi-
nistrativas ou financeiras que pos-
sam comprometer ou contrariar as 
determinações da convenção, das 
assembleias gerais ou até das ru-
bricas previstas no orçamento.
 Quando um sindico assume a 
administração de um condomínio, 
deve se atentar as responsabilida-
des inerentes ao cargo quanto a 
gestão financeira, administrativa, 
manutenções preventivas e corre-
tivas além das repercussões jurídi-
cas.
 Muitos síndicos simplesmente 
desprezam as responsabilidades da 
função e começam a agir de for-
ma unilateral e consequentemente 
causam sérios danos aos cofres do 
prédio.
 Algumas das situações mais 
comuns por exemplo são a con-
tratação de obras ou reformas de 
cunho vultoso, sem qualquer auto-
rização de assembleia ou conselho 
fiscal, criando ônus adicionais  e 
taxas extras, justificando duvidosa-
mente  sua necessidade pela emer-
gência do reparo com o objetivo de 
evitar prejuízos aos moradores. 
 Porém para que se realizem 
obras e se instituam taxas no curso 
da gestão, primeiramente é funda-

mental a avaliação de um profissio-
nal de engenharia, que conheça a 
edificação e aponte as prioridades 
que devem ser efetivadas e sua or-
dem de realização.
 Outro caso muito comum, é a 
falta de avaliação financeira das 
contas do condomínio, ou seja, 
normalmente o sindico não realiza 
uma previsão orçamentária com 
antecedência que permita delimi-
tar os valores a serem utilizados de  
despesas pelo gestor condominial, 
e comprometem as contas ordiná-
rias, causando  desvio de verbas 
de rubricas especificas para cobrir 
outras que não se pagam.
 Aquele sindico que age sem se 
preocupar com o interesse dos con-
dôminos, e desrespeita as normas 
estabelecidas, age de forma teme-
rária, irresponsável e arriscada, 
pois seus atos adotados sem qual-
quer consulta a convenção e a le-
gislação vigente, certamente trarão 
prejuízos ao condomínio de ordem 
financeira, além de repercussões 
jurídicas imprevisíveis.
 O conselho fiscal tem papel 
fundamental para evitar tais aber-
rações do sindico temerário, visto 
que, a conferência das contas men-
salmente além de reuniões periódi-
cas podem evitar abusos e conter 
possíveis intenções escusas do sin-
dico na tomada de decisões  preci-
pitadas, e sem qualquer consulta de 
assembleia. 
 Por outro lado, os condômi-
nos não podem se “esconder” em 
suas unidades e fingir que não tem 
conhecimento dos fatos, permitin-
do cobranças extras sem qualquer 
questionamento de sua motivação 
e se ausentando das reuniões, pois 
em verdade a conta da irresponsa-

bilidade do sindico temerário será 
dividida entre todos.
 Síndicos aventureiros e ma-
liciosos estão por aí. A omissão 
dos condôminos na participação 
e na tomada de decisões leva cer-
tamente a abertura de espaço para 
estes espertalhões que aguardam 
o momento certo para agir, diante
da inércia e comodismo de alguns
que permitem ceder a vaga, aquele
que no futuro lhe causará com cer-
teza um dano concreto.

Por isso, os condôminos de-
vem se atentar e não permitir que 
síndicos temerários assumam o 
controle da gestão financeira de 
um condomínio, apenas por pre-
guiça ou até desinteresse.

Pessoas que aparentam serem 
arrojadas, valentes e audazes, po-
dem esconder suas verdadeiras 
intenções coberto neste manto de 
competência, que quando desco-
bertas tardiamente não evitam pre-
juízos e aborrecimentos a todos.



