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* Sujeita à alteraçõesAtualizada em 03/12/2019

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

Office-Boy/Contínuo 1.107,60 1.161,93 1.174,82

Faxineiro 1.110,72 1.161,93 1.177,16

Trab.Serv.Gerais 1.110,72 1.231,50 1.177,16

Jardineiro 1.110,72 1.231,50 1.177,16

Porteiro (Diurno e Noturno) 1.192,88 1.463,96 1.332,70

Garagista (Diurno e Noturno) 1.147,12 1.463,96 ------

Zelador 1.209,52 1.463,96 1.216,10

Aux.de Escritório/Administração 1.449,76 1.544,39 1.469,11

Vigia ------ 1.463,96 1.332,70

Encarregado 1.451,84 1.865,94 1.495,09

Vale Alimentação 587,00
Mensal

36,50 
Dia

Trabalhado

36,50 
Dia

Trabalhado

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.306,47

Auxiliar Administrativo 1.239,06

Auxiliar de Serviços Gerais 1.198,87

Encarregado de Limpeza 2.397,73

Encarregado Geral 3.061,96

Garagista 1.306,47

Jardineiro 1.770,00

Office-Boy/Contínuo 1.198,87

Zelador 1.306,47

Vale Alimentação
33,00

Dia
Trabalhado

Base de Cálculo Aliquota Salário-Família
De 0,00 até 1.751,81 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família      46,57

Quem Receber até                                     907,77

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   32,80

Quem Receber até                                  1.364,43

De 1.751,82 até 2.919,72 9,00%
De 2.919,73 até 5.839,42 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 5.839,42 11,00% Valor do Salário Mínimo 998,00

Salário Mínimo para 2019 R$ 998,00

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

Validade: 31/12/2019

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais 
Mês: Novembro/18
Índice Base Dez/01 - 100,000

TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes 
na TRPC, 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 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, em virtude de 
custos operacionais com mão de obra 
especializada, logística, impostos 
incidentes e despesas gerais sobre a 
prestação de serviços.

Sindiserviços-DF - 2019

Tabela do INSS - 2019

Tabela do IRRF - 04/2015

Seicon-DF - 2019

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 6 ------
FGTS 6 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 24 ------

Dezembro de 2019
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
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Nossa Mensagem

Mais um ano se en-
cerra. Muitas no-
tícias, algumas 

positivas outras negativas 
e muitas que comprovam a 
pobreza social que vivemos e 
a ignorância de uma socieda-
de quase falida. Assassinatos 
em condomínios, agressões 
aos colaboradores e síndi-
cos, desvios financeiros em 
gestões condominiais ou 
seja, infelizmente publica-
mos mais notícias ruins do 
que boas novas. Esperamos 
em 2020 poder publicar no-
ticiais e reportagens que tra-
gam conteúdo, e que possam 
trazer o crescimento do mer-
cado condominial !  

Na coluna Gestão Con-
dominial, como organizar as 
eleições nos condomínios. 
Um dos momentos mais crí-
ticos da gestão condominial, 
requer atenção, respeito as 
regras e uma condução de 

qualidade.Como se preparar 
e durante a assembleia, dicas 
preciosas para os gestores 
condominiais. 

Na coluna Trabalhista, 
alertamos sobre uma prática 
muito comum e seus perigos: 
funcionário do condomínio 
pode trabalhar e atender 
condôminos nas unidades? 
Todas as preocupações e 
problemas que podem ocor-
rer com a usual “gentileza” 
aos condomínios, não per-
cam!  

Na coluna Direito do 
Trabalho, uma das grandes 
mazelas dos condomínios: a 
agressão de condôminos aos 
colabores. A falta da abertura 
de uma porta, ocasionou uma 
agressão desmedida e sem jus-
tificativa. Vejam a matéria! 

 Na coluna Garagem, 
Dr. Wellerson Magno explica 

as normas e legislação vigen-
te para gerir e administrar 
todos os conflitos oriundos 
da utilização das vagas de 
garagens nos condomínios. 
Entenda tudo sobre o tema 
na matéria!

Dr. Condomínio Aldo 
Junior  este mês conta sobre 
como a parábola do “bode na 
sala” pode ajudar na admi-
nistração de conflitos no seu 
condomínio. É muito curio-
so mas trazer outro proble-
ma pode ajudar bastante na 
solução de outros, acredite! 
Não deixe de ler, pois este 
artigo pode ajudar muito em 
sua gestão!     

Isso é a  Folha do sín-
dico! O jornal mais lido pelo 
mercado condominial !  

E muito mais para você 
síndico!!! 

Boa Leitura!!!
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Condômino agride 
empregado e prejudica 

demais moradores

Condomínio tem res-
ponsabilidade, e 
deve responder por 

danos morais, pela agressão 
física causada por um úni-
co proprietário contra em-
pregado. Cada condômino 
deve responder solidaria-
mente pelo dano causado, 
na proporção de sua fração 
e área comum, segundo de-
cisão unânime da 11ª Câ-
mara do Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região 
- Campinas/SP. Alegando
ter sofrido agressão física
por um dos moradores do
condomínio, o trabalhador
ajuizou reclamação na 6ª
Vara do Trabalho de Cam-
pinas, contra o Condomí-
nio Conjunto Residencial
Jardim Dom Nery, pedin-
do indenização por danos
morais. Condenado em 1ª
instância, o condomínio
recorreu ao TRT argumen-
tando que não pode ser res-
ponsabilizado pelo ato de
um dos proprietários. Para
o síndico, a ação deveria ser
ajuizada contra o agressor.

Segundo a relatora do 
recurso, juíza Maria Cecília 
Fernandes Alvares Leite, o 
Código Civil obriga o cau-
sador de um dano a inde-
nizar o lesado, voltando as 

coisas ao estado anterior 
ou oferecendo algo que 
compense a lesão sofrida. 
Da análise do processo, a 
magistrada constatou que 
o condomínio não negou
que o proprietário tivesse
agredido fisicamente um
empregado. Considerado
como pessoa jurídica, o
condomínio adquire direi-
tos e obrigações, devendo
cada proprietário por ele
responder, solidariamente,
na proporção de sua fração
ideal, fundamentou a rela-
tora. “O condomínio não
pode ser considerado como
terceiro, pois é o real em-
pregador do trabalhador e
suas responsabilidades são
confundidas com as de seus 
condôminos”, disse Maria
Cecília, que reconheceu a
existência de dano moral,
porque o empregado foi
agredido fisicamente quan-
do estava em serviço. O va-
lor da indenização foi esti-
pulado em R$10 mil, para
compensar o dano moral
sofrido.

(RO 00016-2004-093-15-
00-7)

Fonte: Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região 
Campinas/SP

Gestão Condominial

Como organizar eleições para 
síndico de condomínio

Em muitos condomí-
nios a função de sín-
dico é evitada a qual-

quer custo e vista como um 
trabalhão sem o menor re-
torno. Em outros, porém, 
há muita disputa. Há quem 
deseje ser síndico para aju-
dar a melhorar as condições 
do condomínio ou para ob-
ter uma remuneração extra, 
desconto ou isenção nas ta-
xas mensais. Há também 
aqueles que almejam o sta-
tus que o cargo traz.

Nesses locais, onde há 
grande disputa pela função, 
seria útil se os condôminos 
tivessem tempo (e vontade) 
para pesquisar as propostas 
e os perfis de cada candi-
dato. Hoje em dia, há con-
domínios que exigem que 
o interessado tenha “Ficha
Limpa” para poder compe-
tir.

 De qualquer forma, 
não é qualquer pessoa que 
pode ser síndico. Para tan-
to, deve-se estar em dia com 
as despesas do condomínio. 
Especialistas também reco-
mendam que o candidato 
não esteja com o seu CPF 
negativado em órgãos de 
proteção ao crédito. Fora 
isso, o responsável pelo con-
domínio pode ser uma pes-
soa ou empresa, e residir ou 
não por ali.

