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* Sujeita à alterações

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

Office-Boy/Contínuo 969,57 1.017,54 998,80

Faxineiro 972,31 1.017,54 1.000,79

Trab.Serv.Gerais 972,31 1.078,46 1.000,79

Jardineiro 972,31 1.078,46 1.000,79

Porteiro (Diurno e Noturno) 1.043,89 1.282,04 1.133,03

Garagista (Diurno e Noturno) 1.004,09 1.282,04 ------

Zelador 1.058,48 1.282,04 1.033,90

Aux.de Escritório/Administração 1.269,27 1.352,48 1.249,00

Vigia ------ 1.282,04 1.133,03

Encarregado 1.271,07 1.634,06 1.271,09

Vale Alimentação 510,00
Mensal

33,50 
Dia

Trabalhado

35,00 
Dia

Trabalhado

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 18 ------
PIS 24 ------

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.146,64

Auxiliar Administrativo 1.087,48

Auxiliar de Serviços Gerais 1.052,20

Encarregado de Limpeza 2.140,40

Encarregado Geral 2.687,37

Garagista 1.146,64

Jardineiro 1.553,46

Office-Boy/Contínuo 1.052,20

Zelador 1.146,64

Vale Alimentação
27,50

Dia
Trabalhado

Base de Cálculo Aliquota Salário-Família
De 0,00 até 1.556,94 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família      41,37

Quem Receber até                                     806,80

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   29,16

Quem Receber até                                  1.212,64

De 1.556,95 até 2.594,92 9,00%
De 2.594,93 até 5.189,82 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 5.189,82 11,00% Valor do Salário Mínimo 880,00

Salário Mínimo para 2016 R$ 880,00

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

Validade: 31/01/2017

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais 
Mês: Dezembro/15
Índice Base Dez/01 - 100,000
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TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes na 
TRPC/2016, seguem as referencias de 
dados pesquisados por amostragem 
nos condomínios do DF, com valores 
mínimos e máximos praticados em 
cada região administrativa pesquisada, 
considerando a realidade econômico-
financeira de cada região administrativa 
e suas especificidades;

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

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

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

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

6- Sindico Profissional – As 
remunerações dos síndicos 
profissionais sofrem acréscimo médio 
de 20% a 35% sobre o valor referencial 
previsto na TRPC/2016, em virtude 
de custos operacionais com mão de 
obra especializada, logística, impostos 
incidentes e despesas gerais sobre a 
prestação de serviços; 

Sindiserviços-DF

Tabela do INSS - 2016

Tabela do IRRF - 2015

Seicon-DF
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Nossa Mensagem

O país está em crise e isso é 
fato. Índices de desempre-
go crescendo, inflação nas 

alturas e falta de perspectiva para 
muitos trabalhadores. Tal contex-
to resvala imediatamente sobre 
as finanças do condomínio. Mas 
por quê? Porque quando as contas 
apertam e falta dinheiro para pagar 
tudo, a maioria das pessoas deixa 
as taxas condominiais de lado para 
priorizar outros compromissos 
“mais urgentes”.
 Mas esse também é um paga-
mento urgente. Ele existe para su-
prir toda uma estrutura da qual o 
condômino é usuário diariamente. 
Na maior parte dos condomínios 
brasileiros, o rateio das despesas é 
a única fonte de renda para pagar 
funcionários - porteiro, zelador, 
serviço de limpeza, jardineiro, vi-
gilante - bem como arcar com as 
faturas de água, energia, realizar 
manutenções nos espaços físicos 
do condomínio. 
 Se o dinheiro para de entrar, 
é certo que esse equilíbrio será 
maculado e algum serviço sairá 

prejudicado. Essa é a crise que 
muitos condomínios enfrentam 
atualmente: a inadimplência acima 
do tolerável. Não obstante o cená-
rio pouco favorável, uma novidade 
no campo jurídico promete ajudar 
os síndicos a resolverem ou pelo 
menos amenizarem esse problema. 
 Uma alteração regulamentada 
no novo Código de Processo Ci-
vil, implementado recentemente 
no mês de março, promete conferir 
maior agilidade na hora de o síndi-
co cobrar os débitos de condôminos 
inadimplentes. A novidade trazida 
pelo novo código é que, a partir 
de agora, passa a ser considerado, 
dentre os títulos executivos extra-
judiciais, “o crédito referente às 
contribuições ordinárias ou extra-
ordinárias de condomínio edilício, 
previstas na respectiva convenção 
ou aprovadas em assembleia geral, 
desde que documentalmente com-
provadas” (artigo 784 inciso X).
 Na prática, ao receber a pe-
tição inicial, o juiz fixa os hono-
rários em 10% do valor que será 
reduzido para 5% se o devedor efe-

tuar o pagamento integral no prazo 
de três dias da citação. Porém, se 
a execução for contestada, a verba 
honorária poderá ser elevada até 
20%. Dessa forma, busca-se deses-
timular que o condômino devedor 
embargue apenas para “ganhar 
tempo”.
 Ao receber a petição inicial, 
fixa os honorários em 10% do va-
lor que será reduzido para 5% se o 
devedor efetuar o pagamento inte-
gral no prazo de três dias da cita-
ção. Porém, se a execução for con-
testada, a verba honorária poderá 
ser elevada até 20%. Dessa forma, 
busca-se desestimular que o con-
dômino devedor embargue apenas 
para “ganhar tempo”.
 A expectativa é de que tal 
modificação processual agilize a 
cobrança de devedores e facilite a 
vida do síndico. Leia mais em nos-
sa matéria de “Finanças”. Espera-
mos dias melhores!

Boa leitura!
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Finanças
Novo CPC promete maior 
agilidade na cobrança de 

inadimplentes

Uma alteração regulamenta-
da no novo Código de Pro-
cesso Civil, implementado 

recentemente no mês de março, 
promete conferir maior agilidade 
na hora de o síndico cobrar os débi-
tos de condôminos inadimplentes, 
diminuindo as de o devedor ganhar 
tempo.
 Antes dessa mudança, ao se 
identificar a falta de pagamento 
por parte de um morador, o con-
domínio precisaria dar entrada em 
uma ação judicial. Posteriormente, 
o juiz designava audiência de con-
ciliação, instrução e julgamento. 
Na ocasião da sua realização, o réu 
apresentava a defesa e era proferi-
da a sentença.
 Contudo, todo esse processo 
não se dava em um curto prazo, po-
dendo se arrastar por meses sendo 
as audiências frequentemente re-
marcadas, sobretudo por dificulda-
de de citação do réu, cujo interesse, 
obviamente, é sempre o de poster-
gar o encontro para ir adiando o 
pagamento de suas obrigações. 
 Então, o que muda com o novo 
CPC? A novidade trazida pelo 
novo código - e que é de sumo in-
teresse dos síndicos - é que, a partir 
de agora, passa a ser considerado, 
dentre os títulos executivos extra-
judiciais, “o crédito referente às 
contribuições ordinárias ou extra-
ordinárias de condomínio edilício, 
previstas na respectiva convenção 
ou aprovadas em assembleia geral, 
desde que documentalmente com-
provadas” (artigo 784 inciso X).
 Diferentemente de antes, quan-

do era preciso propor ação, aguar-
dar a sentença, depois aguardar o 
recurso que o condômino inquirido 
geralmente propõe para se justificar 
e, só depois, aguardar a execução 
da cobrança. Agora, a estratégia 
mudou: o juiz, ao receber a petição 
inicial, fixa os honorários em 10% 
do valor que será reduzido para 5% 
se o devedor efetuar o pagamento 
integral no prazo de três dias da 
citação. Porém, se a execução for 
contestada, a verba honorária po-
derá ser elevada até 20%. Dessa 
forma, busca-se desestimular que 
o condômino devedor embargue 

apenas para “ganhar tempo”.
 A partir do primeiro mês de 
atraso, já é possível entrar com 
ação de cobrança, desde que o 
síndico reúna recibos em atraso 
e atas de reunião para comprovar 
débitos. A Justiça pode determinar 
que o inadimplente pague a dívida 
em três dias. Se o inadimplente se 
negar a pagar, o condomínio pode 
pedir a penhora do imóvel ou a pe-
nhora online, se comprovar que ele 
tem dinheiro em banco. 
 Para o síndico João Fernandes 
Kaspary, a “alteração vem em um 

momento muito oportuno, visto 
que milhares de condomínios no 
Brasil enfrentam atualmente uma 
crise profunda de inadimplência, o 
que gera uma série de consequên-
cias, dentre elas o atraso no paga-
mento de contas ordinárias como a 
folha de funcionários e serviços de 
primeira necessidade como água e 
energia, além da manutenção pre-
dial”, avalia. Na opinião dele, não 
é justo que os condôminos que 
honram seus compromissos sejam 
prejudicados pela má fé de alguns 
maus pagadores. 
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“Perdão” dos devedores 
pode ser armadilha 