10 Nov / Dez 2014

Responsabilidade civil do síndico

Segundo o grande legislador 
Sílvio Venosa diz: “O síndi-
co desempenha o papel mais 

importante no condomínio, não só 
porque o representa ativa e passi-
vamente em juízo, mas também 
porque exerce as funções executi-
vas do administrador.” 
 A maioria dos síndicos, quan-
do eleitos, não sabem da responsa-
bilidade que acabam de assumir. O 
período do mandato deve ser cum-
prido com a maior das atenções 
e se valendo das mais completas 
assessorias para o bom cumpri-
mento de sua gestão, bem como 
assegurando-se de que nenhuma 
ação ou mesmo omissão venha 
lhe comprometer o sono futuro, a 
liberdade, nem tão pouco o patri-
mônio construído.
 Responsabilidade Civil encon-
tra respaldo em nosso ordenamen-
to jurídico nos seguintes artigos do 
Código Civil 927, 186 e 187, na 
qual, retrata temas alusivos à ação 
ou omissão lesiva, culpa, dano e 
nexo de causalidade.
 Ressalta o advogado especia-
lista em Direito Condominial e 
Imobiliário, Drº Anderson Macha-
do, que ao síndico cabe a admi-
nistração geral do condomínio, o 
cumprimento dos encargos que a 
convenção e o regimento interno 
lhe atribuem, além das execuções 
das deliberações da assembleia e, 
em especial as atribuições e deve-
res previstas pela Lei 10.406/2002, 
Art. 1.348, Lei 4.591/64, artigo 22, 
§ 1º, no que compete a função do
síndico.

Nos artigos 1.347 a 1.356, que 
tratam da administração condomi-
nial e sobre as atribuições do sín-
dico, não trazem em seu escopo 
quanto a questão da responsabili-
dade. Assim, em virtude da apa-
rente lacuna nesta seção específica 
do código, deve-se recorrer aos 
artigos 653 a 691 que tratam das 
responsabilidades do mandatário.

Apesar de uma pequena cor-
rente doutrinária dizer o contrário, 
não existe relação de consumo en-
tre condomínio e condôminos, isso 
porque, confundir-se-ia a figura do 
prestador de serviço com o próprio 
consumidor, logo, não será o CDC 
- Código de Defesa do Consumidor
- fonte para discutir direitos desta
natureza.

Na verdade, ao pagar sua cota 
condominial, o condômino não 
está pagando por serviços recebi-
dos, mas sim, pelo rateio de despe-
sas que ele próprio condômino está 
gerando, mensalmente.
          A responsabilização pode 
ser de forma objetiva, onde ocorre 
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Cep: 70.340-906
Tel: (61) 3322-5277

Cel: (61) 8416-3194 (OI)
Cel: (61) 8158-0790 (Tim)

Site: www.tcmadvogados.adv.br

Por Anderson Machado |

a obrigação de indenizar pelo sim-
ples evento, ou seja, não há que se 
questionar se o condomínio terá ou 
não culpa; ele será, de pronto, res-
ponsabilizado. Para estes casos, a 
lei apresenta expressamente as hi-
póteses, como, por exemplo, queda 
de rebocos, atos praticados pelos 
empregados ou outros prepostos. 
Já na responsabilidade subjetiva, é 
necessário discutir a culpa e a li-
gação do ato praticado ao evento, 
como nos casos de furto ou danos 
de veículo no interior da garagem, 
ofensas, constrangimentos, etc. No 
caso do condomínio, ele poderá vir 
a ser responsabilizado em qualquer 
das situações citadas.

     São muitos os poderes do 
síndico. Porém, nenhum o exime 
de responsabilidade. Exceções ou 
omissões podem levá-lo a respon-
der com seu patrimônio pessoal 
por prejuízos e danos daí decor-
rentes, visto que, o campo é amplo 
para o seu exercício, porém, sem-
pre há que observar que o cargo 
deve ser exercido com responsa-
bilidade, dentro dos poderes a ele 
conferidos. Assim, não poderá ser 
pessoalmente responsabilizado se, 
por exemplo, deixar de pagar en-
cargo social, por deliberação da 
Assembleia que decidiu postergar 
o referido pagamento. Porém, ao
contrário, se dele excede, respon-
de pessoalmente, podendo recair
constrição sobre o seu patrimônio
pessoal.
        Convém destacar que a Con-
venção Condominial poderá deter-
minar outras situações em que o 
síndico poderá além de ser obriga-
do a indenizar o condomínio, per-
der o seu mandato.
         Para apurar a responsabilida-