Como se preparar 
para a eleição:

• Cada condomínio tem um
prazo para enviar a con-
vocação protocolada para
todos os moradores. Res-
peite esse período

• Caso haja interesse na for-
mação de chapas, é possí-
vel montá-las

• Pode-se sugerir que, com
um mês de antecedência,

os interessados na vaga 
expressem seu desejo de 
ocupá-la. Nesse meio tem-
po, podem se reunir com o 
síndico atual para discutir 
as melhorias pela qual o 
condomínio está passando 
e se devem ser mantidas

• Durante esse período, os
candidatos podem expor
também suas propostas
para o condomínio. Uma
folha tamanho A4 no qua-
dro e avisos pode ser uma
boa maneira de expressar
suas ideias

• Cartas ou panfletos tam-
bém podem ser deixados
nas unidades. Procure
exaltar suas propostas e
evite comentários nega-
tivos sobre a gestão atual
– com certeza há aqueles
que apoiam o atual síndico

• Cuidado com pesquisas
para avaliar o síndico.
Pergunte-se se as questões
estão todas acima do limi-
te da boa educação

Durante a assembleia 
de votação

• Mesmo com alguns can-
didatos já lançados, a 
maioria das convenções
não proíbe que alguém in-
teressado surja de última

hora

• Pode-se combinar que os
interessados tenham de
cinco a dez minutos – no
máximo – para expor suas
propostas aos presentes

• Veja o que diz a convenção
sobre o uso de procura-
ções. Em alguns casos, se
pede o documento assina-
do, em outros, com firma
reconhecida

• Ainda sobre procurações,
procure conhecer os de-
talhes de uso dessa ferra-
menta: há limite de pro-
curações por pessoa? O
síndico ou membros do
conselho podem recebê-
-la?

• Em geral a assembleia de
votação acontece junta-
mente com a aprovação
das contas do período an-
terior e do orçamento pre-
visto para o ano em exercí-
cio. Além da votação, já dá
uma pauta extensa. Pro-
cure não aumentá-la com
mais assuntos

• Atente também para os
inadimplentes e inquili-
nos: eles não podem votar.

(Obs.: inquilinos podem, 
desde que munidos de pro-
curação do proprietário)

Fonte: Sindiconet

Organização e planejamento ajudam no sucesso da votação
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho | E as nossas 

tradições?Por que Gabigol deveria 
ficar no Flamengo

Vinte e três de no-
vembro, Lima, de-
zessete horas, ho-

rário de Brasília. A capital 
peruana será o palco da 
final mais cobiçada. Ano 
a ano, mais cobiçada. Ri-
ver Plate e Flamengo vão 
duelar. O time argentino 
tentará o quinto título, o 
segundo consecutivo. Ano 
passado venceu o Boca 
Juniors no Santiago Ber-
nabéu, isso mesmo, lá na 
Espanha. O rubro-negro 
buscará o bicampeonato 
após trinta e oito anos.

Depois de muitas dis-
cussões sobre a viabilidade 
de a partida ser realizada 
em Santiago, em função 
dos acontecimentos no 
país, o jogo foi transferido. 
O Monumental de Lima 
vai estar lotado. Jogo único 
num campo previamente 
escolhido, certamente, tem 
como referência a Cham-
pions League. No entanto, 
esse formato é bom para o 
futebol sul-americano?

Não gostei dessa mu-
dança. O futebol europeu, 
pelas sua organização, 
força, interesse comercial, 
deve ser observado e pode 
servir de exemplo para 

muitas coisas, no entanto, 
nem tudo precisa ser co-
piado. 

Temos pontos posi-
tivos também. A rivalida-
de é uma delas. Jogar no 
campo de um e depois no 
do outro é um ingredien-
te a mais. Monumental de 
Nuñes lotado, sem uma 
alma calada durante todo 
o tempo de jogo, Maraca-
nã abarrotado de rubro-
-negros alucinados fariam
parte da beleza da decisão.
Lima, certamente, será
mais fria, mesmo com am-
bas as torcidas dividindo
as arquibancadas com os
convidados da entidade
continental.

Na Europa, deslocar-
-se de um país para outro é
algo bem mais simples do
que por aqui. Territorial
e financeiramente. Claro,
muita gente tem condi-
ções de se mandar para o
Peru, mas não é a mesma
coisa. Mais do que isso:
temos que manter nossas
tradições principalmente
no que se refere à nossa
latinidade, ao nosso san-
gue quente circulando nas
veias.

Gabriel sonhava ser 
jogador de futebol. 
Garoto, morava lon-

ge do centro de treinamento 
do Santos, o que fazia com 
que sua mãe, Lindalva, pre-
ferisse esperar as duas horas 
do treino, a voltar para casa 
e retornar mais tarde, para 
buscar o filho de 11 anos. Na 
maior parte das vezes, fica-
va ali por perto, até a hora 
de buscar o filho, candidato 
a craque. Ainda era o tempo 
do Santos, ainda era sub-11.

Mais tarde, pelo sub-
15, Lindalva foi convidada a 
acompanhar a gravação de 
uma ação de marketing de 
Gatorade. A campanha cha-
mava-se 3 mil litros de suor. 
A empresa calculava que esta 
era a quantidade que um me-
nino suava desde as divisões 
de base até chegar ao profis-
sional. Gabigol foi aponta-
do como um dos craques da 
ação, porque seria jogador 
profissional. Ninguém tinha 
dúvida disso, tanto talento 
ele possuía. No meio das gra-
vações, a mãe, Lindalva, foi 
flagrada chorando. “O que 
aconteceu? Alguém falou al-
guma bogagem?”, pergunta-
ram à mãe.

Lindaval respondeu que 
não. Apenas estava emocio-

nada, sentindo-se num filme 
de Hollywood, lembrando-se 
de quando seu filho era sub-
11 e julgava que os meninos 
corriam mais, porque as 
mães que buscavam seus fi-
lhos de carro, chegavam para 
buscar os filhos carregando o 
isotônico famoso, para re-
cuperarem as energias. “Eu 
preciso tomar isso. Eles to-
mam e correm mais do que 
eu”, disse Gabriel para sua 
mãe. Sem dinheiro para o 
isotônico, Lindalva passou a 
comprar Tang, o refresco em 
pó que tinha a mesma cor. 
Em casa, transformava o pó 
em líquido, colocava numa 
garrafa de Gatorade fazia, 
gelava, e entregava ao filho 
depois dos treinos.

Gabigol virou craque. 

Era tudo o que ele e sua mãe 
sonhavam. Como ele tinha 15 
anos e agora tem 23, faz oito 
anos apenas que esta história 
acontecia. Em 2019, viveu no 
Flamengo sua melhor tem-
porada. São 43 gols, o maior 
número de qualquer joga-
dor nesta década, empatado 
com Neymar. Quando uma 
pessoa comum, que sonha 
apenas dar sustento à sua 
família, tem o melhor ano 
profissional de sua vida, nor-
malmente pensa em ficar no 
mesmo emprego. O futebol é 
diferente. Para o bem e para 
o mal. O estádio inteiro canta
seu nome. E grita? “Fica, Ga-
bigol!”.

Depois do ano mais fe-
liz da vida, o craque pensa 
em buscar outra experiên-
cia. É uma opção. Gabriel 
pode voltar para a Interna-
zionale, jogar pelo Atlético 
de Madrid, Crystal Palace, 
West Ham, clubes que estão 
cotados para receber o maior 
goleador do Brasil. Todas as 
opções são justas. A outra é 
permanecer onde foi mais 
feliz do que em qualquer ou-
tro lugar: no Flamengo, den-
tro do Maracanã. Gabriel vai 
precisar beber muito Gatora-
de para ser tão feliz na Euro-
pa, quanto é no Maracanã.
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Funcionário do condomínio pode trabalhar 
e atender condôminos nas unidades?

Trabalhista Inteligência Emocional 
pode ser solução para 

conflitos em condomínio

Durante algum tem-
po, muitas pessoas 
acreditavam que o 

teste de QI media a inteli-
gência geral do indivíduo, 
e davam alto grau de im-
portância para isso.  No en-
tanto, com a contribuição 
do psicólogo americano, 
Howard Gardner, que apre-
sentou a “Teoria das Inteli-
gências Múltiplas”, passou 
a se entender que aquela 
avaliação media apenas um 
tipo de inteligência, a inte-
ligência lógico-matemática.

A evolução dos estudos 
e pesquisas mostraram que 
existem vários outros tipos 
de inteligências segmen-
tadas, como, por exemplo, 
para: música, gestão, rela-
cionamentos, ensino, entre 
outras. Dentre elas, a emo-
cional vem ganhando gran-
de espaço pelo alto grau de 
interferência que possui so-
bre todas as demais.