para síndicos

Matéria Capa

Além de saber lidar com 
as questões referentes à 
manutenção predial e às 

relações entre os condôminos, 
administrar as finanças do condo-
mínio pode se tornar a parte mais 
difícil do exercício da sindicância. 
Isso porque, na maioria das vezes, 
a receita do condomínio advém ex-
clusivamente das taxas pagas pelos 
ocupantes e, quando alguém deixa 
de honrar seu compromisso, os de-
mais são penalizados. 
 De acordo com órgãos de ser-
viço de proteção ao crédito como o 
SPC Brasil e o Serasa, nos últimos 
15 meses os índices de inadimplên-
cia no país aumentaram significati-
vamente. Devido à crise econômi-
ca no país, muitas pessoas, na hora 
de priorizar seus pagamentos, aca-
bam por deixar a taxa condominial 
em segundo plano, visto que essa 
geralmente cobra juros menores 
que outras dívidas.
 Com o intuito de amenizar o 
caos financeiro do condomínio, 
muitos síndicos buscam a negocia-
ção com os inadimplentes, visan-
do à quitação dos débitos e, para 
isso, oferecem algumas vantagens 
como parcelamento, cancelamento 
de multas e até descontos. Embora 
essa seja uma iniciativa de inten-
ção positiva, é necessário proceder 
com muita cautela, uma vez que o 
perdão ou amortecimento da dívi-
da significa tratar com benevolên-
cia um condômino que não estava 
honrando seus compromissos, so-
brecarregando os demais.
 Para o engenheiro Marco An-
tônio Braga, morador de um resi-
dencial na cidade do Recife (PE), 

essa não é uma conduta justa. “Em 
2014, a nossa associação de mo-
radores acionou um ex-síndico na 
Justiça depois que ele simplesmen-
te perdoou a quase toda a dívida de 
quatro devedores contumazes do 
nosso condomínio. Eles pagaram 
cerca de 30% dos débitos para se 
regularizarem, praticamente nada. 
Se eles deixam de pagar e continu-
am a usufruir dos benefícios, então 
é porque alguém que cumpre com 
suas responsabilidades está pagan-
do por dois”, comenta.
 No ano passado, o juiz da 4ª 
Vara Cível de Taguatinga, no pro-
cesso nº 2014.07.1.042284, conde-
nou um síndico e seu subsíndico a 
pagarem solidariamente a quantia 
de R$ 3.300,43 ao condomínio. 
Isso em reparação de danos por-
que, dentre outras atitudes, exclu-
íram juros e multa de um condômi-
no em atraso.

 Para o advogado Júnior Mes-
sias, a negociação das dívidas é 
uma estratégia interessante para 
sanear as finanças do condomínio. 
“O parcelamento é uma opção que 
facilita a vida do inadimplente e 
faz o caixa do condomínio aumen-
tar as receitas, ainda que seja em 
um longo prazo”, afirma. 
 Messias faz uma ressalva: “no 
entanto, cláusulas que resultam 
em perda de receita como amor-
tecimento de multas por atraso ou 
mesmo o perdão parcial dos débi-
tos são decisões sérias as quais o 
síndico só deve tomar após consul-
tar os demais condôminos. Tudo 
isso sendo obviamente registrado 
em assembleia. Caso contrário, o 
perdão pode ser interpretado como 
favorecimento e o síndico, respon-
sabilizado e chamado a pagar os 
dividendos dos quais abriu mão”, 
orienta o advogado. 
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Coluna do Especialista

Rodrigo Karpat

Novo CPC
Mais rapidez na cobrança não 

significa imóvel penhorado 
em três dias 

Com o advento do Novo Có-
digo de Processo Civil que 
entrou em vigor dia 18/03, 

algumas mudanças vão agilizar 
o processo de cobrança das co-
tas condominiais em atraso. Mais 
além, tentarão colocar fim às co-
branças intermináveis que assolam 
o universo condominial e oneram 
quem paga suas cotas em dia.
Algumas informações, porém, 
precisam ser bem analisadas a fim 
de não causar dúvidas quanto ao 
novo procedimento de cobrança 
das cotas em atraso. Uma dessas 
informações divulgadas é a de que 
o devedor será executado e pode 
perder o imóvel em três dias, o 
que não condiz com o que de fato 
ocorrerá.
 Esse pagamento é devido na 
ação de execução após o devedor 
ser citado, conduta idêntica ao 
período anterior da vigência do 
novo código. Situação esta que 
poderá levar um ou dois meses, até 
mesmo anos, em casos extremos, 
como se o devedor não for locali-
zado.
 Somente a partir do momen-
to em que o devedor for citado - 
como o rito não é mais o ordinário 
e sim o da execução, uma vez que 
a dívida de condomínio se trans-
formou em título executivo ex-
trajudicial por força do artigo Art. 
784, X – é que o devedor terá três 
dias para pagar a dívida ou nomear 
bens à penhora, sob risco de ter o 
bem que originou a dívida penho-
rado, passado esse prazo.
 Isso significa que, após citado 
e passados os três dias, o oficial 
de justiça voltará a residência do 
devedor a fim de lavrar a penhora 

do bem, ou seja, de forma simples, 
o oficial anotará em termo próprio 
que o presente bem servirá para 
garantir a dívida, e essa informa-
ção também constará na matrícula 
do bem, e o documento devolvido 
ao processo para a continuidade do 
tramite da cobrança.
 A partir desse momento, com 
a intimação da penhora, o deve-
dor terá o prazo de 15 dias para 
oferecer não mais a defesa, a qual 
via de regra era genérica, mas os 
embargos à execução. Estes, ape-
sar de serem uma forma de defesa, 
somente serão recebidos e proces-
sados pelo Juiz da causa se abor-
darem questões técnicas, como 
excesso de execução, erro na pe-
nhora, entre outras questões técni-
cas e não mais de simples defesa.
 Passados o prazo de embargos, 
ou seja, os 15 dias após intimação 
da penhora, o devedor, mediante a 
prévia autorização judicial, poderá 
constar nos cadastros de proteção 
ao crédito. O passo seguinte é o 
leilão, que também traz mudanças 
com o novo CPC. Antes, o bem 
não poderia ser vendido com me-
nos de 50% de seu valor. Agora, a 
venda só não pode ser feita a preço 
vil.
 Outro item importante para 
que seja título executivo extra-
judicial é de que tenha liquidez, 
seja certo e exigível, sendo que 
a liquidez do título estará na pre-
visão orçamentária, onde deverá 
constar a cota parte de cada uni-
dade no rateio, levando em conta a 
fração ideal ou conforme previsto 
na Convenção.
 Caso o título seja mal forma-
do, caberá embargos à execução e 

consequente suspensão da execu-
ção.
 Para início da execução, na 
petição inicial será necessário ane-
xar o título de propriedade, a ata 
de eleição do síndico, a planilha 
da dívida que poderá incluir valor 
principal, juros, multa, correção 
monetária, a ata contendo a pre-
visão orçamentária com a devida 
fração e valor destinado a cada 
unidade, além de segunda via dos 
boletos em aberto. Caso não este-
jam presentes todos os pressupos-
tos, poderá ser iniciada a ação de 
cobrança de cotas de condomínio 
e não diretamente a execução.
 Outra inovação do NCPC é a 
previsão, no art. 252, que autoriza 
o oficial de justiça a proceder com 
a intimação ao funcionário da por-
taria responsável pelo recebimento 
de correspondência. Sem previsão 
anterior.
 Da mesma forma na citação 
pelo correio, será válida a entrega 
do mandato a funcionário da por-
taria responsável pelo recebimento 
de correspondência, que, entretan-
to, poderá recusar o recebimento, 
se declarar, por escrito, sob as 
penas da lei, que o destinatário 
da correspondência está ausente. 
Também sem previsão anterior. 
São informações importantes, que 
devem impactar diretamente na 
vida condominial de condôminos 
inadimplentes.

*Rodrigo Karpat é advogado es-
pecialista em Direito Imobiliário, 
consultor em condomínios e sócio 
do escritório Karpat Sociedade de 
Advogados
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Flamengo e Vasco 
dominam a torcida na 
capital do Amazonas

Um vai, 
outro fica

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Johan Cruyff e Rinus Michels, 
um dentro e outro fora de 
campo, formaram uma dupla 

que ajudou a revolucionar o fute-
bol a partir dos anos 70. As ideias 
e a forma de jogar refletiram no 
que aconteceu a partir da união dos 
dois no Ajax, no Barcelona e, prin-
cipalmente, na Laranja Mecânica 
da Copa de 1974. 

 Para muitos, a influência foi 
positiva, principalmente para os 
países vizinhos. Até então, perce-
bia-se um forte investimento eu-
ropeu no futebol-força para con-
correr com a técnica latina, com 
destaque para os sul-americanos. O 
surgimento do futebol-total de Mi-
chels, que era a convergência das 
diversas características do futebol 
praticado na Europa, com a técni-
ca de Cruyff, despertou o mundo 
para algo que parecia impossível: 
futebol com ciência e técnica, ou 
seja, preparo físico e tático com 
qualidade técnica. Hoje, podemos 
perceber equipes, seleções e joga-
dores que assimilaram e desfilam 
esses conceitos. 