de patrimonial do síndico é neces-
sário analisar cada caso concreto, 
mas também o comportamento dos 
demais membros do corpo direti-
vo do condomínio, pois se trata de 
uma atribuição desses membros a 
fiscalização dos atos do síndico.
 Assim, ainda que o síndico, 
isoladamente, cause prejuízos ao 
condomínio por ação ou omissão 
intencional ou não, os tribunais 
tem decidido que os demais mem-
bros do corpo diretivo do condo-
mínio (especialmente os conse-
lheiros), poderão ser incluídos em 
eventual ação de indenizatória, por 
sua omissão. Outrossim ao ser al-
cançado na responsabilidade, pelo 
prejuízo causado, poderá os bens 
do síndico responder pelo ressarci-
mento.
 Cabe ressaltar, todavia sem in-
gressar na matéria, que posterior-
mente poderá ser matéria de outra 
reportagem que o síndico além da 
responsabilidade civil, pode ser 
responsabilizado criminalmente 
como por exemplo nos casos de 
apropriação indébita de fundos do 
condomínio (reclusão de um a qua-
tro anos, podendo ser aumentada 
de um terço, e multa; apropriação 
indébita de verbas previdenciá-
rias dos funcionários (dois a cin-
co anos de pena, e multa); crimes 
contra a honra - injúria, calúnia e 
difamação (um mês a dois anos 
de reclusão, além de multa), além 
é claro de outros tipos de respon-
sabilidade tais como a Tributária 
(Quando a figura do síndico deixa 
de recolher os impostos inciden-
tes às obrigações do condomínio. 
Exemplos: Não recolhimento de 
ISS sobre serviços prestados; não 
declaração imposto de renda; fal-

Para finalizar a equipe jurídico 
do escritório TCM ADVOGA-
DOS & ASSOCIADOS segue 
algumas dicas que poderão fa-
zer muita diferença no que tan-
ge a honestidade e transparên-
cia dos atos do síndico em sua 
gestão condominial:

1 - Ser honesto;

2 - Procurar ajuda profissional, 
seja uma consultoria ou a con-
tratação de um síndico profis-
sional experiente;

3 - Cumprir todas as regras do 
regimento interno e convenção;

4 - Portar-se de maneira exem-
plar e nunca falar mal ou discu-
tir com um morador;

5 - Manter toda a documen-
tação rigorosamente em dia, 
assim como todas as manuten-
ções obrigatórias;

6 - Ter cuidados especiais aos 
acessos playground, piscina e 
academia, exigindo atestado 
médico, assinatura de termos 
de compromisso e preferencial-
mente com a presença de um 
profissional (exceto em casos 
onde o profissional é obrigató-
rio. Ex.: Guardião de Piscina);

7 - Seguir todas as leis locais 
obrigatórias para o uso da pis-
cina;

8 - Manter critérios rígidos no 
processo de contratação de no-
vos funcionários; 

9 - Não aceitar desvios de con-
dutas dos funcionários em ne-
nhuma hipótese;

10 - Prestar contas de forma 
transparente, mantendo os do-
cumentos organizados e com 
fácil acesso; 

11 - Cobrar de forma rápida e 
reservada os devedores, nunca 
lhes expondo à situações cons-
trangedoras; 

12 - Dar atenção às obras, os ti-
pos, o orçamento e a execução; 

13 - Exigir sempre o uso dos 
Equipamentos de Proteção In-
dividual de todos os emprega-
dos e contratados, de acordo 
com as atividades realizadas.

ta de notas fiscais - pagamentos 
através de recibos. Previdenciária 
(Quando o síndico não recolhe os 
impostos incidentes às relações 
previdenciárias. Exemplos: não re-
colhimento do INSS – apropriação 
indébita: falta de recolhimento de 
11% sobre a isenção do síndico; 
falta de recolhimento INSS sobre 
serviços prestados (pagos através 
de recibos); não cumprimento das 
obrigações pelas empresas terceiri-
zadas - corresponsabilidade.  Tra-
balhista (Quando o síndico deixa 
de cumprir as leis disciplinadoras 
das relações laborais CLT). Exem-
plos: falta de assinatura CTPS; jor-
nada de trabalho acima da permi-
tida; falta de pagamento de horas 
extras; férias não gozadas; assédio 
moral; descumprimento das cláu-
sulas convencionais; entre outras.
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Matéria Capa Dicas de Etiqueta

É hora de quitar o 13º 
salário dos colaboradores

Assembleia:
Cartilha com noções 
de boa postura aos 

participantes da reunião

Em reunião de assembleia, 
escute o que seu vizinho 
está falando. Se você não 

concordar, procure discordar da 
idéia e não da pessoa. É importante 
separar a ideia e proposta da pes-
soa, para não criar rixas

 Diferenças de personalidade e 
estilos de vida é mais do que nor-
mal, não podemos querer que todos 
sejam iguais a nós. O que podemos 
manter é o respeito e não “invadir” 
o espaço, ou seja, a privacidade do
outro.