Em um mundo onde 
as relações de respeito são 
cada vez mais valorizadas, 
o comportamento de um
indivíduo pode determinar
contratação ou demissão,
harmonia ou guerra!

 Saber, primeiramen-
te, evitar ou, se necessário, 
lidar com situações de con-
flitos quando se vive em 
“comunidade” com outras 
pessoas, está diretamente 
ligado a inteligência emo-

cional.

De acordo com o trei-
nador comportamental Léo 
Berlese, é importante se au-
toconhecer para ter consci-
ência das próprias emoções 
e sensibilidade e empatia 
para perceber os sentimen-
tos das pessoas com as quais 
se está comunicando. “Isso 
gera ganho nas relações hu-
manas, pois cada emoção 
modifica nossa maneira de 
pensar e agir. Estar atento a 
nós mesmos pode prevenir 
situações delicadas, além 
de aproveitar melhor a nos-
sa energia para focar em 
objetivos mais importantes 
do que as brigas com o vizi-
nho”, destaca o coach.

 Berlese reforça que 
quando o assunto é conflito 
em condomínios ou desa-
venças entre condôminos, a 
melhor dica é esperar a rai-
va ou qualquer outro sen-
timento negativo passar. 
E, só então, conversar ou 
tentar resolver o problema. 
“É preciso usar a raciona-
lidade para promover me-
lhores emoções. Interpretar 
as relações interpessoais de 
forma mais harmônica, traz 
equilíbrio e qualidade para 
qualquer setor de nossas vi-
das”, finaliza.

Fonte: Léo Berlese – Trei-
nador Comportamental

É  muito confortável 
para os moradores, 
mas autorizar a exe-

cução de serviços particula-
res nas áreas privativas pode 
gerar repercussões traba-
lhistas

Na verdade essa situ-
ação traz bastante conforto 
para o condômino mas não 
é recomendável. Em casos 
emergenciais para praticar 
socorro, ajudar na locomo-
ção de um idoso ou um con-
dômino que necessita even-
tualmente de ajuda para seu 
deslocamento é compreensí-
vel e até aceitável. 

O problema é que as 
Leis trabalhistas vinculam 
o condomínio a praticamen-
te toda a responsabilidade,
por isso aconselha-se que o
trabalhador apenas execute
suas funções nas áreas co-
muns do prédio.

 Outro detalhe muito 
importante é que o trabalha-
dor do condomínio não se 
caracteriza como trabalha-
dor doméstico, ou seja não 
tem obrigação de executar 
serviços nas unidades au-
tônomas, tais como: trocar 
lâmpadas para os condômi-
nos por exemplo, pois em 
caso de um eventual aciden-
te, que torne o trabalhador 

incapacitado temporaria-
mente os custos de reabili-
tação serão integralmente 
do condomínio, e todas suas 
reparações trabalhistas e fí-
sicas que porventura ocorre-
rem. 

Vale salientar ainda 

que poderá o empregado 
se quiser, cobrar do condo-
mínio no futuro também a 
execução de horas extras em 
horários fora de seu expe-
diente em função da solici-
tação de serviços por parte 
do morador, então todo cui-
dado é pouco.   
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Direito do Trabalho

Porteiro será indenizado por condomínio 
pela agressão de morador

Condomínio foi con-
denado a indenizar 
um porteiro em da-

nos morais. Segundo consta, 
o porteiro foi agredido por
um morador e o condomínio
fora responsabilizado pelos
danos morais,  já que tem o
dever de zelar pela integrida-
de física e moral de seus em-
pregados. Saiba mais.

O Condomínio Edifício 
Curitiba Loft Champagnat 
foi condenado em R$ 2 mil 
por danos morais devido à 
agressão física e verbal de 
um morador a um porteiro. 
Para o Tribunal Regional do 
Trabalho da 9ª Região (PR), 

“o condomínio equipara-se 
a empregador (artigo 2º da 
CLT), e assim responde pela 
higidez física e moral de seus 
empregados em ambiente de 
trabalho”.

A Sexta Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho 
não conheceu do recurso 
do porteiro, que pretendia 
aumentar o valor da inde-
nização. O relator, ministro 
Aloysio Corrêa da Veiga, en-
tendeu que a quantia de R$ 
2 mil, estabelecida pelo Tri-
bunal Regional, é compatível 
com o dano sofrido. “Tem o 
condão de compensar o so-
frimento da vítima e de ini-

bir a reiteração da prática 
pelo reclamado”, concluiu.

O TRT reformou, no 
caso, a decisão da 13ª Vara 
do Trabalho de Curitiba 
(PR). Embora reconhecen-
do que a agressão realmente 
ocorreu, o juízo de primeiro 
grau entendeu que o valor da 
indenização deveria ser co-
brado diretamente do agres-
sor, que teria responsabili-
dade pelos seus atos.

Agressão

O porteiro foi agredido 
após se negar a atender pedi-
do do morador para abrir o 

portão do edifício para a en-
trada de pessoas sem auto-
rização do síndico. Embora 
o empregado tenha agido de
acordo com a convenção do
condomínio, isso não impe-
diu que o morador partisse
para cima dele com ofensas e
agressões físicas.

O síndico do condo-
mínio à época da agressão 
afirmou no processo que “é 
muito comum haver desen-
tendimento entre moradores 
e porteiro”. Disse ainda que 
“tem dificuldades de tomar 
atitudes porque não há con-
senso entre os moradores 
sobre como lidar com essas 

situações”. Em uma assem-
bleia, ele chegou a propor 
uma forma de resolver a 
questão e um dos moradores 
disse: “Precisamos rever o 
quadro de porteiros, porque 
são todos um lixo”.”

Com base nos depoi-
mentos, o TRT entendeu 
comprovada a “omissão do 
condomínio em evitar atitu-
des descivilizadas por parte 
de seus condôminos, expon-
do seus empregados a situ-
ações inadequadas para a 
existência de um ambiente 
de trabalho adequado”.

Fonte: TST
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Gestão em Assembleias

Uso de procurações em 
assembleias

A utilização de procu-
ração em assembleia 
é tema recorrente na 

maior parte dos condomí-
nios, em destaque para os 
denominados “supercondo-
mínios”, que possuem uma 
grande quantidade de uni-
dades.

Assim, a análise dos 
dispositivos aplicáveis à 
regulamentação deste ins-
trumento de representação 
é muito importante, tendo 
vista a validade das delibera-
ções feitas com a presença de 
procurações.

Em princípio, é impe-
rioso salientar que o Código 
Civil traz que é um direito do 
condômino, desde que esteja 
em dia com suas contribui-
ções ao condomínio, votar e 
participar das assembleias 
(art. 1.335, inciso III).

Ocorre que, por conta 
das tarefas do cotidiano, por 
diversas vezes, este condô-
mino não consegue partici-
par fisicamente da assem-
bleia, todavia, o seu direito 
de voto e participação ainda 
persiste.

Assim, para fazer exter-
nar suas vontades e opiniões, 
o condômino pode valer-se
de um representante de seu
confiança, um procurador
que deverá ser constituído
por meio de instrumento 
próprio.

O atual diploma civil 
primou pelo princípio da li-
vre representação, ou seja, 
salvo quando houver forma 
específica prevista em lei, a 
procuração pode ser por ins-
trumento particular, sem a 
obrigatoriedade de firma re-
conhecida (arts. 654 e 657).

Tal princípio coaduna-
-se com o outro princípio re-
gente do novo diploma civil,
o da boa-fé objetiva, que de-

verá estar presente em todas 
as relações privadas.

Desta forma, não ha-
vendo disposição na Con-
venção do Condomínio, no 
Regulamento Interno ou 
uma assembleia específica 
que determine limitações 
ao uso das procurações, tais 
como, número máximo de 
procuração por coproprie-
tário, exigência de firma 
reconhecida, proibição do 
síndico ou conselheiro de ser 
procurador, valerá a regra 
geral de livre representação, 
ou seja, valerá o disposto na 
legislação civil.

Todavia, alguns síndi-
cos e condomínios estão li-
mitando o número de procu-
rações ou/e exigindo firma 
reconhecida, somente por 
meio do edital de convoca-
ção, sem previsão na con-
venção, regulamento interno 
ou assembleia específica an-
terior.