 Disse anteriormente que mui-
tos adquiriram essas influências e 
cresceram, no entanto, teve quem 
não compreendeu o que estava pre-
senciando e fez da Copa de 1974 
o divisor de águas. A derrota para 
a Holanda e, posteriormente, para 
a Polônia, que não tinha a quali-
dade da Holanda, mas jogava em 
alta velocidade, levou o Brasil a 
um entendimento equivocado. Sob 
a justificativa de que precisávamos 
de mais competitividade para não 
sermos engolidos novamente, era 
necessário desenvolver um jogador 
mais bem preparado fisicamente, 
mais educado taticamente e com 

mais preocupações defensivas. A 
partir daí, foi dada a largada para 
a nossa decadência técnica. Em 
nome de um “futebol consistente” 
descambamos para menos craques 
e mais volantes, menos dribles e 
mais bola aérea, menos toques e 
mais chutões, menos gols e mais 
faltas. E os novos paradigmas 
inundaram as categorias de base. 
Tudo ficou contaminado. 

 Ao contrário dos outros cen-
tros do futebol, a técnica passou 
a ser vista por aqui, digo, pelos 
treinadores, até como sinal de ir-
responsabilidade. Garrincha não 
ficaria cinco minutos numa penei-
ra qualquer. Talvez, o auge desse 
declínio técnico, pelo menos para 
fins didáticos e midiáticos, tenha 
sido a Seleção de Lazaroni. Tanto 
é que, após a Copa de 90, decretou-
-se o estágio do nosso futebol de 
Era Dunga. O volante, que não era 
um craque, mas também não era 
nenhum cabeça-de-bagre, pagou 
o pato, afinal, na nossa sociedade 
maniqueísta, alguém tem que assu-
mir a responsabilidade pelas tragé-
dias. 

 Desde então, tivemos suspiros, 
por exemplo, a Seleção de Telê 
Santana. Os 7x1 representam bem 
o contraste que o Carrossel Holan-
dês ajudou a criar: de um lado, um 
time com diversas características 
do legado que Michels e Cruyff 
deixaram e, do outro, o exemplo 
acabado do erro de interpretação 
desse mesmo legado. 

 Para onde vamos? Infelizmen-
te, Dunga está mais preocupado em 
vencer suas quedas de braço com a 
lógica do que, efetivamente, iniciar 
uma nova era no futebol brasileiro.

O Vasco aceitou jogar em 
Manaus e preferia a capital 
amazonense a disputar a 

semifinal do Campeonato Carioca 
em Brasilia, por uma questão de 
torcida. Historicamente, Manaus 
é uma cidade dividida entre rubro-
-negros e vascaínos. No domingo, 
contra o Fluminense, a torcida do 
Vasco sentou-se à direita das tribu-
nas e estendeu uma enorme faixa 
com a frase: “Tua imensa torcida é 
bem feliz.’’ No Amazonas, também 
é.

 Ao ouvir a observação sobre a 
presença vascaína em Manaus, o 
presidente do Flamengo, Eduardo 
Bandeira de Mello, disse: “Manaus 
é a cidade com maior proporção de 

rubro-negros.’’ Pesquisa do Ipen 
(Instituto de Pesquisas do Norte) 
indica que Bandeira tem razão, 
mas isto não exclui o enorme con-
tingente cruzmaltino.

 Dos Manauaras que torcem 
por clubes do Rio de Janeiro, 
46,8% são rubro-negros, 23,4% 
vascaínos, 3,7% tricolores e 2,8% 
botafoguenses.

 Quanto os amazonenses são 
questionados sobre clubes paulis-
tas, 16% respondem torcer pelo 
Corinthians, 13% para o Santos, 
11,7% para o São Paulo e 9% para 
o Palmeiras.

A pesquisa pode não ser absoluta-
mente precisa, porque para torce-

dores do Nacional, São Raimundo, 
Rio Negro ou Fast, torcer pelo 
Flamengo pode não excluir a tor-
cida pelo Palmeiras ou São Paulo. 
Qual o contingente de torcedores 
com dois clubes de preferência no 
país? Os que vivem em Campos e 
torcem para o Flamengo e para o 
Goytacaz, para o Vasco e para o 
Americano… Quem vive em Pi-
racicaba e prefere o XV e o São 
Paulo.

 Aos montes. A pesquisa in-
dica no entanto o que as ruas no 
Amazonas já mostram a olho nu. 
No Amazonas, à parte os clubes 
locais, Flamengo e Vasco são so-
beranos.
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Aviso prévio: proteção para 
empregado e empregador

Legislação

A legislação trabalhista existe 
para regulamentar as rela-
ções entre patrão e empre-

gado, de modo a assegurar direitos 
e prescrever deveres para ambas as 
partes. Nesse contexto, o mecanis-
mo do aviso prévio - disposto na 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) - existe para que uma das 
partes possa comunicar à outra sua 
decisão de rescindir o contrato de 
trabalho. 
 O objetivo desse dispositivo 
legal é evitar que tanto o empre-
gado quanto o empregador sejam 
surpreendidos com a interrupção 
das atividades, proporcionando 
ao empregador a possibilidade de 
contratar outro funcionário para a 
vaga, e, ao empregado, a recoloca-
ção no mercado de trabalho, caso 
seja de seu interesse.
 Quem tem direito ao aviso pré-
vio? O advogado especialista em 
Direito do Trabalho, Dr. Alessan-
dro Batista Rau, responde: Sempre 
que uma das partes quiser rescindir 
o contrato de trabalho sem justa 
causa, deverá comunicar a outra 
parte, através do aviso prévio. Por-
tanto, tanto o empregado (nos ca-
sos de despedida sem justa causa) 
quanto o empregador (nos casos de 
pedido de demissão) têm direito ao 

aviso prévio.
 Em relação aos funcionários 
formais do condomínio, o síndico 
deve atentar para o seguinte fato: O 
empregador pode optar por efetu-
ar o pagamento do aviso prévio de 
forma indenizada ou exigir que o 
empregado cumpra o aviso prévio 
trabalhando.
 “Na hipótese de aviso prévio 
trabalhado, o empregado pode 
optar entre trabalhar duas horas a 
menos por dia ou não trabalhar por 
sete dias corridos sem que ocorra 
qualquer desconto em relação ao 
valor do aviso prévio, sendo que 
tal previsão objetiva propiciar um 
tempo livre para o trabalhador 
procurar novo emprego”, explica 
Alessandro Rau. 
 Ele complementa: caso opte 
por trabalhar duas horas a menos, 
toda falta ocorrida durante o perío-
do de aviso prévio poderá ser des-
contada pelo empregador, o mes-
mo ocorrendo com toda e qualquer 
falta que exceda ao limite de sete 
dias, caso o trabalhador opte por 
não trabalhar sete dias corridos.
 Por outro lado, caso o empre-
gado tenha pedido demissão, de-
verá cumprir o período de aviso 
prévio com jornada normal de tra-

balho, sendo que, caso o trabalha-
dor não queira cumprir o período 
de aviso prévio, o empregador po-
derá efetuar o desconto desse perí-
odo junto às parcelas extintivas do 
contrato de trabalho.
 Empregados e empregado-
res devem estar atentos às regras 
estabelecidas há poucos anos do 
aviso prévio. Até 2011, o prazo 
era sempre de 30 dias. No entanto, 
desde que entrou em vigor a Lei 
nº 12.506/2011, dispondo sobre o 
aviso prévio proporcional, o prazo 
do aviso prévio passou a ser de 30 
dias, mais 3 dias por ano de serviço 
prestado a empresa, até o máximo 
de 90 dias de aviso prévio.

da Redação / Rau Advogados
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Assessoria Condominial

A responsabilidade dos porteiros 
no recebimento de citações 

judiciais na visão do Novo CPC  
Diretor da JR Office e da Folha do Síndico

Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por Aldo Junior |

A modernização da legisla-
ção aplicada aos condo-
mínios, sempre foi uma 

reivindicação da comunidade con-
dominial em todo Brasil.

 A sociedade evolui, mudam 
os conceitos e valores mas a le-
gislação vai ficando inadequada e 
principalmente desatualizada no 
tocante em especial as relações en-
tre síndicos e condôminos.

 È verdade que o código civil 
sofreu grandes inovações a par-
tir de 2003, mas ainda faltava um 
algo mais, ou seja um mecanismo 
mais eficiente para trazer aos con-
domínios maior agilidade.  

 Com o advento do novo có-
digo de processo civil que acaba 
de entrar em vigor, um grande luz 
vem coroar os condomínios em 
uma de suas maiores demandas, a 
inadimplência.

 As novas regras são extre-
mamente atuais,mas vamos neste 
artigo falar especificamente sobre 
as citações judiciais nos condomí-
nios.

 O Artigo 252 do NCPC, aduz 
como segue:

Art. 252.  Quando, por 2 (duas) ve-
zes, o oficial de justiça houver pro-
curado o citando em seu domicí-
lio ou residência sem o encontrar, 
deverá, havendo suspeita de ocul-
tação, intimar qualquer pessoa 
da família ou, em sua falta, qual-
quer vizinho de que, no dia útil 
imediato, voltará a fim de efetuar 
a citação, na hora que designar.

Parágrafo único.  Nos condo-

mínios edilícios ou nos lotea-
mentos com controle de acesso, 
será válida a intimação a que se 
refere o caput feita a funcioná-
rio da portaria responsável pelo 
recebimento de correspondência.