 Se uma discussão virar agres-
são, tome a iniciativa de “esfriar” 
o clima, não alimentando um clima
violento. Se necessário, peça ao
presidente da mesa que registre seu
ponto-de-vista ou sua queixa.

 Lembre-se de que a assembleia 
é um espaço público, não é uma 
ocasião para “lavar roupa suja” a 
qualquer custo. Podem motivar até 

processos por calúnia e danos mo-
rais: constrangimento público, de-
núncias sem provas, informações 
baseadas em boatos.

 Procure conhecer o Regula-
mento Interno e a Convenção do 
condomínio. Assim, você evita 
propor idéias contrárias a essas 
normas.

 Quanto mais todos forem obje-
tivos em suas colocações, evitando 
“monólogos” durante a reunião, 
mais facilmente os trabalhos serão 
concluídos em horário hábil.

 Tente cumprir os horários de 
início das reuniões, para que a ses-
são não seja suspensa por falta de 
quorum, e para que os trabalhos 
não se extendam tornando-se can-
sativos.

 Do mesmo modo, pegando a 
reunião do início, você evita voltar 
a questões que já foram debatidas 
na sua ausência.

Quantos trabalhadores fixos 
são necessários para pro-
ceder com as rotinas diá-

rias de um condomínio? A resposta 
para essa pergunta é bastante vari-
ável e depende de vários fatores: 
tamanho e necessidades do prédio.

 O fato é que os custos para se 
manter um funcionário vão muito 
além do salário pago a ele todos os 
meses. O síndico - enquanto em-
pregador - deve estar atento aos 
benefícios assegurados pela legis-
lação brasileira ao trabalhador e 
procurar cumpri-los à risca. 

 Uma das garantias asseguradas 
pela Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) (conjunto de normas 
que rege o trabalho formal no país) 
é o pagamento do décimo terceiro 
salário, também conhecido como 
gratificação de Natal ou subsídio 
de Natal. Embora possa variar, ele 
consiste em um valor geralmente 
aproximado ao de um salário men-
sal.

 O décimo terceiro deve ser 
pago ao empregado em duas par-
celas até o final do ano. Em condo-
mínios, muitos síndicos optam por 
repassar a primeira parcela do 13º 
no meio do ano, como forma de 
equilibrar as finanças e não deixar 
tudo para a última hora. 

 Esta é uma prática ampara-
da pela legislação vigente. A Lei 
4.749, de 12/08/1965 determina 
que o adiantamento da 1ª parcela, 
correspondente a metade da re-
muneração devida ao empregado 
no mês anterior, seja paga entre 
os meses de fevereiro até o último 

dia do mês de novembro (30 de no-
vembro). 

 Já o pagamento da gratificação 
em uma parcela única, como feito 
por muitos empregadores normal-
mente em dezembro, constitui uma 
prática ilegal, sujeita a aplicação 
de multa. Em casos reincidentes de 
infração a multa é dobrada.

Dezembro é obrigatoriamente 
o mês de quitação da segunda e
última parcela do décimo terceiro.
Atenção para o prazo: o valor deve
ser impreterivelmente pago até o
dia 20 de dezembro, tendo como
base de cálculo a remuneração des-
te mês, descontado o adiantamento
da 1ª parcela.

 Imposto de Renda (IR) e con-
tribuição para o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) devem 
ser descontados na segunda par-
cela. Caso a data máxima de paga-
mento do décimo terceiro caia em 
um domingo ou feriado, o síndico 
deve antecipar o pagamento para o 
último dia útil anterior.

Quem tem direito?

 A lei diz que tem direito à 
gratificação todo trabalhador 
doméstico, rural, urbano ou 
avulso, desde que formalizado. 
No condomínio, isso se aplica 
a zeladores, porteiros, jardi-
neiros, auxiliares de limpeza, 
vigilantes, manobristas e de-
mais funcionários formalmente 
vinculados ao condomínio com 
carteira assinada. 