Em que pese as res-
peitáveis argumentações de 
quem defende tal possibi-
lidade, a inserção de algo 
estranho à convenção ou ao 
regulamento interno no edi-
tal de convocação poderá re-

sultar em sua nulidade, a ser 
pleiteada por meio de ação 
própria, o que poderá trazer 
graves prejuízos para gestão 
condominial.

Pois, o edital de convo-
cação é instrumento formal, 
que deverá seguir o que está 
determinado na lei, na con-
venção e no regulamento in-
terno, não havendo qualquer 
possibilidade de inovação.

Vale ressaltar ainda que 
se a procuração foi outorga-
da com algum vício de con-
sentimento (art. 138 e ss), 
isto poderá resultar na sua 
nulidade, e, ainda, desde que 
influente no resultado final, 
da deliberação ou da própria 
assembleia, na qual foi utili-
zada.

Por fim, conclui-se que 
a utilização das procurações 
em assembleia estará con-
dicionada ao disposto na 
convenção ou regulamento 
interno, e, em casos omissos 
ou conflitantes, à regra geral 
da legislação civil, qual seja, 
da livre representação, sem-
pre observando o princípio 
da boa-fé.

Por: Lucas Bento Sampaio 



Novembro / Dezembro de 2019

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS Novembro / Dezembro de 2019

Equipamentos

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Novembro / Dezembro de 2019

Controle de Pragas



Novembro / Dezembro de 2019

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOSNovembro / Dezembro de 2019
Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Novembro / Dezembro de 2019

Terceirização de Mão de Obra

Engenharia

Equipamentos

Instituições BancáriasReformas e Manutenção 



Assessoria Condominial

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS Novembro / Dezembro de 2019
Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Novembro / Dezembro de 2019

Terceirização de Mão de Obra

Essências e Aromas

Novembro / Dezembro de 2019



Novembro / Dezembro de 2019

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOSNovembro / Dezembro de 2019
Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Novembro / Dezembro de 2019

Assessoria Condominial



11Novembro / Dezembro de 2019

Assessoria Condominial

Diretor da JR Office
e da Folha do Síndico

Por
Aldo Junior |

Como um “Bode na sala” pode resolver 
muitos problemas no seu condomínio

Tire suas dúvidas com Dr. Condomínio
doutorcondominio09@hotmail.com

Quando se divide o 
convívio social seja 
num condomínio re-

sidencial ou comercial  todos 
reclamam de tudo, criticam 
os vizinhos e pressionam o 
síndico para atender seus in-
teresses pessoais e por aí vai.  

Estes cidadãos críticos 
que tanto prejudicam a ges-
tão do síndico,  criam caso 
desde questões insignifican-
tes até demandas que não 
precisam de tanta intensi-
dade de reclamação para sua 
solução, contudo na maioria 
das ocasiões, em nada cola-
boram ou procuram sequer 
uma forma de ajudar a me-
lhorar uma situação por ve-
zes levantada ou ainda in-
ventada pelo próprio crítico. 

Agora você síndico já 
imaginou colocar um bode 
na entrada do seu condomí-
nio para lhe ajudar a resolver 
seus problemas? 

É isso mesmo vou te 
explicar como. Uma antiga 
parábola pode nos ajudar a 
entender que arrumar um pro-
blema bem maior pode ajudar 
a resolver o menor, vejamos:  

Conta à parábola que 
um homem estava enfren-
tando muitos problemas em 
casa e que o ambiente por 
lá estava insuportável. To-
dos ali tinham algum moti-
vo para reclamar. Ele que-
ria mais tranquilidade, sua 
mulher queria mais limpeza 
e organização, seus filhos 
queriam mais atenção... Ao 
levar suas reclamações a um 
amigo sábio esse homem re-
cebeu um conselho bastan-
te estranho: “Encontre um 
bode não muito pequeno e o 
amarre no centro de sua sala 
de estar”.

Como já havia feito de 
tudo para contornar as re-
clamações de sua esposa e de 
seus filhos e nada havia dado 
resultado, o homem conse-
guiu o tal bode e o prendeu 

no centro da sala, para es-
panto de todos. Explicou que 
seria para resolver os proble-
mas da família e sua mulher 
acabou concordando. Sua 
sala era um tanto quanto pe-
quena e a presença do bode 
por lá começou a causar al-
gumas dificuldades, a come-
çar pela falta de espaço. Logo 
que chegou o bode esbarrou 
em alguns móveis e quebrou 
vários objetos de decoração 
que estavam por lá. Também 
não demorou a que ele co-
meçasse a sujar a sala, fazen-
do suas necessidades por lá 
mesmo. Não bastasse isso, o 
pobre bode exalava um chei-
ro não muito bom deixando 
aquele ambiente bem pouco 
agradável.

Após uma semana da 
presença do bode todos es-
tavam odiando sua presença 
na casa e o homem decidiu 
então voltar a falar com seu 
amigo sábio, imaginando 
que havia perdido alguma 
parte de explicação, pois 
aquilo que deveria resolver 
os problemas da família es-
tava causando ainda mais 
desconforto. Mal explicou a 
situação e o sábio disse: “Re-
tire o bode da sala, limpe o 
lugar e arrume tudo”.

Mais uma vez sem en-
tender nada, imaginando 
que havia perdido mais uma 
oportunidade de resolver os 
problemas da família, ele 
voltou para casa, desamar-
rou o bode, organizou e lim-
pou tudo. Quando chegaram 
em casa, sua mulher e seus 
filhos pareciam não acredi-
tar no que viam.

Todos vibraram ao sa-
ber que não teriam mais que 
conviver com o bode mal 
cheiroso e passaram a curtir 
a tranquilidade e o conforto 
da casa com enorme pra-
zer. Ninguém mais tinha do 
que reclamar. Nada parecia 
maior do que a lembran-
ça dos problemas causados 
pelo bode. A harmonia pas-
sou a reinar naquela família.

Concluímos com esta 
parábola que, quando um 
condômino lhe infernizar 
por pura implicância ou per-
seguição, utilize a técnica da 
parábola do “bode na sala” e 
avalie o resultado. Eviden-
temente cada um deve ter 
ser sua própria técnica, ade-
quando a sua particularida-
de, mas sem dúvida conve-
nhamos é uma solução bem 
inteligente. 

Na prática pode 
ocorrer assim: 

Aplicabilidade:

Quando um condômino co-
meça a reclamar, criticar ou 
infernizar sua gestão inces-
santemente sobre um pro-
blema que você não tenha 
naquele momento  como re-
solver.

Ação:

Arrume um problema novo, 
de difícil solução, que não 
seja ilegal ou desrespeite as 
normas convencionadas e o 
apresente como resposta a 
reclamação apresentada.

Desenvolvimento: 

Espere um tempo para que o 
novo problema comece a ge-
rar muito desgaste para este 
condômino.

Resultado Prático:

Opção 1: O condômino 
pode ficar tão estressado 
com o novo problema, que 
irá esquecer ou desprezar a 
reclamação original.

Opção 2: O condômino 
pode implorar para se livrar 
do novo problema. Você en-
tão, de forma magnânima, 
remove-o. Ao retornar ao 
estado inicial, o nosso queri-
do condômino passará quem 
sabe a considerar a sua recla-
mação original como insigni-
ficante. 

Quando se trata de re-
lações em condomínios não 
custa ser criativo e tentar 
uma saída inteligente! 

Aposte Nisso! 
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Garagem

Conflitos nos condomínios:
Acessibilidade e vaga de garagem especial

É muito comum haver 
dúvidas sobre os te-
mas acessibilidade e 

vaga de garagem especial 
nos condomínios, como por 
exemplo: Se o condomí-
nio residencial é obrigado 
a reservar um percentual 
mínimo de vagas na gara-
gem, mesmo às edificações 
antigas? Se é obrigatória a 
realização de adaptações, 
aquisições de equipamen-
tos, instalações de rampas, 
pisos reclinados, elevadores 
adaptados, corrimão contí-
nuo, banheiros adaptados, 
cadeira de rodas, dentre 
outros equipamentos que 
possam auxiliar na locomo-
ção dessas pessoas com di-
ficuldades; e,Se mediante a 
situação financeira do con-
domínio, ele está obrigado a 
realizar as adaptações, mes-
mo não possuindo caixa su-
ficiente?