 Conforme vimos tanto à cita-
ção quanto a intimação ao devedor 
poderá ser efetivada e recebida 
pelo porteiro, caracterizando assim 
o estrito cumprimento da citação e
consequentemente todos os efeitos
do processo.

 Na prática, se o porteiro rece-
ber a citação ou intimação e não 
encaminhar ao seu destinatário em 
prazo suficiente para que o citado 
possa se defender, o condomínio 
poderá ser responsabilizado por 
qualquer dano que venha a ocorrer. 

 Em que pese os termos da Lei, 
a responsabilidade do condomínio 
a partir deste momento passa a ser 
de recebedor de uma determinação 

judicial, razão pela qual um fun-
cionário despreparado certamente 
trará grandes prejuízos ao condo-
mínio por se tratar um preposto. 

 Naturalmente se mostra de 
forma clara a importância do trei-
namento e a correta orientação aos 
funcionários em geral dos condo-
mínios, no sentido de entenderem 
sua responsabilidade e os possíveis 
danos causados por uma retenção 
de correspondência ou um simples 
esquecimento de encaminhar ao 
destinatário em tempo hábil o do-
cumento. 

 Da mesma forma os parentes 
e vizinhos devem ficar muito aten-
tos. Com a implantação das novas 
poderá o oficial de justiça se per-
ceber qualquer possibilidade de 
ocultação do citando, promover a 
citação de um vizinho ou familiar, 
dando a ele o conhecimento do ato 
judicial e seus objetivos.

Sem duvida uma legislação tão 

recente necessitará de adequações 
e entendimentos de interpretação 
por todas as partes, sejam elas o 
judiciário, os operadores de direito 
e a cidadãos em geral. Muitas ex-
planações diferenciadas podem ser 
atribuídas ao texto, muito natural 
em virtude de uma Lei embrioná-
ria. 

 Mais os condomínios devem 
se atentar a responsabilidade inse-
rida de forma implícita nas novas 
regras. Treinar seus funcionários 
adequadamente, a fim de evitar 
prejuízos financeiros. 

 Os procedimentos e controles 
preliminares ao recebimento da 
correspondência  são necessários 
são fundamentais para segurança 
do condomínio e  visam garantir 
a responsabilidade do condomínio 
como vemos a seguir:

Registro -  É a reprodução dos 
dados do documento, feita em sis-
tema próprio (escaneamento ou 
da cópia xerox do documento), 
destinado a arquivar e controlar a 
movimentação da correspondência 
pelo condomínio  e do processo em 
si visando fornecer dados e inteiro 
teor do documento além de suas 
características fundamentais aos 
interessados se necessário for fu-
turamente;

Distribuição e Tramitação -  
Nestas etapas procede-se a entrega 
dos documentos aos condôminos 
destinatários, o controle de movi-
mentação dos documentos e pres-
ta-se informação sobre a reposição 
dos mesmos em caso de extravio 
ou perda do destinatário.

1Controle Efetivo das cor-
respondências judiciais re-

cebidas em livro próprio com 
detalhamento de dia, hora e 
especificação do documento;

2Imediato encaminhamen-
to do documento recebido 

ao condômino destinatário no 
mesmo dia do recebimento;

3Protocolo de recebimen-
to do documento junto ao 

condômino destinatário a fim 
de provar de forma inequívoca 
a entrega e resguardar a res-
ponsabilidade do condomínio;

4Treinar os funcionários di-
retos ou terceirizados em 

virtude do instituto jurídico da 
“culpa in vigilando” e a res-
ponsabilidade civil envolvida;

5 Guardar uma cópia do do-
cumento entregue ao con-

dômino destinatário na admi-
nistração do condomínio para 
eventuais necessidades admi-
nistrativas e judiciais.  

Então para facilitar este treinamen-
to aos colaboradores sugerimos as 
seguintes medidas: 

 Com estas medidas administrati-
vas preventivas, o condomínio estará 
seguro das responsabilidades ineren-
tes, e o sindico tranquilo quanto a 
quaisquer reivindicações de condô-
minos em momento futuro. 
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Avalie seu porteiro
Teste ajuda síndicos e porteiros a ter uma portaria mais segura

Que a portaria é uma área 
que merece muito cuidado 
e atenção, todos sabem. 

Porém, esse local deve ser guar-
dado por alguém que seja capaz 
de tomar decisões corretas rapida-
mente.
 Para avaliar o nível dos profis-
sionais da portaria do seu condo-
mínio, o SíndicoNet, com ajuda de 
especialistas, elaborou um peque-
no teste para os porteiros. 
 São catorze questões de fácil 
entendimento e múltipla esco-
lha. A ideia é que o síndico, des-
sa forma, tenha um instrumento 
a mais para medir a necessidade 
de reciclagens e cursos daqueles 
que ocupam a “porta da frente” 
do condomínio – seja essa pessoa 
funcionário do condomínio ou de 
uma empresa terceirizada.
 Caso os profissionais não te-
nham se saído muito bem, não se 
preocupe.  Aposte em mais treina-
mento e em uma conversa amigá-
vel; esses são os primeiros passos 
para que a situação entre nos ei-
xos.
 Se os funcionários forem ter-
ceirizados, você pode pedir para 
a própria terceirizadora aplicar o 
questionário, sob sua supervisão. 
Em caso de resultados abaixo do 
esperado, cobre da empresa por 
providências de melhorias.
 Mas não se esqueça que o con-
domínio também deve fazer a sua 
parte e  oferecer  boas condições 
de trabalho para o porteiro.
 O ideal é uma portaria blinda-
da, bem ventilada e ergonômica 
para o profissional. Deixar o por-
teiro em um ambiente abafado, 
sem boa vizualização da rua, e 
sem conseguir se comunicar com 
ninguém é receita certa para que 

o profissional enfrente ainda mais
dificuldades no seu trabalho.
Dica: faça o download do teste 
no site www.sindiconet.com.br, e 
veja como andam seus profissio-
nais de portaria!

Teste

Caro profissional, cuidar bem da 
portaria é sinônimo de segurança 
para todo o condomínio. Por isso, 
sua atenção e cuidados são tão 
importantes para o bem-estar dos 
moradores. Que tal fazer um tes-
te para saber como andam as suas 
habilidades?  Mas sem preocupa-
ção. Aqui, não importa o resulta-
do. Esse teste é apenas para que o 
condomínio possa oferecer mais 
informações e condições de traba-
lho a você, ok?

1- Quando chega uma funcioná-
ria de uma unidade, no final de
semana, você:
a) Abre sem pensar duas vezes
b) Abre e interfona para o morador
c) Só abre depois de saber se a fun-
cionária pode subir

2- Você já liberou a entrada de
alguém desconhecido no condo-
mínio, por achá-lo familiar ou de
boa aparência?
a) Sim
b) Não

3- Como você reage quando um
morador pede para deixar a por-
taria “só um minutinho” para
ajudá-lo em alguma atividade?
a) Explica educadamente que não

pode deixar a portaria sem nin-
guém, que são ordens superiores
b) Diz que não pode
c) Dependendo do pedido, acaba
ajudando o morador

4- Quando um entregador ou ou-
tro prestador de serviços começa
a fazer muitas perguntas sobre o
dia a dia do condomínio, você:
a) Se for alguém que conhece bem,
conversa normalmente
b) Gosta de mostrar que sabe como
é a dinâmica do condomínio
c) Procura não dar nenhuma infor-
mação

5- Você as vezes se vê em uma
situação em que não sabe como
agir?
a) Sim
b) Não
c) Muito raramente
Se houver alguma, informe-nos 
abaixo:

6- O que você costuma responder
para familiares ou visitas de mo-
radores que não gostam de espe-
rar para serem liberados?
a) Explica, com jeito, que ninguém
pode entrar sem autorização
b) Não responde nada – afinal, as
pessoas só estão mesmo com pres-
sa
c) Diz que não está autorizado a
liberar a entrada de ninguém

7- Você considera os cursos e/ou
reciclagens oferecidos para pro-
fissionais de portaria:
a) Um dia diferente de trabalho

b) Uma maneira de se confraterni-
zar e conhecer outros porteiros
c) Um jeito de se manter sempre
atualizado

8- Como você reage quando al-
gum visitante ou prestador de
serviço do lado de fora do condo-
mínio insiste para que você saia
da portaria para atendê-lo?

a) Se percebo que é alguém de
confiança, atendo o pedido
b) Explico que não posso abando-
nar meu posto de trabalho
c) Ignoro a pessoa

9- Quando um prestador de servi-
ço chega, o que você faz?
a) Solicito crachá de identificação
com foto
b) Só deixo entrar se estiver uni-
formizado
c) Checo se a visita (do prestador
de serviço) foi autorizada, verifico
se ele está uniformizado e solicito
crachá de identificação com foto,
além de cadastrar sua entrada

10- Quando um carro conhecido
embica no portão e buzina para
abrir, o que você faz?
a) Abro o portão imediatamente
b) Confiro quem está dentro do ve-
ículo e se é o morador mesmo que
está em seu interior, antes de abrir
c) Vou até o carro para checar se é
o morador antes de abrir

11- Qual o telefone de emergên-
cia da Polícia Militar?
a ) 190

b ) 192
c) 193

12- Se o morador estiver acom-
panhado de pessoa desconhecida,
você:
a) não deve adotar nenhuma atitu-
de em especial, pois deve ser co-
nhecido do morador.
b) deve ficar atento, pois há casos
em que criminosos “puxam” con-
versa com moradores, procurando
parecer que são pessoas conheci-
das. Verificar se estas realmente os
acompanham, indentificando-o.
c) deve pedir para ver seu docu-
mento de identidade.