 Recém chegados não estão 
excluídos do benefício, desde 
que tenham cumprido pelo me-
nos quinze dias de serviço. O 
valor a ser pago é proporcional 
ao tempo de execução das tare-
fas desde a contratação.
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Meio Ambiente Opinião do Leitor
Capas de piscina 

proporcionam economia e 
segurança na área de lazer

Placas engraçadas encontradas na WEB...
Divirtam-se!

O final do ano se aproxima e 
as temperaturas tendem a 
subir do país. Mais calor 

significa também um maior consu-
mo de água. Uma medida simples 
que pode ajudar a frear a conta de 
água do condomínio é o uso de 
capa impermeabilizada na piscina. 
 A capa funciona como uma 
barreira que impede a evaporação 
da água – processo físico no qual a 
água em estado líquido passa para 
o estado de vapor quando aqueci-
da. De acordo com especialistas do
ramo, a eficácia é de até 90%, ou
seja, apenas 10% da água da pis-
cina será evaporada. Isso faz uma
diferença considerável ao longo do
mês.

Outra grande vantagem é a 
economia com os produtos quí-
micos, pois com a piscina coberta 
terá menos evaporação do produ-
to e uma piscina limpa precisa de 
menos trocas de água. A cobertura 
evita o depósito de folhas, galhos, 
insetos, poeira, fungos e outros re-
síduos que podem ser trazidos pelo 
vento para a água. 

Além da economia já citada, 
a capa de proteção para piscina 
proporciona segurança para as 
crianças e animais domésticos, for-
mando uma barreira física, mini-
mizando o risco de que eles entrem 
na água e possam se envolver em 
acidentes.

O material mais comum de 
confecção da capa é laminado de 
PVC reforçado com tecido poliés-
ter de alta tenacidade, que possui 

grande resistência mecânica à tra-
ção e ao rasgo, o que confere ao 
produto uma durabilidade média 
de três anos. 
 A instalação é feita ao redor da 
piscina através de ganchos, cordas 
ou cintas, por tanto o ideal para 
confecção é acrescentar 0,50cm de 
cada lado, por exemplo uma pisci-
na de 8 x 4 o ideal seria uma capa 
de 9 x 5.
 As capas são feitas por en-
comenda em todos os formatos 
e tamanhos. Deve-se observar a 

instalação de dreno, que deve ser 
conectado a mangueira para que 
escorra toda a água da chuva que 
fica acumulada na superfície. O 
preço médio no mercado varia. 
Uma capa para piscina de dimen-
sões 5 x 4 metros custa a partir de 
R$ 680,00.
 A manutenção é simples: a 
limpeza é feita com sabão ou deter-
gente neutro e nunca com produtos 
abrasivos ou a base de solventes 
químicos. Deve-se evitar também 
o uso de objetos perfuro cortantes.
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Legislação
Condômino isolado não tem 
legitimidade para requerer 

prestação de contas

Redação com STJ |

O condômino, isoladamente, 
não tem legitimidade para 
propor ação de prestação 

de contas, pois a obrigação do sín-
dico é prestar contas à assembleia, 
nos termos da Lei 4.591/64. A de-
cisão é da Terceira Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), que, 
ao julgar em outubro recurso de 
um condomínio contra o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), 
restabeleceu sentença que extin-
guiu a ação por considerar que a 
autarquia não tinha legitimidade 
para propor a demanda.

Proprietário de lojas no prédio, 
o INSS ajuizou ação de prestação
de contas na qual pediu que o con-
domínio fornecesse documentação
relativa às despesas realizadas com
aquisição e instalação de equipa-
mentos de prevenção e combate a
incêndios e com serviços de mo-
dernização de um dos elevadores.

Ilegitimidade

 Em primeiro grau, o processo 
foi extinto sem julgamento de mé-
rito, ao fundamento de que a autar-
quia previdenciária não teria legiti-
midade ativa. O Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJRJ) anulou a 
sentença.
 Segundo o TJRJ, toda pessoa 
que efetua e recebe pagamentos 
por conta de outrem tem o dever 
de prestação de contas, e “qualquer 
condômino detém legitimidade ati-
va para exigir do condomínio pres-
tação de contas a ele pertinente”.
 Inconformado, o condomínio 
recorreu ao STJ sustentando que o 

INSS, na qualidade de condômino, 
não tem legitimidade ativa para a 
ação.

