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

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 1.659,38 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família      44,09

Quem Receber até                                     859,88

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   31,07

Quem Receber até                                  1.292,43

De 1.659,39 até 2.765,66 9,00%
De 2.765,67 até 5.531,31 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 5.531,31 11,00% Valor do Salário Mínimo 937,00

Salário Mínimo para 2017 R$ 937,00

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/16
Índice Base Dez/01 - 100,000

Fevereiro de 2017
D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes 
na TRPC/2017, 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/2017, 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 - 2017

Tabela do IRRF - 04/2015

Seicon-DF
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Nesta edição de feve-
reiro de 2017, a Folha 
do Síndico resgata um 

tema que - apesar de já existir 
uma legislação a respeito - ain-
da gera debates e conflitos entre 
condôminos, síndicos e funcio-
nários: o cigarro. Após vários 
estados tomarem a iniciativa de 
proibi-lo em espaços públicos, 
a lei de âmbito nacional que o 
baniu definitivamente das áreas 
de uso coletivo, explicitamente 
condomínios, veio em 2014. 

 Segundo a Lei Antifumo - 
como ficou conhecida, é proi-
bido fumar em qualquer lugar 
do condomínio que não seja o 
interior de sua própria unidade. 
E mesmo nessas circunstâncias, 
há de se cuidar para que a fu-
maça e os resíduos produzidos 
não vão parar em outra unida-
de, incomodando a vizinhança. 

 A proibição é válida para to-

das as áreas de uso comum do 
condomínio: pórtico, portaria, 
hall social, hall dos apartamen-
tos, salão de festas, salão de 
jogos, garagens, guarita, cor-
redores, elevador, escadaria, 
churrasqueiras, piscina, sauna, 
refeitório dos empregados, ba-
nheiro coletivo, lavabo coletivo 
e demais áreas de uso comum 
total ou parcialmente fechada. 
A fiscalização deve ser rígida, 
bem como a advertência e puni-
ção em casos de infração, para 
que não se repitam.

 Em nossa matéria de “Co-
tidiano” abordamos um assun-
to delicado e conflituoso que 
muitos síndicos enfrentam: a 
interferência em suas ativida-
des, especificamente de con-
dôminos que ocupam cargos 
como conselheiro fiscal. A falta 
de informação às vezes confun-
de as atribuições de cada função 
e isso pode gerar um choque de 

autoridade. 

 É preciso ressaltar que, 
dentro do condomínio, a pa-
lavra final é a do síndico, pois 
ele obteve através de eleição a 
legitimidade para tomar as de-
cisões à frente do coletivo, ob-
viamente respeitando os limites 
do que é legal e razoável dentro 
de seu cargo. 

 Nas relações dentro do 
condomínio, o bom senso e a 
diplomacia devem prevalecer. 
É muito mais benéfico e inteli-
gente resolver os problemas de 
maneira amistosa, uma vez que 
brigas judiciais costumam ser 
dispendiosas e desgastantes. 

 A Folha do Síndico deseja a 
todos um excelente mês e uma 
ótima leitura!

Os Editores

Nossa Mensagem
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Porteiro finge rezar
 para dormir no trabalho

Madrugada adentro e 
o porteiro na gua-
rita apoia a cabeça 

sobre um braço e dorme. Um 
morador querendo sair do pré-
dio vai até a portaria reclamar 
da demora para abrir a porta. 
Ao ouvir a voz do morador, o 
funcionário, ainda de cabeça 
baixa, fala em alto e bom som: 
“Amém, Senhor!”. Levanta a ca-
beça e diz para o morador que 
estava rezando. 

 Apesar de criativa, a tática 
utilizada por um porteiro de um 
condomínio da Praia da Costa, 
Vila Velha, para se livrar de pu-
nições terminou em demissão 
por justa causa no início deste 
ano. 

 Segundo o presidente do 
Sindicato Patronal dos Condo-
mínios do Espírito Santo (SIP-
CE-ES), Cyro Monteiro, episó-
dios como esse levaram pelo 
menos 300 prédios a mudarem 
o sistema de segurança para 
que o porteiro não durma no 
trabalho. “Uma das providên-
cias tomadas foi a implantação 
de câ- meras dentro da guarita 
para garantir que o funcionário 
não cometa um erro desses”, 

contou. 

 O vice-presidente da SIP-
CE-ES, Gedaias Freire da Costa, 
afirmou que há muitos registros 
de reclamação ao síndico por 
conta dessa situação. “Até ron-
das de madrugada os síndicos 
têm feito para conferir se o por-
teiro está acordado.” 

 O advogado especializado 
em condomínios José Natalino 
Camponêz contou que, do início 
do ano até ontem, atendeu cer-
ca de 30 casos de demissão de 
porteiros por dormir no empre-
go. 

 O dono da Marco Condomi-
nial, Marco Nery, afirmou que 

além de advertências, os portei-
ros estão sujeitos a suspensões 
por dormir em serviço. 

 A dona da Fokus, Amanda 
Karyna, afirmou que existem 
sistemas como o “acorda vigia”. 
O dispositivo, instalado na gua-
rita, emite um som a cada meia 
hora que só cessa quando o por-
teiro o desativa. “Ca - so o alar-
me não seja desligado, minutos 
depois, a empresa de segurança 
liga para constatar se o porteiro 
não está dormindo”, destacou. 