13- Em caso de você observar in-
divíduos ou carros suspeitos nas
imediações do prédio, como deve
proceder?
a) procurar imediatamente um
posto da PM.
b) procurar se aproximar dos sus-
peitos, para poder observar me-
lhor.
c) anotar os dados das pessoas
(altura, peso, cor, etc.) e do carro
(placa, cor, modelo, etc.), e entrar
em contato com a polícia.

14- Qual o cuidado que se deve
ter com portões eletrônicos?
a) nenhum, pois eles são totalmen-
te seguros.
b) observar se estão funcionando
perfeitamente, mais nenhuma pro-
vidência.
c) prestar atenção durante a en-
trada e saída de automóveis, pois
seu tempo de permanência aberto
é longo, e, desta forma, surpresas
desagradáveis poderão acontecer.

Espaço
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Manutenção
Condôminos não podem 

se recusar à realização de 
reparos emergenciais

Viver em condomínio é sa-
ber conviver em coletivi-
dade. Quem escolhe esse 

tipo de moradia para habitar deve 
ter em mente que sua residência é 
parte de um todo, não está isolada, 
e - portanto - fica sujeita à regras 
e convenções que atingem a todos. 
Essa integração está não apenas 
no plano virtual, mas também no 
físico. 

 Em um condomínio verti-
cal, por exemplo, a rede elétrica 
e hidráulica são interligadas. Um 
distúrbio em uma unidade pode 
acarretar prejuízos a outra e as-
sim por conseguinte. Dessa forma, 
ninguém pode se negar a realizar 
obras ou reparos necessários para 
a segurança e bem estar coletivo. 

 Recentemente um caso ocor-
rido no Distrito Federal chegou à 
Justiça. Juiz da 4ª Vara Cível de 
Taguatinga deferiu pedido de tute-
la de evidência, formulado por um 
condomínio, para determinar que 
dois moradores de uma das unida-
des autorizem vistoria no sistema 
de tubulação de gás do apartamen-
to e, se necessário, a sua substitui-
ção. 

 O condomínio, parte autora da 
ação, contou que a construtora res-
ponsável pela edificação do prédio 
está realizando trabalhos preven-
tivos, incluindo serviços de subs-
tituição da tubulação de gás por 
material mais resistente, tanto nas 
unidades exclusivas como na parte 
comum do condomínio. Tal medi-
da visaria garantir segurança dos 
moradores e do empreendimento.

 Entretanto, de acordo com o 
condomínio, os moradores de uma 
das unidades do condomínio, ne-
gam-se a autorizar a obra e, em es-
pecial, a permitir ingresso de fun-
cionários da empresa responsável 
pelo serviço no imóvel, mesmo já 
tendo ocorrido diversas tentativas 
de aconselhamento sobre a neces-
sidade da medida. O condomínio, 
então, entrou com ação de conhe-
cimento e requereu, de início, a 
adoção de medida de evidência, 
para compelir a parte ré a permitir 
o ingresso no apartamento para a
realização dos serviços necessá-
rios na tubulação de gás.

 Em sua sentença, o juiz pon-
derou a possibilidade da ocorrên-
cia de um acidente, com vazamen-

to de gás nas tubulações, cujas 
consequências são imprevisíveis. 
Por isso, determinou que a inspe-
ção - e possíveis reparos - deveria 
ser acompanhada pelo síndico, ad-
ministração ou por prepostos, num 
prazo de 24h a contar da ciência da 
decisão pelos réus, sob pena de in-
cidência de multa de R$ 5 mil por 
dia de descumprimento, limitados 
a R$ 20 mil.

 O magistrado salientou a exis-
tência do vínculo jurídico entre as 
partes, na forma de condomínio 
que, conforme linhas gerais, cons-
titui forma anormal de proprieda-
de, a chamada compropriedade. 
Nos autos do processo, foi trazi-
do ainda um regulamento desse 
condomínio que estabelece “que 
cada condômino ou proprietário 
de unidade autônoma, indepen-
dentemente das obrigações esta-
belecidas na convenção, obriga-se, 
dentre outras medidas, a permitir 
ao síndico e/ou administradora e 
seus prepostos o ingresso em sua 
unidade autônoma, quando isto se 
torne indispensável à inspeção ou 
realização de trabalhos necessários 
à manutenção ou reparo de partes 
comum e/ou das unidades”.

da Redação / TJDFT
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Coluna Gabor RH

Escassez de mão de obra em Condomínios
O que fazer para preencher vagas abertas e reter bons profissionais

Por Ricardo Karpat |

Ricardo Karpat

Foi-se o tempo em que demitir 
um funcionário ou substituir 
um terceirizado, principal-

mente da faxina ou portaria, era só 
uma questão trabalhista e de repo-
sição do novo profissional. Atual-
mente, para muitos condomínios 
essa troca pode ser o início de um 
longo caminho até encontrar a pes-
soa certa.
 Essa situação se apresenta des-
de 2010, quando a mão de obra 
para trabalhar em condomínios, 
principalmente nos grandes cen-
tros, ficou mais escassa. Um dos 
principais motivos para tanto é o 
boom imobiliário. Com o aque-
cimento do ramo da construção 
civil, que pede pouca qualificação 
de seus trabalhadores e oferece 
muitas oportunidades de trabalho, 
houve muito interesse de portei-
ros, faxineiros e até zeladores a se 
aventurarem nesse novo mercado 
de trabalho.
 A situação só não está pior por-
que, segundo os especialistas con-
sultados, recentemente a situação 
se alterou um pouco em favor dos 
condomínios, já que as empresas 
voltaram a perceber um movimen-
to de interesse dos candidatos a 
ocupar postos de trabalho em em-
preendimentos 

Para completar, além dessa es-

cassez de mão de obra, existe ainda 
o problema da falta de qualificação.
Antigamente, para ser porteiro,
bastava abrir o portão e atender o
interfone. Hoje em dia, a realidade
é diferente: há mais equipamentos
para serem operados, como os de
controle de acesso e o CFTV, a vio-
lência aumentou muito e há mais
oportunidades, mesmo para quem
não conta com muita qualificação.

Problema
 Com esse quadro pouco fa-
vorável, o condomínio pode ficar 
refém de uma situação ruim, como 
um funcionário que não está traba-
lhando bem, mas que não pode ser 
mandado embora porque não há 
candidato para sua vaga.
 Para se ter uma ideia, nos gran-
des centros, há casos de condomí-
nios que ficam até dois meses pro-
curando candidatos para preencher 
uma vaga e quando acham alguém 
para ocupá-la, a pessoa simples-
mente não se adapta ao local de 
trabalho, ou não tem a qualificação 
necessária. 
 As empresas terceirizadas tam-
bém sentem esse revés, já que fica 
mais difícil contratar funcionários 
para trabalhar em sua carteira de 
clientes e isso impacta diretamente 
nos condomínios, gerando assim 
uma alta rotatividade de funcioná-

rios no local de trabalho.

Capacitação
 Por isso, muitas empresas 
apostam em centros de treinamen-
to voltados para profissionais do 
setor. Nesses locais, especialistas 
ensinam como o trabalho deve ser 
feito, além de dicas de como se 
comportar, e de apresentação pes-
soal. Algumas empresas oferecem 
cursos de português e de informá-
tica.
 Mas a capacitação não deve ser 
oferecida apenas para aqueles que 
estão buscando uma vaga. Para o 
profissional que já trabalha em 
condomínio, também é importante 
uma reciclagem, para que se man-
tenha atualizado com as necessi-
dades do empreendimento –e tam-
bém para evitar que se transforme 
naquele funcionário antigo e cheio 
de vícios, que só executa as tarefas 
ao seu modo.

Retendo o funcionário
 E como fazer quando até há 
candidatos para a vaga, mas ne-
nhum se mantem no posto? Essa 
situação também é ruim para o em-
preendimento, que vê seu cotidia-
no exposto a vários profissionais 
diferentes. Para evitar a rotativida-
de, os especialistas dão uma série 
de soluções a problemas típicos da 

vida em condomínio:

• Salários baixos: oferecer ape-
nas o piso da categoria com os
benefícios de praxe dificilmente
“segura” o funcionário. Se  no
condomínio os empregados são
terceirizados, o ideal é que o sa-
lário acima do piso esteja previs-
to em contrato

• Ambiente de trabalho: se tra-
balhar no empreendimento é di-
fícil,  desorganizado, com muita
gente dando palpite nas funções
dele, o empenho e a motiva-
ção cai bastante. A portaria, por
exemplo, deve ser arejada, bem
equipada, limpa e com regras
claras.

• Os moradores: se os próprios
condôminos não respeitam o ser-
viço do profissional, ele dificil-
mente sentirá que sua contribui-
ção é valorizada no dia a dia do
empreendimento.