É cediço que os direi-
tos de locomoção, igualda-
de, inclusão social, além da 
vedação a qualquer ato de 
discriminação às pessoas 
portadoras de deficiência ou 
mobilidade reduzida, não 
são assunto recente no País. 

Dr. Wellerson
Magno

Eles estão contemplados 
pela Constituição Federal, 
desde 1988, nos Art. 5º; 7º, 
XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, 
VIII; 203, IV, V; 208, III, IV; 
227, § 1º, II, § 2º e 244.

Em vigor desde dezem-
bro de 2004, a Lei de Acessi-
bilidade – Decreto de lei nº 
5296 regulamenta uma série 
de iniciativas necessárias 
para promover não somen-
te a inclusão das Pessoas 
Com Deficiência (PCD), bem 
como garantir a locomoção 
e acessibilidade de todos os 
cidadãos.

A Legislação que trata 
do assunto é farta e passa 
por todas as áreas e esferas 
de competência da União, 
Estados e Municípios. In-
clusive, desde dezembro de 
2015, está em vigor o Esta-
tuto da Pessoa Portadora 
de Deficiência (Lei Federal 
nº 13.146/2015), trazendo 
inúmeras definições e mu-
danças no âmbito dos con-
domínios residenciais.Im-
portante destacar, ainda,a 
existência da Norma Técni-
ca disciplinando como deve-
rá ser realizado o aparato de 
acesso, cite-se aqui a ABNT 

NBR 9050/2015.

Nunca é demais lembrar que 
no Estatuto, em seus Arts. 31 
e 53, repetiu-se o comando 
Constitucional, qual seja: “a 
pessoa com deficiência tem 
direito à moradia digna”, 
bem como possa, de “forma 
independente, exercer os 
seus direitos de cidadania e 
participação social”, de ma-
neira a impor às edificações 
privadas e “já existentes” a 
obrigatoriedade da acessibi-
lidade.

Assim, a Legislação Fe-
deral acaba delegando para 
os entes públicos locais, mu-
nicípios, a incumbência de 
disciplinar sobre o “percen-
tual mínimo assegurado”, 
por meio de seus Códigos 
de Obras, Planos Diretores 
e mais normatizações, infor-
mando ainda que a emissão 
do Habite-se e a concessão 
do alvará de funcionamento 
dependerão do cumprimen-
to das normas para a certifi-
cação das regras de acessibi-
lidade.

Há situações no condo-
mínio em que existem várias 
pessoas reivindicando vagas 

preferenciais na garagem, 
cada qual com as suas ne-
cessidades, mas acaba não 
havendo espaço para todos, 
além do custo nas adapta-
ções que serão pagos pelos 
demais condôminos. 

 Importante esclarecer 
que estacionamento rotati-
vo objetiva compartilhar va-
gas, isto é, parte do entendi-
mento que as vagas não são 
destinadas a um único con-
dômino. Portanto, não há 
relação jurídica direta entre 
o condômino (ou seu imó-
vel) com esta vaga.

No caso de Condomí-
nio é necessário avaliar as 
regras do estacionamento 
para conseguir compreen-
der o seu funcionamento. 
Considerando que estamos 
tratando de uma vaga ro-
tativa e sabendo que a con-
venção é omissa quanto à 
utilização da vaga, o síndico 
poderá convocar uma as-
sembleia para deliberar es-
pecificamente a respeito do 
uso (dias, horários, limita-
ções, revezamentos, etc.).

Vale lembrar que a de-
cisão dos condôminos na as-

sembleia condominial, deve 
respeitar o artigo 1.336, IV, 
do Código Civil, que traz os 
deveres dos condôminos e a 
obrigação de utilizar as áre-
as de forma que não prejudi-
que o sossego, a salubridade, 
a segurança dos moradores 
e os bons costumes.

Portanto, do tema em 
debate, entendemos que o 
objetivo da legislação é faci-
litar a locomoção e o acesso 
das pessoas com dificul-
dades no espaço comum, 
de maneira que não sejam 
excluídas ou impedidas do 
convívio social. Neste sen-
tido, o condomínio deverá 
tentar conduzir e adminis-
trar as inúmeras ocorrên-
cias e conflitos existentes, 
assim como os condôminos 
deverão respeitar as normas 
convencionais para que não 
hajam desentendimentos 
ou eventuais ações judiciais 
que geram desarmonia e 
desconforto no ambiente 
condominial.

WELLERSON MAGNO 
AVELINO

Advogado Especialista em 
Direito Condominial
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Direito de Vizinhança

Justiça determina afastamento 
de condômino antissocial

Um condomínio resi-
dencial do bairro de 
Ipanema, zona Sul 

do Rio de Janeiro, obteve 
sentença favorável, em pri-
meira instância, ao seu pe-
dido de afastamento de um 
condômino antissocial. 

O réu está proibido de 
adentrar no condomínio sob 
pena de multa diária de R$ 
500,00, a partir de quando 
não houver mais possibili-
dade de recurso (trânsito e 
julgado). Ainda cabe recur-
so ao processo nº 0183751-
55.2018.8.19.0001, do TJ-
-RJ, cujo prazo correrá a
partir da publicação em Di-
ário Oficial, prevista para
ocorrer amanhã.

A ação foi ajuizada pelo 
escritório Coelho, Junqueira 
& Roque Advogados, con-
tratado pelo condomínio de 
20 unidades, das quais 13 
assinaram abaixo-assinado 
a favor do afastamento do 
morador. 

A lista de transgressões 
do morador, constantes do 
processo, incluem:

• constantes barulhos du-
rante o dia e madrugada,
através de gritos e toque
de cornetas;

• ameaça e agressão verbal
contra os funcionários;

• manutenção de portas
abertas do seu apartamen-
to, permitindo o acesso de
pessoas estranhas, como
mendigos, crianças de rua,
ambulantes e criminosos;

• desvio do uso da gara-
gem, para armazenamento
de objetos;

• ocupação de áreas co-
muns de forma irregular.

De acordo com a deci-
são, “o fato é que o réu não 
utiliza sua propriedade de 
forma normal, ultrapassan-
do os limites toleráveis da 
propriedade, ao permitir o 
ingresso de pessoas estra-
nhas nas dependências do 
condomínio, o que coloca 
em risco os demais condô-
minos e funcionários.”  

 Ainda segundo a sen-
tença, o réu demonstrou 
“ser pessoa violenta e que 
não consegue conviver em 
sociedade de forma pacífi-
ca.” A decisão dá razão ao 
condomínio “posto que o 
comportamento do réu con-
figura verdadeiro abuso do 
direito de propriedade, po-
dendo ensejar, em situações 
peculiares, a adoção de me-
didas extremas para fins de 
cessar a conduta ilícita do 
condômino antissocial. O di-
reito de propriedade não re-
vela ser um direito absoluto, 
não podendo ser exercido de 
forma nociva para os demais 
condôminos.”

Incompatibilidade 
de convivência 

deve ser tratada na 
justiça

O advogado André Luiz 
Junqueira, sócio titular do 
escritório de advocacia re-
presentante do condomínio, 
estima que, em todo o País, 
há cerca de dez decisões 
jurídicas pela expulsão de 
condôminos antissociais re-
gistradas na última década. 

São casos isolados e, 
para se chegar à exclusão 
do antissocial, o caso tem 

que ser muito grave. “Nes-
se caso, o réu não praticou 
nenhum crime, mas ilíci-
tos civis, como prejudicar o 
sossego e atentar contra a 
segurança dos demais mo-
radores. São situações que 
não configuram crime grave, 
mas geram incompatibilida-
de de convivência”, esclare-
ce Junqueira.

“Essa decisão exempli-
fica a viabilidade de afasta-
mento judicial de morador 
nocivo, desde que o juiz re-
ceba provas suficientes da 
incompatibilidade de con-
vivência. É injusto que os 
demais condôminos sejam 
obrigados a se mudar por 
conta de um vizinho antisso-
cial”, alega Junqueira.

O advogado lembra que 
existem formas alternativas 
de conciliação, como a me-
diação, porém, a conversa 
vai até determinado ponto. 
“Depois, com a compro-
vação de que a pessoa não 
possui condições mínimas 
de convivência, é necessária 
a ajuda do judiciário, úni-
co que pode tomar medida 
enérgica, como a exclusão 
do antissocial”, comenta. 