Vedação legal

 Ao analisar a questão, o relator, 
ministro Villas Bôas Cueva, desta-
cou que a Lei 4.591 estabelece que 
compete ao síndico prestar contas 
à assembleia dos condôminos. No 
mesmo sentido, o artigo 1.348, in-
ciso VIII, do Código Civil dispõe 
que compete ao síndico, entre ou-
tras atribuições, prestar contas à 
assembleia, anualmente e quando 
exigidas.
 “Assim, por expressa vedação 
legal, o condômino não possui le-
gitimidade para propor ação de 
prestação de contas, porque o con-

domínio, representado pelo síndi-
co, não teria obrigação de prestar 
contas a cada um dos condôminos, 
mas a todos, perante a assembleia”, 
afirmou o relator.
 Segundo o ministro, o con-
dômino não pode se sobrepor à 
assembleia, órgão supremo do 
condomínio, cujas deliberações 
expressam “a vontade da coletivi-
dade dos condôminos sobre todos 
os interesses comuns”.
“Na eventualidade de não serem 
prestadas as contas, assiste aos 
condôminos o direito de convocar 
assembleia, como determina o arti-
go 1.350, parágrafo 1°, do Código 
Civil”, acrescentou o relator. Por 
essa razão, torna-se inviável ao 
condômino, isoladamente, exigir a 
prestação de contas, que deve ser 
apresentada à coletividade.
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Justiça para o condominio
Repeteco

Dicas
Dedetização

 Para evitar as temíveis pra-
gas urbanas – ratos, baratas, 
formigas, cupins – é necessário 
dedetizar o condomínio a cada 
seis meses e, para garantir um 
serviço eficaz e sem colocar em 
risco a saúde dos condôminos 
e seus animais de estimação, 
é importante saber selecionar 
uma boa empresa especializada 
nisso. 

 Cuidados com a mistura do 
veneno e qualidade dos produ-
tos, tipos de combate, garantia 
do serviço, cheiros dos produtos 
e manchas, cuidados com ani-
mais, idosos, crianças e alérgi-
cos são assuntos fundamentais 

a serem discutidos com a empresa 
contratada.

 Condomínios onde há crianças 
menores de 6 anos, pessoas alér-
gicas ou idosos requerem cuidado 
especial com aplicação de linhas 
de produtos de dedetização menos 
agressivos. Apesar de mais caros, 
são essenciais para o bem estar 
desse público. O síndico deve avi-
sar a empresa sobre a faixa etária 
das pessoas que frequentam o lo-
cal a ser dedetizado.

Extintores de incêndio

 Os extintores de incêndio são 
equipamentos imprescindíveis 
dentro de um condomínio e podem 

fazer grande diferença em uma si-
tuação de emergência, portanto 
devem estar sempre prontos para 
serem acionados. A orientação 
básica do regulamento da ABNT 
para extintores à base de espuma 
química e carga líquida é de que as 
recargas sejam feitas anualmente, 
mesmo quando o manômetro indi-
car carga cheia. Além da recarga, 
há casos em que os serviços aca-
bam se estendendo, com a inclu-
são de troca de lacre – indicada 
num período máximo de cinco 
anos – e a pintura.

 É importante que o síndico 
esteja atento à reputação da em-
presa contratada para o serviço de 
manutenção e desconfie sempre 
de orçamentos muito mais bara-
tos que a média do mercado. Isso 
pode significar golpe! Há empre-
sas que apenas trocam a etiqueta 
do extintor. Nesses casos, deve-se 
procurar o órgão de defesa do con-
sumidor local. 

Energia solar

 Com queda dos preços obser-
vada nos últimos anos, os painéis 
de energia solar estão se tornando 
cada vez mais acessíveis e já são 
uma alternativa a ser considera-

da para reduzir o consumo de 
energia elétrica. Esse tipo de 
energia limpa e ecologicamente 
sustentável pode ser aplicado 
para o aquecimento de piscinas 
e resulta em uma economia de 
até 80% nas despesas em com-
paração ao aquecimento elétri-
co. 