• Pacote de benefícios: oferecer
uma cesta básica e plano de saú-
de e odontológico melhor do que
o piso da categoria

• Participação nos lucros: esse
é um benefício oferecido por al-
gumas empresas terceirizadas,
que costuma ser bastante atrativo

• Reciclagem periódica: seja
funcionário terceirizado ou do
condomínio, o ideal é que ele es-
teja sempre bem informado, seja
com cursos ou palestras. Em se
tratando de empresas terceiriza-
das, isso também deve constar
em contrato

• Bonificação: oferecer um ex-
tra para aqueles que não faltam
e não chegam atrasado pode não
ter grande impacto nas contas
do condomínio, mas com certe-
za ajuda o bom funcionário a se
sentir prestigiado no seu esforço

Como escolher
 Um bom processo de seleção 
é fundamental. Se for conduzida 
por um profissional adequado de 
recursos humanos, a entrevista de 
emprego ajuda a eliminar os inte-
ressados “problema” na vaga ou 
aqueles que não são compromis-
sados com o trabalho. Peça ajuda 
para a sua administradora, caso os 
funcionários sejam do condomínio 
e não terceirizados.
 Também devem pesar no mo-
mento da escolha a proximidade 
da casa do funcionário com o local 
de trabalho, se ele foi indicado por 
algum empregado ou morador do 
condomínio, e se ele tem experiên-
cia anterior com o tipo de trabalho 
em questão.
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Área Comum
Otimização de vagas
Serviço também ajuda a melhorar 

espaço de manobras 

A garagem é um dos ambien-
tes do condomínio que mais 
geram atritos entre os mo-

radores. Seja pelo número reduzi-
do de vagas, pelas suas dimensões, 
pouco espaço para realizar mano-
bras, ou pelo limite de velocidade 
do local, a garagem é uma fonte 
quase que inesgotável de dores de 
cabeça.
 O problema mais presente, po-
rém, é a falta de vagas para todos 
os moradores que têm um automó-
vel no condomínio, além dos tama-
nhos variáveis desses espaços: há 
poucas vagas grandes, um número 
um pouco maior de vagas médias  
e a maior oferta é de espaços me-
nores.
 Vale lembrar que essa propor-
ção, assim como a metragem das 
vagas, é decidida pelo Código de 
Obras de cada município, e deve 
ser seguida pelas construtoras no 
momento da construção dos em-
preendimentos. Acontece que tais 
Códigos não têm acompanhado a 
tendência do mercado por carros 
maiores.  E isso tem se refletido di-
retamente no problema de falta de 
espaços nas garagens.

Responsabilidade do 
morador

 Os moradores também têm sua 
respondabilidade e, por isso, de-
vem se conscientizar a respeito do 
tamanho das vagas ofertadas pelo 
condomínio, antes de se mudarem 
ou comprarem um carro novo. 
 Se todos quiserem ter carros 
do tipo SUV, picapes com cabine 
dupla, ou stations wagons, sim-
plesmente não haverá espaço dis-
ponível para todos os veículos.
Vale ressaltar ainda que, em ga-
ragens onde as vagas são fixas, a 

responsabilidade é do morador em 
ter um veículo compatível com sua 
vaga. Caso contrário, estará em de-
sacordo com as normas do condo-
mínio e, em função disso, poderá 
sofrer advertências e até multas da 
administração.

Otimização de vagas
 Para quem tem problemas no 
local, atualmente existe o servi-
ço de otimização de garagem. O 
serviço visa aumentar o número 
de vagas disponíveis, diminuir as 
vagas presas e aumentar o espaço 
de manobra dos veículos, tudo isso 
dentro da mesma garagem.
 O que muda principalmente é 
a disposição das vagas, que com a 
ajuda de um software, são marca-
das a 45 graus, na diagonal. Dessa 
forma, consegue-se mais um pouco 
de espaço – seja para aumentar o 
número de vagas ou para deixá-las 
maior. Mas é bom lembrar que o 
aumento de espaço não será supe-
rior a 7%, e que as vagas a mais 
podem ser sorteadas ou alugadas 
para os próprios moradores. Essa 
destinação deve ser discutida  e 
aprovada em assembleia.

Contratação
 Para contratar um serviço des-
se tipo, busque empresas que já te-
nham experiência no setor. O ideal 
é que seu quadro conte com en-
genheiros, arquitetos ou projetis-
tas,  já que esses profissionais têm 
maior base para distribuir as vagas 
corretamente.
 Peça no primeiro momento 
um estudo das alterações a serem 
feitas. Geralmente as empresas 
cobram por esse estudo prelimi-
nar, mas antes disso podem dar um 
orçamento aproximado de quanto 

sairá para otimizar a garagem.
Para realizar esse estudo, a empre-
sa precisa tanto da planta da ga-
ragem quanto das medidas exatas 
do local. Por isso, o ideal é que o 
prestador de serviços se  desloque 
até o empreendimento para  efetuar 
a medição total da garagem e tirar 
fotos.
 Depois do estudo, a empresa 
apresenta uma planta executiva, 
que deve ser aprovada primeiro 
pelo conselho e pelo síndico e de-
pois, pelos moradores. O serviço 
completo pode demorar até dois 
meses para ficar pronto.
 O preço pode variar de R$ 
5 mil a até R$ 10 mil, e depende 
principalmente do tamanho do em-
preendimento.
 Vale ressaltar que o serviço 
dessas empresas consiste em alte-
rar as vagas de local. A marcação 
das mesmas, com tinta, geralmen-
te não está inclusa no pacote – ela 
pode ser feita com giz pela empre-
sa. Para a marcação final, o empre-
endimento pode contar com a sua 
própria mão de obra ou contratar 
alguém especializado, como um 
pintor.
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Especial

O desafio de atrair 
quórum para assembleias 

condominiais

Uma queixa bastante re-
corrente entre síndicos 
de todo o Brasil é a baixa 

frequência durante as assembleias 
condominiais. Segundo a Lello, 
tradicional administradora paulis-
tana, cerca de 70% dos morado-
res de São Paulo - maior cidade 
do país - não comparecem às as-
sembleias marcadas para debater 
e deliberar sobre assuntos de seus 
condomínios.

 Pouca gente se dispõe a reser-
var alguns minutos do seu tempo 
para ir discutir assuntos pertinentes 
ao interesse coletivo como eleição 
do síndico, melhorias a serem im-
plantadas na estrutura, aprovação 
da previsão orçamentária e das 
contas do exercício anterior. Isso 
rapidamente gera insatisfações, 
pois, embora não tenha participa-
do das deliberações, o faltoso está 
igualmente sujeito a obedecê-las 
independentemente de ter compa-
recido ou não à reunião.

 Essa é, portanto, a reclamação 
padrão por parte de muitos condô-
minos: “Eu não sabia, eu não fui 
consultado acerca disso, logo, não 
vou seguir essa regra”. O argu-
mento é facilmente rebatido, uma 
vez que as decisões tomadas em 
assembleia legalmente constituída 
são, sim, legítimas e válidas para 
absolutamente todos, desde que, 
obviamente, tenham sido atendi-
dos critérios como convocação 
prévia e quórum mínimo para a re-
alização de tal encontro. 

 Contudo, bater de frente com o 
condômino e informá-lo de que é 
obrigado a se submeter a regimen-
tos sobre os quais ele não opinou 
não é uma forma muito diplomá-
tica de gerenciar os assuntos do 
condomínio. O melhor síndico é 
aquele conciliador, não o inimigo 
dos condôminos. Então, melhor 
que assumir tal postura de “carras-
co”, mais interessante é atrais as 

pessoas a participarem das assem-
bleias e convencê-las de que aque-
le momento é importante e pode 
ser agradável. 

 “Os síndicos devem trabalhar 
para mobilizar os moradores, vi-
sando ampliar o número de parti-
cipantes nas assembleias, uma vez 
que as decisões tomadas nesses 
encontros afetam a todos os con-
dôminos”, afirma Angelica Arbex, 
gerente de Relacionamento com o 
Cliente da Lello Condomínios. Ela 
sugere 6 dicas para essa finalidade. 
Confira:

1  Procure mesclar temas impor-
tantes com outros que atraiam 
interesse dos condôminos. As-

sim, a presença será maior.

2Coloque na pauta apenas as-
suntos realmente relevantes. 
Desta forma, as assembleias 

ficam mais curtas e menos cansa-
tivas.

3Promova a integração dos 
condôminos com eventos 
extra-assembleia. É mais fá-

cil ter adesão dos moradores em 
um condomínio com clima mais 
amistoso.

4Para condomínios muito 
grandes, vale fazer um pe-
queno evento após a assem-

bleia, como um coquetel, um lan-
che ou mesmo um eventual sorteio 
de prêmios.

5Estimule a gestão participa-
tiva no condomínio. Uma 
boa dica é criar comissões 

específicas para que os condômi-
nos participem, como comissão de 
decoração, de obras e de síndicos-
-mirins, entre outros.