Ele reforça que a sen-
tença em questão é mais 
uma que contribui para ten-
tar pacificar os condomí-
nios. É mais um precedente 
que advogados de todo Bra-
sil podem utilizar, caso en-
frentem questões parecidas 
de condomínios clientes.

Para mais informações 
sobre o caso, acompanhe 
o processo nº 0183751-
55.2018.8.19.0001.

Barulhos constantes, ameaça a funcionários, liberação de entrada de pessoas 
estranhas sem qualquer critério estão na lista de atitudes do morador 

Dr. André
Junqueira
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Gestão Financeira

Arrecadação de condomínio 
pode ser penhorada

A penhora sobre par-
te da arrecadação de 
condomínio edifica-

do para pagamento de dívi-
da é possível, segundo de-
cisão do Superior Tribunal 
de Justiça. A medida segue 
o entendimento da corte no
que se refere à possibilidade
de penhora sobre percentual
do faturamento da empresa
devedora, atualmente pre-
vista no Código de Processo
Civil, artigo 655, VII.

A ministra Nancy An-
drighi, relatora do recurso, 
observou que, ainda que o 
condomínio não vise ao lu-
cro, não pode ser tratado 
como simples estado de in-
divisão de bens. Para ela, “a 
arrecadação deve fazer fren-
te a todas as obrigações” do 
condomínio. A ministra des-
tacou que não cabe invocar o 
princípio da menor onerosi-
dade ao devedor para alterar 
a ordem legal de penhora, 
esta, fixada conforme o inte-
resse do credor e a conferir 
maior eficácia à execução.

No caso em análise, um 
condomínio do Rio de Ja-
neiro queria ver reconheci-
da a possibilidade de, como 
executado, indicar à penho-
ra crédito que possui frente 

ao próprio exequente, uma 
construtora. O juiz não aten-
deu ao pedido, mas determi-
nou a penhora da renda do 
condomínio.

O condomínio apelou. 
O Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro manteve a 
penhora sobre a arrecada-
ção. Para isso, estabeleceu a 
penhora de 10% sobre o va-
lor mensal arrecadado pelo 
condomínio, sugerindo que 
ele constituísse cotas extras 
para o fim. O condomínio, 
então, recorreu ao STJ para 
que fosse considerada inca-
bível a penhora sobre per-
centual de sua arrecadação 
mensal.

A 3ª Turma reconhe-
ceu a possibilidade de pe-
nhora de parte da arreca-
dação do condomínio, mas 
determinou a nomeação 

de depositário para fixar o 
percentual a ser penhora-
do mensalmente, que deve-
rá ser submetido, ainda, à 
aprovação do juiz.

Para a ministra, so-
mente o depositário, nome-
ado especificamente para o 
fim de verificar a real situa-
ção financeira do condomí-
nio, é que terá condições de 
avaliar o percentual exato 
da arrecadação mensal que 
poderá ser dirigido ao paga-
mento da quantia. E, se for 
o caso, determinar a cobran-
ça de contribuições extras
aos condôminos. A ministra
Nancy Andrighi advertiu
que é preciso cuidado por
parte do depositário para
que o percentual fixado não
inviabilize o próprio funcio-
namento do condomínio.

Fonte: STJ Resp 829.583
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Direitos e Deveres

Cônjuge tem direito a participar e a 
votar em assembleia de condomínio?

Os cadastros das ad-
ministradoras e con-
domínios costumam 

anotar apenas o nome do 
proprietário titular dos imó-
veis, os quais acabam rece-
bendo convocações e tendo 
o direito natural de voto nas
assembleias. Mas o advoga-
do Cristiano De Souza Oli-
veira diz que os demais co-
proprietários das unidades
podem participar e votar na
ausência do principal. Con-
fira.

1 – A esposa ou filho 
de um proprietário 
pode votar em seu 

lugar?

As unidades condominiais 
são consideradas, por força 
da lei, “condomínios volun-
tários”, quando adquiridas 
em um regime de casamento 
ou por herança. Desta for-
ma, a Assembleia não pode 
rejeitar o voto desses repre-
sentantes legais da proprie-
dade na ausência daquele 
que se apresenta como pri-
meiro proprietário, mesmo 
que os demais não constem 
do cadastro. Portanto, a es-
posa ou o marido poderão 
votar sem necessidade de 

procuração. Já o filho neces-
sitará de procuração.

2 – Como deve ser a 
procuração?

Esse é um instrumento pre-
visto pelo Código Civil, que 
diz que a procuração pode 
ser expressa ou tácita (escri-
ta ou verbal). Se a Conven-
ção do condomínio exigir a 
procuração escrita, o melhor 
procedimento a ser adotado 
pelo presidente da Assem-
bleia é anotar o voto do con-
dômino e pedir a compro-
vação de sua condição ou a 
apresentação do documento 
em até cinco dias úteis.

Dr. Cristiano
 de Souza

3 –Os resultados da 
assembleia podem ser 

questionados?

Sim, mas temos que ter em 
mente que o condomínio 
edilício não pode interferir 
sobre o chamado “condomí-
nio voluntário”. Desta ma-
neira, se ele vier a negar o 
direito de voto de cônjuges 
e/ou herdeiros, estará exa-
cerbando os limites da legis-
lação. Além disso, é impor-
tante que a administração 
condominial sempre busque 
o bom senso, dando exem-
plos dos valores que, segun-
do o Código Civil, devem
pautar a gestão diária dessa
coletividade, quais sejam,
os da boa-fé, culturalismo e
transparência das normas.
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Um condomínio em 
Goiânia, foi conde-
nado a indenizar em 

R$ 10 mil reais um casal de 
moradores que foi impedi-
do de entrar no prédio por 
causa de uma divida de ta-
xas mensais de manutenção. 
Além da indenização, o con-
domínio terá de ressarcir os 
moradores em R$ 280 reais, va-
lor gasto com o frete da mudança. 

O juiz Sebastião Luiz 
Fleury, responsável pela 
decisão, considerou ilícita e 
abusiva a forma de cobran-
ça do sindico. No processo o 
casal contou que se mudou 
para o prédio recentemente, 
levando poucos pertences. 

 Quando foram realizar 
a mudança completa, o sin-
dico os impediu de entrar, 
pois a antiga moradora não 
pagava as mensalidades do 
condomínio havia alguns 
meses. 

 Segundo a transação 
da venda, os compradores 
teriam combinado que assu-
miriam a dívida. O casal teve 
que entrar com uma ação de 
reintegração de posse para 
conseguir entrar no edifício 
com o restante dos móveis e 
eletrodomésticos.   

Para o magistrado fi-

Direto dos Tribunais

Condominio é condenado por impedir 
casal inadimplente de entrar no prédio

Governo extingue multa 
adicional de 10% do FGTS em 
demissões sem justa causa

O governo extinguiu 
a multa adicional 
de 10% do Fundo 

de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) de demis-
sões sem justa causa. A de-
cisão faz parte da Medida 
Provisória 905, que criou o 
Programa Verde e Amarelo, 
voltado para a criação de 
empregos para os jovens. 
A MP foi publicada na edi-
ção desta terça-feira (12) do 
Diário Oficial da União, e 
não altera o pagamento da 
multa de 40% para os tra-
balhadores.

A multa adicional do 
FGTS foi criada pela Lei 
Complementar 110, de 
2001. Em outubro, o secre-
tário especial de Fazenda 
do Ministério da Economia, 
Waldery Rodrigues, anun-
ciou que o governo iria pro-
por a extinção da multa.

Segundo o secretário, 
o fim da multa abrirá uma
folga de R$ 6,1 bilhões no
teto de gastos para o pró-
ximo ano. Isso porque o
dinheiro da multa adicio-
nal deixará de passar pela
conta única do Tesouro
Nacional, não sendo mais
computado dentro do limi-
te máximo de despesas do
governo. O dinheiro passa
pelo caixa do governo e é
transferido para a Caixa,
gestora do FGTS.

Atualmente, as em-
presas pagam 50% de mul-
ta nas demissões sem justa 
causa . Desse total, 40% fi-
cam com o trabalhador. Os 
10% restantes vão para a 
conta única do Tesouro Na-
cional, de onde são remeti-
dos para o FGTS.