 O aquecimento solar fun-
ciona a partir de coletores de 
energia desenvolvidos em ma-
teriais termoplásticos, que pro-
porcionam grande durabilidade 
ao produto e também grande 
eficiência para captar a energia 
térmica do sol e transmitir o ca-
lor para a água que flui em seus 
pequenos ductos. 

Por Andréa Mattos |

Ter acesso à justiça em pe-
quenas causas, que não 
cobririam os custos com 

advogados, é possível através do 
Juizado Especial Cível. Em ações 
que envolvam quantias  de até 20 
salarios mínimos, o próprio autor 
do processo encaminha pessoal-
mente seu pedido, sem a interme-
diação de advogados. Em causas 
cujo valor seja acima de 20 sala-
rios mínimos, é preciso ter advo-
gado. Causas acima de 40 salarios 
mínimos não são aceitas.
 Em algumas cidades, o juiza-
do de pequeas causas (JEC) recebe 
ações de cobrança de condomí-
nios. Juizado do Rio De Janeiro 
(RJ) e São José Do Rio Preto (SP), 
aceitam este tipo de proposição, ao 
contrario de outros em São Paulo 
(SP) e Santos (SP).
 O JEC , antigamente denomi-
nado Tribuna de Pequenas Causas, 
também é bastante usado para re-
solver problemas de vizinhança 
como vazamento não concertados 
e barulho excessivo. Uma das 
grandes vantagens do juizado é a 
simplificação do rito, garantindo 
uma solução rápida.
 Procedimentos:

Em primeiro lugar, objetiva-se 
o acordo. Note-se que o sindico
não pode dispensar inadimplentes

da multa e dos juros, se não for 
previamente autorizado por as-
sembléia. O sindico pode propor 
parcelamento da divida. Caso não 
se chegue a uma acordo, o sindico 
deve ir ao Juizado Especial Cível 
mais próximo, levando a docu-
mentação que for necessária para 
a ação.
 Será necessário preencher em 
requerimento com o nome, a qua-
lificação, e o endereço correto das 
partes, o relato dos fatos, o pedido, 
o valor da causa, a assinatura do
reclamante e os documentos ne-
cessários para a comprovação do
direito alegado. Em seguida será
marcada a data de audiência de
conciliação, enviando ao reclama-
do, uma carta de intimação para o
comparecimento do mesmo.

Na audiência, será feita uma 
proposta de acordo entre os inte-
ressados. Não havendo êxito, já 
no mesmo momento, é apresenta-
da a contestação (defesa), escrita 
ou oral, e designada audiência de 
instrução e julgamento, á qual de-
verão comparecer as partes, acom-
panhadas de, o Maximo, três tes-
temunhas, cujos nomes já deverão 
estar informados o processo junto 
ao pedido inicial e a contestação. 
Ouvidas as partes e as testemu-
nhas, o juiz Dara sua sentença.

Legislação 

• Lei federal n0 9.9099/ 1995 –
Dispõe sobre o Juizado Especial
Cível
Art.30 O Juizado especial Cível 
tem competência para conciliação, 
rocesso e julgamento das causas 
cíveis de menos complexidade, as-
sim consideradas:
I- as causas cujo valor não excede
a quarenta vezes o salário mínimo;
II – as enumeradas no art. 275, 
inciso II, do código de processo 
Civil.

• Codgo de Processo Civil
“Art. 275. observa-se-á o procedi-
mento sumario:
II – nas causas, qualquer que seja 
o valor:
B) de cobrança ao condômino de
quais quer quantias devidas ao
condomínio”

• Enunciados do IV encontro de
coordenadores de Juizados Espe-
ciais Cíveis e Criminais do Bra-
sil (Rio de Janeiro, Novembro de
1998)

• Anunciado 2
As causas Cíveis enumeradas no 
art. 275, inciso II, do C.P.C., ainda 
que de valor superior a quarenta 
salários mínimos, podem ser pro-
postas no Juizado Especial

• Enunciado 9
O condomínio residencial poderá 
propor ação no Juizado Especial, 
nas hipóteses do artigo 275, inciso 
II, item “b”, do C.P.C.”