6Acerte no horário. Cada sín-
dico deve conhecer bem os 
seus moradores e procurar 

agendar a assembleia num horário 
positivo para a maioria deles.
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O preço da segurança privada
Repeteco

Mesmo não estando visí-
vel aos olhos , é certo 
que nas grandes cida-

des a população vive protegida por 
uma parafernália eletrônica, digna 
dos filmes do agente secreto 007. 
Em fortaleza, por exemplo, há à 
disposição de sua população equi-
pamentos capazes de monitorar re-
sidências e empresas via Internet. 
As células de sobrevivência, que 
transformam um simples cômodo 
em uma fortaleza moderna, têm 
suas paredes e portas blindadas 
contra disparos até mesmo de fuzil 
AR -15.

 Na capital cearense, pelo me-
nos três ambientes como esse já 
foram construídos.

As guaritas dos condomínios tam-
bém são projetadas para suportar o 
impacto das balas. Aos poucos, a 
busca pela segurança transforma as 
metrópoles em selva de aço.

 A sensação de segurança, que, 
para a maior parte da população, 
tornou-se apenas uma longínqua 

lembrança, começa a ser recon-
quistada pelas pessoas que tem um 
considerável patrimônio.

 Um simples compartimento 
de uma casa ou empresa tem suas 
paredes e portas blindadas, sendo 
projetado para se tornar pratica-
mente intransportável por margi-
nais. O metro quadrado de uma pa-
rede blindada não sai por menos de 

R$ 300,00. A blindagem das portas 
é ainda mais cara – R$ 3 mil, mas 
pode custar cerca de R$ 4,5 mil. O 
vidro de blindado já é um pouco 
mais barato, saindo por R$ 20,00 
o centímetro quadrado. Algumas
pessoas colocam nesse cômodo,
que possui isolamento acústico e
térmico, um gerador de energia.
Também há espaço para frigobar

abastecido com alimentos não-pe-
recíveis.

 Como objetivo de todo esse 
investimento não é ficar isolado, 
mas protegido de perigos, há um 
monitor de vídeo, cujo valor é de 
aproximadamente R$ 2,5 mil, que 
exibe as imagens das câmeras es-
palhadas pela residência.

 A comunicação é garantida por 
celular e os suprimentos devem ser 
armazenados para assegurar que, 
caso necessário, o habitante dessa 
moderna fortaleza não deixe o re-
cinto por quatro dias. Um bunker 
de 15 m2 custa R$ 40 mil.

 Mas os condomínios que não 
podem dispor de tantos recursos 
podem dispor de tantos recursos 
podem optar por outras alternati-
vas mais baratas e que torna a área 
mais segura. As cercas elétricas e 
sistema de monitoramento por câ-
meras são algumas destas opções.

Jornalista e Colaboradora da 
Folha do Sindico

Blindagem nos condomínios 
tornou-se uma mania

 A busca por mais segurança 
tornou a blindagem de ambientes 
uma espécie de mania. As guaritas 
dos condomínios já estão sendo 
blindadas. Dessa forma, segundo 
ele, o porteiro, quando necessário, 
tem condições de tomar atitudes, 
como ligar para a policia ou acio-
nar a segurança privada, sem correr 
riscos. A blindagem de uma guari-
ta de dois metros quadrados custa 
de R$ 5 mil a R$ 10 mil. Com a 
ajuda de um sistema integrado de 
tv, o morador percebe que sua resi-
dência ou escritório foi invadido e 
busca refugio na doca de seguran-
ça. Ela é toda blindada. Tem apro-
ximadamente dois metros quadra-
dos; as pessoas (lá dentro) têm 
como se comunicar com o exterior 
e se mantém protegidas, enquanto 
os marginais estão no local. A ins-
talação de um sistema como esse 
(com quatro câmeras) sai por R$ 
2,5 mil, em média. A instalação de 
16 câmeras custa cerca de R$ 9 mil.

Por Andréa Mattos |
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Prevenção Momento EuChef
Por Fábio Marques |

Seguro Condominial
Erros comuns na renovação e 

utilização da apólice

Dicas
Pintura em gesso

 O gesso é um material co-
mumente utilizado em con-
domínios residenciais e cor-
porativos, justamente pela 
versatilidade que proporciona. 
Com ele, é possível redefinir 
espaços, construir divisórias, 
texturizar e adornar paredes e 
painéis. Tudo isso com um cus-
to relativamente baixo e com 
economia de tempo também. A 
superfície do gesso é semipo-
rosa, bastante estável e não se 
danifica facilmente.
 Embora o gesso seja uma 
ótima superfície para pinturas 
quando está completamente 
seco, jamais deve-se pintá-lo 
quando estiver molhado, uma 
vez que ele contém muita umi-
dade, o que pode danificar qual-

quer tinta ou primer pintado sobre 
ele. É necessário deixar o gesso 
secar por alguns dias antes de 
pintá-lo. Após essa etapa, deve-se 
aplicar um fundo selador para uni-
formizar a absorção da superfície, 
garantindo durabilidade na pintura 
e economia de tinta. As áreas trata-
das nas juntas entre as chapas e nas 
cabeças dos parafusos devem ser 
lixadas para eliminação de eventu-
ais rebarbas de massa e pequenas 
irregularidades.

Fusíveis e Disjuntores

 O número de acidentes cau-
sados por curto circuito no Brasil 
cresceu quase 50% em 2015, um 
total de 441 casos de incêndio 
contra 295 registrados no ano an-
terior. Os dados são da Associação 
Brasileira de Conscientização para 

os Perigos da Eletricidade (Abra-
copel), e revelam também um salto 
de mais de 60% nos casos de mor-
tes causadas por esse tipo de aci-
dente. 
 A vigilância deve ser constan-
te e um dos sinais de que algo está 
errado são fusíveis e disjuntores 
queimando constantemente. Se 
você tem observado esse fato no 
seu condomínio, cuidado! Fusíveis 
e disjuntores são uma proteção da 
rede elétrica e quando cargas acima 
do limite de corrente (amperagem) 
projetado são ligadas nas tomadas 
de eletricidade ou na rede elétrica, 
podem ocasionar frequentemente 

a queima de fusíveis e desarme de 
disjuntores. 
 Há que se verificar as causas 
com um profissional qualificado 
a fim de evitar as consequências 
mais graves. Nunca substitua os 
fusíveis ou disjuntores para os de 
maior capacidade. Isto poderá le-
var a um curto circuito e incêndios 
na instalação elétrica.

Focos de Aedes aegypti

O Brasil está em guerra contra 
o mosquito Aedes aegypti e é de
total importância o engajamento
dos condomínios nesse combate.
As regras básicas para evitar o sur-
gimento de focos do mosquito já
são de amplo conhecimento. Po-
rém, o que nem todo mundo sabe é
que esse animal pode estar pondo

ovos em locais que você sequer 
imaginaria. Criadouros do mos-
quito podem estar em qualquer 
local que acumule água, inclu-
sive nos eletrodomésticos. A 
bandeja da geladeira e a drena-
gem do ar condicionado podem 
virar criatório do mosquito.
 A água acumulada é ideal 
para o depósito de larvas do 
mosquito, pois a armazena a 
água do sistema de refrigeração 
e precisa ficar ali. Já que não 
pode ser retirada deve-se colo-
car 3 colheres de sopa de sal de 
cozinha na bandeja evaporado-
ra localizada na parte traseira 
do eletrodoméstico, especialis-
tas também indicam 2 colheres 
de chá de água sanitária para a 
eliminação do desenvolvimento 
de mosquitos.

Fábio Marques
Personal Chef 

Fazemos seus eventos 

Fone:  61 8192-0892
Site: www.chefmarques.com
insta: @ocheffabiomarques 

Brownie de Brigadeiro

INGREDIENTES

• 4 xícaras de chocolate meio
amargo

• 1 xícara de manteiga sem sal

• 1 e ½ xícaras de açúcar

• 4 ovos batidos

• 1 xícara de farinha de trigo
peneirada

COMO FAZER 

Derreta o chocolate e a mantei-
ga. Incorpore o açúcar e os ovos, 
misturando bem. Peneire a fari-
nha de trigo e acrescente à mas-
sa. Misture. Despeje a massa em 
uma assadeira de 25cmx25cm 
forrada com papel manteiga. 
Asse por 30 minutos em forno 
médio.

INGREDIENTES DA 
COBERTURA

• 1 lata de leite condensado

• 1 caixinha de creme de lei-
te

• 1/2 xícara de chocolate
amargo picado

COMO FAZER 

Leve todos os ingredientes ao 
fogo baixo mexendo sempre, 
até descolar do fundo da panela.

MONTAGEM

Corte os brownies em 16 peda-
ços na forma. Espalhe uma ge-
nerosa camada da cobertura de 
brigadeiro sobre cada brownie e 
sirva os pedaços.