Fonte: Economia - iG

cou, “evidente a prática 
de ato ilícito por parte do 
sindico, representante do 
condomínio, que, de forma 
autoritária e ilegal, proibiu 
a entrada dos condôminos 
no apartamento de sua pro-
priedade(...) gerando humi-
lhação e vexame perante os 
outros moradores e funcio-
nários do local.” 

O condomínio afirmou 
que o regimento interno 
previa a proibição referida 
e que não seria justo os de-
mais moradores indeniza-

rem os portadores da divida. 
Contudo o juiz, frisou que a 
conduta do sindico “ violou 
direitos inerentes à perso-
nalidade, resguardados pela 
Constituição Federa, e ain-
da, que o “ordenamento ju-
rídico pátrio não contempla 
os excessos praticados com o 
objetivo de, a qualquer custo 
forçar o devedor a cumprir 
com sua obrigação, já que 
existem possibilidades legais 
de o réu cobrar a divida, sem 
submeter os devedores a si-
tuações humilhantes”. 
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Gestão de Documentos

Registro de documento traz segurança jurídica

Seja para arquivar, dar 
publicidade, ter vali-
dade ou perpetuar as 

negociações, o registro de 
documentos oferece prote-
ção jurídica e segurança aos 
condomínios

 Problemas de con-
vivência são comuns nos 
condomínios e para mini-
mizá-los é importante que 
os direitos e obrigações de 
cada um sejam bem defini-
dos, com normas em docu-
mentos registrados para que 
não haja dúvidas. A conven-
ção do condomínio aliada 
ao regimento interno, por 
exemplo, pode ajudar a re-
duzir conflitos entre os mo-
radores. E para que esses e 
outros documentos tenham 
a devida validade o registro 
em cartório deve ser obser-
vado.

Seja para arquivar, dar 
publicidade, ter validade ou 
perpetuar as negociações 
realizadas entre pessoas fí-
sicas ou jurídicas, o registro 
de títulos e documentos for-
maliza acordos e contratos, 
protegendo e garantido mais 
segurança aos envolvidos. 
No caso dos condomínios, 
há uma série de documentos 

que para ter validade devem 
ser registrados em cartório. 
A convenção, por exemplo, 
para ser oponível contra ter-
ceiros, deverá ser registrada 
no Cartório de Registro de 
Imóveis.

 De acordo com o ad-
vogado Marconely da Cruz 
Alves, a princípio todo do-
cumento lícito é passível de 
registro, já que a finalidade é 
conceder publicidade ao ato 
praticado gerando efeitos 
para as partes e perante ter-
ceiros. “A recomendação é 
que sejam registrados todos 
os documentos de impor-
tância para o condomínio, 
ou seja, qualquer documen-
to que contenha obrigações, 
como por exemplo, contra-
tos com prestadores de ser-
viços”, orienta o especialista.

Para ser oponível a ter-
ceiros, a convenção condo-
minial deverá ser registrada 
no Cartório de Registro de 
Imóveis

Segundo o advogado, 
as relações jurídicas refe-
rentes à incorporação de 
imóveis são regidas pela Lei 
n.4591/1964. “A norma de-
termina a obrigatoriedade
de registro de uma minuta

da Convenção do Condo-
mínio, o que torna funda-
mental o registro desta por 
se tratar de documento in-
dispensável para que seja 
autorizado ao incorporador 
promover a comercialização 
das unidades condominiais. 
Na entrega do condomínio 
aos proprietários, a minuta 
deverá ser submetida à vo-
tação pelos condôminos, ou 
seja, os condôminos podem 
elaborar uma nova conven-
ção ou ratificar a minuta 
registrada pela construtora 
ou incorporadora”, explica o 
especialista.

De acordo com Mar-
conely, segundo o artigo 32 
da Lei n.451/1964 o registro 
da convenção é realizado no 
Cartório de Registro de Imó-
veis. Já a alteração da con-
venção condominial deve 
ser realizada por no mínimo 
2/3 dos titulares das frações 
ideais conforme disciplina o 
artigo 1333 do Código Civil. 
“É importante ressaltar que 
a orientação jurídica na rea-
lização desses atos dá maior 
segurança aos procedimen-
tos”, orienta.

Regimento interno - De 
acordo com o Código Civil 

a convenção do condomí-
nio deve conter o regimen-
to interno e devido à obri-
gatoriedade de registro da 
convenção entende-se que 
o regimento também deverá
ser registrado para ser váli-
do perante terceiros. A par-
tir do momento da aprova-
ção da convenção que porta
o regimento interno este já
se tornará obrigatório para
os condôminos. É recomen-
dável que as alterações efe-
tuadas no documento sejam
registradas.

Atas de assembleia - A 
lei não dispõe obrigatorie-
dade do registro em cartó-
rio. Porém, a prática tem 
se estabelecido como um 
costume que oferece maior 
segurança ao síndico e ao 
condomínio por dar publi-
cidade ao ato. O registro de 
documentos dentre os quais 
se incluem as atas de assem-
bleia condominiais é realiza-
do em Cartórios de Títulos 
e Documentos, diferente da 
convenção condominial que 
é feita no Cartório de Regis-
tro de Imóveis.

O prazo para registro é 
de 20 dias contados da as-
sinatura da Ata conforme 

artigo 130 da Lei de Regis-
tros Públicos. Além disso, o 
pedido de registro deve ser 
acompanhado da lista de 
presença de condôminos e 
do edital de convocação da 
assembleia e não há necessi-
dade de reconhecimento de 
firma das assinaturas cons-
tante no instrumento.

 Procurações para re-
presentação de condôminos 
– Esses documentos tam-
bém são regidos pelo Código
Civil, que considera válida a
procuração desde que a pes-
soa que a conceda esteja com
sua capacidade civil íntegra
e conste expressamente a
assinatura do outorgante.
São requisitos da procura-
ção segundo o Código Civil:
a indicação do lugar onde
foi passado, a qualificação
do outorgante e do outor-
gado, a data e o objetivo da
outorga com a designação e
a extensão dos poderes con-
feridos. Sobre a necessidade
de firma reconhecida, o con-
domínio pode exigir esse ato.
Porém, para evitar processos
recomenda-se que o Edital
de Convocação faça men-
ção dessa exigência ou que a
convenção contenha cláusu-
la nesse sentido.

Por
Graziella Itamaro |
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Inadimplência Na impossibilidade de identificar 
o causador, o condomínio

responde pelos danos resultantes 
de objetos lançados

Síndico pode negar acordo ou 
parcelamento de dívida de 

condomínio? Condôminos deverão 
reparar ato de mora-
dor não identificado 

que jogou material corrosi-
vo pela janela

Condomínio deverá in-
denizar proprietário de esta-
cionamento vizinho porque 
um de seus condôminos lan-
çou material corrosivo pela 
janela, causando danos nos 
automóveis estacionados. A 
decisão é da 3ª Turma Re-
cursal Cível do Estado, que 
manteve a sentença do 4º 
Juizado Especial Cível de 
Porto Alegre. A reparação 
por danos materiais foi fixa-
da em R$ 2.030,00.

O produto químico, 
não identificado, atingiu 
quatro carros. De acordo 
com o autor, proprietário 
do estacionamento, há mais 
tempo objetos são jogados 
nas suas dependências. Ele 
relatou, ainda, que o pro-
duto (não identificado em 
análise pericial) teria sido 
lançado após discussão en-
tre um de seus funcionários 
e um morador do prédio.

O magistrado do 4º 
JEC apontou que, em au-
diência, ficou comprovado 
que os danos causados aos 
automóveis são decorrentes 
do líquido jogado do edifí-
cio réu. Os depoimentos das 
testemunhas esclareceram 
também que não havia pos-

sibilidade de o líquido ter 
sido lançado de outro pré-
dio ou vizinhança.

Destacou citou ainda o 
art. 938 do Código Civil que 
estabelece a responsabili-
dade do condomínio nesses 
casos: Aquele que habitar 
prédio, ou parte dele, res-
ponde pelo dano prove-
niente das coisas que dele 
caírem ou forem lançadas 
em lugar indevido.

Com base nesse en-
tendimento, foi determi-
nado ao condomínio réu o 
pagamento por danos ma-
teriais. Responsabilizan-
do-se o condomínio, (...) 
provavelmente haverá al-
guma chamada extra para 
pagamento da indenização 
e a questão acabará por ser 
discutida em assembleia 
geral dos condôminos. E 
isso acabará por reforçar a 
necessidade de maior cons-
ciência e consideração para 
com os direitos dos outros.