A autora é jornalista e colaborado-
ra da Folha do Sindico

Os síndicos utilizam pouco os juizados de pequena causa. Mas estes órgãos 
judiciais esta disponíveis aos condomínios para resolver questões como a 

inadimplência. E mais: a solução é muito mais rápida.
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Dia do Síndico: o líder do 
condomínio é celebrado 

em 30 de novembro

Especial Momento EuChef

Almôndega 
Light

Ingredientes

• 500 gramas de carne moída
magra;

• 1 clara;

• 1/2 cebola;

• 2 colheres de sopa de fare-
lo de aveia ou 1,5 fatias de
pão integral;

• 1/2 xícara de chá de salsi-
nha;

• 1 colher de chá de sal;

• Pimenta do reino à gosto.

/euchefdf @euchef

Por Fábio Marques |

Para mais receitas e dicas siga-nos

Modo de preparo

1. Cortar a cebola em pedaços
grandes e bater no processador
ou liquidificador com a clara, o
alho, o sal, a pimenta, a salsinha
e o farelo de aveia (ou pão inte-
gral picado).

2. Misturar o creme à carne mo-
ída e fazer bolinhas.

3. Assar em forno médio por
cerca de 20 minutos.

Bon Appétit!!

Rendimento: 18 porções.
Valor calórico: 43 calorias por porção.

O perfil do síndico de con-
domínio tem sofrido al-
terações, acompanhando 

as mudanças na sociedade de seu 
tempo. Se no passado a maioria 
dos ocupantes do cargo era com-
posta de senhores aposentados, 
hoje percebemos uma maior varie-
dade de indivíduos de várias fai-
xas etárias, incluindo não apenas 
homens, mas também mulheres 
(no comando em cerca de 30% dos 
condomínios). 
 Os síndicos também estão 
mais ocupados que antigamente, 
pois fazem parte da população 
economicamente ativa. Pesquisa 
realizada pela Lello Condomínios 
neste ano em São Paulo apontou 
que a profissão mais comum entre 
os síndicos é a de empresário com 
14% do total, em segundo lugar 
vêm os administradores de empre-
sas ou economistas com 13%, se-
guidos pelos advogados com 9%. 
Por último estão: 6% de aposen-
tados, 5% de engenheiros, 4% de 
comerciários e 3% de professores.
 Em menção ao Dia do Síndico 
celebrado neste mês de novem-
bro, o Jornal do Síndico ouviu a 
opinião de três gestores sobre que 
característica não pode faltar a um 
bom administrador de condomí-
nio. 
 O professor universitário apo-
sentado, Gilberto Lins, morador 
do município litorâneo de Cabede-
lo (PB) é veterano na sindicância, 

Perfil do gestor vem se modificando ao longo dos anos, confira 
quais são as qualidades indispensáveis ao bom síndico

já foi administrador por seis man-
datos, somando suas passagens 
por dois prédios residenciais. “A 
meu ver, o que não pode faltar no 
síndico é o compromisso. Ele não 
pode deixar os assuntos do con-
domínio em segundo plano, ser 
negligente ou preguiçoso. Já que 
dispôs seu nome ao cargo, deve 
exercê-lo como se deve ou então 
abdicar para outra pessoa mais in-
teressada”, opina. 
 Para a funcionária pública 
Maria Cristina Lemos, moradora 
de Olinda (PE), a característica 
fundamental para o bom síndico 
é a organização. “A gestão de um 
condomínio, por menor que ele 
seja, envolve muitos documentos, 
prazos, contas a pagar, vistorias, 
dentre outras obrigações. Então, se 
o síndico não organizar bem isso,
a administração é prejudicada. Há
vezes em que o síndico termina

prejudicando o condomínio não 
por má fé, mas por não manter as 
coisas sob rédeas curtas”, comenta 
a síndica, que está finalizando seu 
segundo mandato. 
 Em Brasília (DF), a síndica de 
primeira viagem Madalena Leite, 
empresária, enfrenta dificuldades 
para conciliar conflitos entre mo-
radores de seu condomínio hori-
zontal. “Com base em meus pou-
cos meses de experiência, acho 
que as principais qualidades que o 
síndico deve ter é jogo de cintura e 
paciência para lidar com os confli-
tos de interesses entre os morado-
res. É preciso ter um certo dom de 
apaziguamento para mediar desen-
tendimentos e evitar que se tornem 
brigas maiores. Tenho exercitado 
isso em minha gestão e acredito 
que deve ser algo com que todo 
síndico se depare pelo menos uma 
vez”, relata. 