O seguro do condomínio é de 
extrema importância e sua 
contratação é obrigatória 

por lei, segundo artigo 1.346 do 
Código Civil. Ele dá a segurança 
de que mesmo quando algo der er-
rado, o prejuízo será o menor pos-
sível. Mas a falta de conhecimento 
técnico no uso e na renovação das 
apólices pode comprometer este 
benefício.
 Não são raros os erros, tanto 
de síndicos como de administra-
dores experientes, que provocam 
diversos contratempos, atrasos no 
atendimento ou mesmo resultam 
na perda de direito à indenização. 
Veja abaixo alguns exemplos:

Erros comuns na renovação do 
Seguro

• Presumir que a cobertura de
incêndio deve ser contratada pela
soma dos valores de venda das
unidades autônomas, provocan-
do o superdimensionamento das
importâncias seguradas. A inde-
nização, em caso de sinistro, está
limitada ao valor de reconstrução
do edifício e não inclui o terreno
nem as fundações do imóvel.
• Admitir, ainda no mesmo con-
texto, que a cobertura de incêndio
deve ser contratada com base no
valor depreciado do imóvel, con-
siderando sua idade e estado de
conservação. Para que a indeni-
zação alcance um valor equivalen-
te ou, no mínimo, próximo ao de
reconstrução, é preciso contratar o
seguro desprezando esses fatores.

• Manter as coberturas, princi-
palmente a de incêndio, com base
na apólice anterior, sem reavaliá-
-las, iludindo-se com a expec-
tativa de que a continuidade da
renovação, sem alteração das co-
berturas, isenta o síndico da res-
ponsabilidade.
• Delegar a terceiros a respon-
sabilidade pela aprovação do
seguro, pois essa é pessoal e in-
transferível do síndico, não ha-
vendo recurso legal que transfira
essa atribuição a terceiros, o que
já não ocorre com a administra-
ção do condomínio, que pode ser
delegada a empresas especializa-
das.

Erros comuns na utilização do 
Seguro

• Avisar sinistros verbalmente
ou por e-mail, sem as informa-
ções necessárias, tais como: data
e hora, circunstâncias do ocorri-
do, bens atingidos e dados dos
envolvidos. A falta de informa-
ções adequadas impede o registro
formal do sinistro junto às segu-
radoras.
• Mandar reparar ou permitir o
reparo de instalações ou equipa-
mentos, sem prévio aviso do si-
nistro, e anuência da seguradora,
presumindo que, por serem emer-
genciais, podem ser realizados à
revelia, o que não procede, pois
os contratos não prevêem reem-
bolso de qualquer despesa efetu-
ada sem expressa autorização da
seguradora.

• Recomendar a moradores que
realizem 03 orçamentos prévios,
no caso de danos a veículos, uma
vez que as seguradoras são quem
fornecem a relação de oficinas
credenciadas para orçamento
e reparo, sendo que o procedi-
mento de tomada de orçamentos
prévios apenas irá atrasar o início
dos reparos e confundir o mora-
dor.
• Atribuir a determinados even-
tos causas não compatíveis ou
relacionadas ao sinistro, buscan-
do forçar o enquadramento do
sinistro às clausulas da apólice,
sem comprovação, tal como, por
exemplo, considerar danos de-
correntes de chuva forte como
sendo vendaval.
• Buscar transferir à seguradora
despesas relativas à conservação
de rotina do edifício ou manuten-
ção de equipamentos reconheci-
damente defeituosos, inoperantes
ou que estejam chegando ao final
de vida útil. As seguradoras ava-
liam o estado dos equipamentos
e instalações no momento do si-
nistro e, usualmente, recusam a
indenização em situações como
essa.
• Deixar de reclamar sinistros
no interior das unidades autôno-
mas, ao presumir que não estão
cobertas na apólice ou que incên-
dios provocados acidentalmente
por condôminos no interior de
suas unidades não estão ampa-
rados pela apólice. A lei garante
a cobertura mesmo quando o in-
cêndio tem origem em área priva-
tiva do edifício.
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Cotidiano
Elevador de serviço versus 

elevador social

O brasileiro está negligen-
ciando um importante 
momento do seu dia: de 

acordo com pesquisas do Instituto 
do Sono aproximadamente 63% 
dos brasileiros têm algum proble-
ma relacionado ao sono. Esse ato, 
fundamental para a saúde do orga-
nismo, está sendo perturbado por 
distúrbios como insônia, ronco e 
apneia (parada respiratória duran-
te o repouso). Como andam suas 
noites de sono? 

 Para a especialista em sono 
Kenya Felicíssimo, problemas 
relacionados ao sono são, muitas 
vezes, negligenciados. Acordar 
cansado pode significar ter uma 
doença grave e é uma questão que 
deve ser investigada, uma vez que 
a falta de descanso prejudica o 
bem-estar físico e cognitivo do in-
divíduo, destaca-se a manutenção 
do equilíbrio geral do organismo, 
das substâncias químicas no cé-
rebro que regulam o ciclo vigília-
-sono, consolidação da memória e
aprendizado, regulação da tempe-

ratura corporal, entre outras ativi-
dades.

 Segundo a Associação Brasi-
leira do Sono, 24% dos homens e 
18% das mulheres de meia-idade 
roncam. Acima dos 60 anos, o per-
centual aumenta para 60% e 40%, 
respectivamente. O Instituto do 
Sono aponta que, no Brasil, exis-
tem 40 milhões de pessoas por-
tadoras da apneia, distúrbio que 
pode levar a problemas cardíacos, 
como pressão alta e infarto do 
miocárdio. 

 De acordo com especialistas 
no tema, as necessidades diárias 
de sono variam de acordo com a 
faixa etária do indivíduo. A orien-
tação é de que adultos e idosos 
devam reservar de 6 a 8 horas por 
dia para o seu momento de repou-
so. Porém, por inúmeros motivos, 
isso nem sempre é obedecido. 

 O Instituto do Sono propõe 
algumas dicas que podem ajudar a 
ter um descanso mais eficaz e res-
taurador e melhorar a qualidade de 
vida: 

Imagine a seguinte situação: 
você está atrasado para um 
compromisso, sai do seu apar-

tamento com pressa e chama o ele-
vador, mas... ele nunca para. Então 
você descobre que o vizinho de 
cima está de mudança e ocupando 
o elevador social com o trânsito
de seus pertences. Outro caso hi-
potético: você chega ao seu edifí-
cio acompanhado de uma visita e,
ao chegar ao elevador, ambos se
deparam com um outro morador
e seu cachorro de estimação sujo
e vocês precisam compartilhar
o mesmo espaço. Desagradável,
sim?

Ambas situações não são ra-
ras de acontecer e costumam gerar 
conflitos os quais o síndico precisa 
administrar no cotidiano do con-
domínio. As atribuições dos ele-
vadores social e de serviço ainda 
não são bem definidas para vários 
moradores que insistem em fazer 
uso irregular desse equipamento, 
causando constrangimento e mal 
estar às demais pessoas com quem 
convivem. 

É fundamental que as pessoas 

• Ter horários regulares para dormir e despertar.
• Ir para a cama somente na hora dormir.
• Ter um ambiente de dormir adequado: limpo, escuro, sem ruí-

dos e confortável.
• Não fazer uso de álcool ou café, determinados chás e refrigeran-

tes próximo ao horário de dormir.
• Não fazer uso de medicamentos para dormir sem orientação

médica.
• Se tiver dormido pouco nas noites anteriores, evite dormir de

dia.
• Jantar moderadamente em horário regular e adequado.
• Não levar problemas para a cama.
• Realizar atividades repousantes e relaxantes preparatórias para

o sono.
• Ser ativo física e mentalmente.

da Redação / Assessoria

saibam as regras para o uso de cada 
um dos elevadores disponíveis no 
prédio e esse funcionamento deve 
ser fiscalizado pelo zelador ou 
outro profissional adequado. Para 
isso, é interessante que se colo-
quem placas de aviso nas proxi-
midades. Em caso de infração, o 
condômino deve ser chamado à 
atenção e, em reincidência, so-
frer as penalidades previstas pela 
Convenção do Condomínio, como 
multa, por exemplo.

A determinação de trânsito de 

pessoas exclusivamente pelo ele-
vador de serviço, como por exem-
plo empregados domésticos, pres-
tadores de serviço, funcionários do 
condomínio, é um tipo de discri-
minação que está sendo combatida 
atualmente, sendo inclusive assun-
to disposto lei em alguns municí-
pios. No Rio de Janeiro, Belém e 
em São Paulo, dentre outras cida-
des, é vedada qualquer forma de 
discriminação em virtude de raça, 
sexo, cor, origem, condição social, 
idade, porte ou presença de defici-

ência e doença não contagiosa por 
contato social no acesso aos eleva-
dores.
 Então para que serve o eleva-
dor de serviço exatamente? A sua 
finalidade é basicamente o trans-
porte de carga e aí estão incluídos 
móveis em casa de algum morador 
estar se mudando, pacotes e carri-
nhos de feira e também animais de 
estimação como gatos e cachorros, 
independentemente do porte que 
tenham. Pessoas em trajes de ba-
nho também são orientadas a utili-
zar o elevador de serviço. Por ana-
logia, o elevador social, por sua 
vez, serve para trânsito de pessoas. 
 É válido lembrar que tal con-
duta também deve ser cobrada 
por parte dos visitantes. Assim, é 
necessário que os elevadores do 
condomínio estejam devidamente 
sinalizados com placas informa-
tivas de “Social” e “Serviço”. A 
informação sobre qual elevador 
usar também deve ser, preferen-
cialmente, dada pelo porteiro no 
instante da liberação do acesso ao 
visitante. 