Quanto à reparação 
por danos morais, o pedido 
foi negado, pois não houve 
ofensa ao direito da perso-
nalidade da parte autora, 
assim como não foi moral-
mente agredida em seus va-
lores. O condomínio recor-
reu pedindo a reforma da 
sentença.

Fonte: tjrs.jus.br

Afinal, o síndico pode 
negar acordo ou par-
celamento de dívida 

condominial? Essa talvez 
seja uma das principais dú-
vidas na relação condomi-
nial.

Porém, compreenden-
do e respeitando opiniões 
em contrário, explico e jus-
tifico o motivo pelo qual 
defendo a corrente de que 
o síndico não é o detentor
de absoluto poder para de-
cidir sobre o aceite ou não
de proposta de acordo para
quitação de toda e qualquer
dívida condominial.

Primeiramente, é fun-
damental entendermos que 
o síndico é o representan-
te eleito para administrar
o condomínio pelo prazo
não superior a dois anos, o
qual poderá ser renovado
(art. 1.347 – Código Civil) e,
dependendo das regras de
cada nicho condominial, o
síndico pode ser morador,
profissional, pessoa física ou
pessoa jurídica.

Outrossim, por dispo-
sição legal prevista no Art. 
1.347 do Código Civil com-
pete ao síndico a realização 
de alguns atos[1], os quais 
podem ser complementados 
por disposições contidas nas 
regras condominiais de cada 
nicho específico.

Assim, temos que o 
síndico pode ocupar um car-
go momentaneamente e ao 
mesmo tempo deve realizar 
atitudes em prol do condo-
mínio, partindo desse pres-
suposto penso que o síndico 
não deve ter a palavra final 
para decidir sozinho sobre 
proposta de acordo apresen-
tada por condômino inadim-
plente.

Ora, como é sabido, o 
valor da taxa condominial 
é necessária para própria 
existência e funcionalidade 
adequada do condomínio e 
quando há inadimplência 

o fluxo de caixa é afetado e,
em alguns casos, é neces-
sário realizar a majoração
da taxa mensal para suprir
o desfalque causado pela
inadimplência.

Outrossim, é também 
sabido que muitas vezes 
existe uma relação de falta 
de empatia entre o síndico 
e o inadimplente, situação 
que pode dificultar na rea-
lização de acordos, exceto 
se nas regras condominiais 
exista menção a isso, o que é 
muito raro.

 Em contrapartida, 
até para não incentivar a 
inadimplência, a realização 
de acordos que culminem 
com a redução de juros e 
correções não é praxe, até 
porque, ainda que seja mo-
roso, o condomínio terá o 
imóvel como garantidor do 
débito.

 Destarte, com lastro 
em tudo isso, especialmente 
nos casos em que há inten-
ção do devedor em realizar 
acordo, penso que a decisão 
final sobre o aceitar ou não 
a proposta não pode ser ex-
clusiva do síndico, pois em 
algumas situações, a nega-
tiva da proposta ocorre por 
questões de relacionamento 
e não contábeis.

 Assim, considerando 
que para o condomínio em 
algumas situações, para a 
mantença do seu fluxo de 
caixa pode ser benéfico a re-
alização de acordos,  apenas 
o parcelamento da dívida
total, entendo que a opinião
do síndico isoladamente 
pode não ser a mais correta
para decidir algo que poderá
perdurar até mesmo quando
já encerrado o mandato do
síndico.

Porém, como não são 
raros casos em que o síndico 
adota uma postura unilate-
ral de negar a realização de 
acordos. É possível imaginar 
que, em algumas ocasiões, o 

próprio interesse dos condô-
minos estejam sendo con-
trariados.

E é por isso que de-
fendo a corrente de que, o 
condômino ao ter negado o 
pedido de acordo por parte 
do síndico possui o direito 
de ter o assunto discutido 
quando da realização de as-
sembléia, ocasião em que a 
maioria dos presentes deci-
dirá pela mantença da nega-
tiva ou não.

Dessa forma, condômi-
nos inadimplentes, quando 
assessorados corretamen-
te, adotam procedimentos 
visando oportunizar que a 
assembléia decida, procedi-
mento que não colide com 
a poder do síndico, mas visa 
apenas que a comunidade 
condominial tenha ciência 
de uma situação concreta e 
que muitas vezes desconhe-
cem.

Entretanto, é funda-
mental reiterar que o expos-
to considera apenas os casos 
em que o devedor deseja 
obter um parcelamento ou 
abatimento aceitável, pois, 
como será abordado em ou-
tra situação, entendo não 
ser correto a realização de 
acordos em que exista o des-
conto de encargos, sob pena 
de beneficiar os inadim-
plentes em detrimento dos 
adimplentes, de tal sorte 
que o acordo não pode ja-
mais transparecer ser mais 
vantajoso ser inadimplente 
e renegociar a dívida futura 
ao invés de lutar pela pon-
tualidade no pagamento das 
obrigações.

 Conclui-se, portanto, 
que o presente texto visa tra-
zer elementos demonstran-
do que, em algumas situa-
ções, a realização de acordos 
para o pagamento de débitos 
condominiais podem sair da 
alçada exclusiva do síndico e 
ser decidido pelos próprios 
condôminos por intermédio 
de votação assemblear.

Por
Alexandre Berthe Pinto |
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Direito Condominial

STJ reconhece prazos diferentes em mesma 
ação de cobrança de taxa de condomínio

Por se tratar de obriga-
ção de trato sucessivo, 
é possível incidirem, 

na mesma ação de cobrança 
de cotas condominiais, dois 
prazos prescricionais dife-
rentes. O prazo vai depender 
do momento em que nasce 
cada pretensão, individual-
mente considerada, obser-
vada a regra de transição 
prevista no artigo 2.028 do 
Código Civil de 2002.

Prazo prescricional de co-
branças depende do mo-
mento em que nasce cada 
pretensão, observada a re-
gra de transição prevista no 
artigo 2.028 do Código Civil 
de 2002, afirma 3ª Turma 
do STJ

Divulgação

Com esse entendimento, a 
3ª Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça considerou 
correta decisão do Tribunal 
de Justiça do Distrito Fede-
ral que reconheceu a pres-

crição das taxas mais recen-
tes, entre 1993 e 2006, e não 
prescritas as mais antigas, 
vencidas desde 1991.

A relatora, ministra Nancy 
Andrighi, explicou que a 
pretensão de cobrança das 
cotas condominiais se reno-
va conforme a periodicidade 
em que é devido seu paga-
mento — em regra, mês a 
mês — por isso, nasce a par-
tir do vencimento de cada 
parcela.

A ministra explicou que a 
questão tem dois prazos di-
ferentes — 20 e cinco anos — 

por causa da entrada em vi-
gor do Código Civil de 2002, 
devendo cada parcela ser 
analisada individualmente. 

De acordo com a relatora, na 
hipótese em questão, a pre-
tensão de cobrança das cotas 
condominiais vencidas de 
30/4/1991 a 13/10/1991 não 
está prescrita, já que, trans-
corridos mais de dez anos 
até a data de entrada em vi-
gor do CC/2002, estaria su-
jeita ao prazo de 20 anos, a 
contar da data do vencimen-
to de cada prestação.

A ministra acrescentou que, 

por outro lado, a pretensão 
de cobrança das cotas con-
dominiais vencidas entre 
13/1/1993 e 13/10/2006 
está prescrita, pois, de acor-
do com o CC/2002 e a ju-
risprudência consolidada 
do STJ, sujeita-se ao prazo 
de cinco anos, a contar da 
data de entrada em vigor do 
CC/2002.

“Sob a ótica do direito in-
tertemporal, portanto, há, 
no particular, prestações 
cuja pretensão de cobrança 
se sujeita a prazo prescri-
cional de 20 anos, a contar 
da data de seu vencimento; 
há outras cuja pretensão de 
cobrança se sujeita a prazo 
prescricional de cinco anos, 
a contar da data de entrada 
em vigor do CC/2002 e, por 
fim, outras sujeitas ao prazo 
prescricional de cinco anos, 
a contar da data de seu ven-
cimento”, explicou. 
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