 O dono da Conservare, 
Luiz Castelar, ressaltou que o 
aumento do vale-alimentação 
pode ajudar a diminuir esses 
casos. “Com esse incentivo, os 
porteiros acabam abandonando 
bicos paralelos em horários de 
folga e são mais produtivos du-
rante o expediente.” 

 Já o presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores de Condo-
mínios (Sindicondomínios), Fa-
bricio Pereira da Silva, afirmou 
que medidas como câmeras na 
guarita restringem a liberdade 
do funcionário.

Fonte: Jornal A Tribuna

A desculpa não funcionou e o empregado foi demitido. Outras 
táticas também são usadas para evitar advertência

CYRO MONTEIRO

Por
Tais de Hollanda |
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Negligência em manutenção pode 
fazer condomínio pagar indenizações

Administração Redação / TJDFT / TJSP |

As funções atribuídas ao 
síndico de condomínio 
estão discriminadas no 

Código Civil, artigo 1.348, Lei 
10406/02. Dentre elas, o in-
ciso V destaca a obrigação de 
“diligenciar a conservação e a 
guarda das partes comuns e ze-
lar pela prestação dos serviços 
que interessem aos possuido-
res”. Em resumo, é imputado 
ao síndico o dever de propiciar 
as condições para que o condo-
mínio seja preservado em toda 
sua estrutura.

 Sendo assim, quaisquer 
incidentes que venham a ser 
comprovadamente ocasiona-
dos em decorrência de falta de 
manutenção ou negligência por 
parte do síndico, e consequen-
temente do condomínio, podem 
ser indenizados por ordem judi-
cial. Partindo do entendimento 
de que o condômino paga uma 
taxa para desfrutar da seguran-
ça e funcionalidade do condo-
mínio, é direito dele cobrar res-
sarcimento quando se sente em 
prejuízos. 

 Exemplo disso ocorreu no fi-
nal do ano passado quando o 1º 
Juizado Especial Cível de Bra-
sília condenou um condomínio 
residencial a pagar a um mo-
rador o valor de R$ 1.078,50, a 
título de indenização por danos 
materiais, em razão do portão 
eletrônico da garagem do pré-

dio ter colidido no veículo do 
autor. 

 O autor da ação contou que 
teve seu veículo danificado pelo 
fechamento eletrônico do por-
tão da garagem do condomínio 
no qual reside. Ele pediu inde-
nização pelos danos materiais 
sofridos. Contudo, de acordo 
com os autos, apesar de devi-
damente citada e intimada, a 
parte ré compareceu à primeira 
audiência, mas não apresentou 
defesa, motivo pelo qual o juiz 
decretou sua revelia e ordenou 
indenização do valor gasto com 
o pagamento da franquia do se-
guro do carro.

 Já em janeiro deste ano a 
25ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo determinou que um con-
domínio pagasse indenização 
em R$ 10 mil, a título de danos 
morais, a uma moradora que 
teve seu apartamento avariado 
durante inundação.  

 De acordo com os autos, 
o telhado do edifício onde a 
autora reside estava em más 
condições de conservação. Em 
determinado dia, a residência 
ficou completamente inundada 
por causa de vazamentos e infil-
trações que existiam em um dos 
quartos da residência. Devido 
ao ocorrido, a vítima sofreu di-
versas perdas materiais, além 
sofrer danos na estrutura do 
apartamento.

 A negligência por parte do 
condomínio foi a justificativa 
para as avarias. “Situação que 
demandava reparo urgente, 
ultrapassou o limite do razoá-
vel, situação que evidentemen-
te causou sérios transtornos à 
condômina, transtornos estes 
que ultrapassaram a esfera do 
mero aborrecimento”, anotou 
em voto a relatora do processo, 
desembargadora Carmen Lúcia 
da Silva.
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Coluna do Especialista

Rodrigo Karpat

Primeira assembleia:
 construtoras e a indicação de síndico e 

administrador Nesio Nani

Síndico Profissional
Como enfrentar a 

crise hídrica no seu 
condomínio?

Visando reduzir o im-
pacto das medidas 
adotadas pela CA-

ESB/DF com o racionamen-
to, elencamos abaixo 09 
(nove) ações práticas que po-
dem ser implementadas pelo 
síndico:

1) Reativar ou instalar re-
servatórios e sistema de 
bombeamento no piso bai-
xo do prédio, para abasteci-
mento dos reservatórios do 
telhado;

2) Instalar nos reserva-
tórios do piso baixo mais 
boias ou instalar, antes da 
boia, uma conexão em for-
ma de “T” com um regis-
tro, de forma que se possa 
proporcionar mais entra de 
água em menos tempo;

3) Encurtar o cabo da boia 
elétrica que fica no reser-
vatório de água do telhado, 
visando aumentar a frequ-
ência de ligações da bomba 
para reposição desta reser-
va,;

4) Realizar o corte interno 
no fornecimento de água, 
considerando os seguintes 
horários:

Início do Corte Fim do Corte

9:00 11:30

13:00 17:30

23:00 05:00

5) Monitorar o consumo 
de água em todos os hidrô-
metros, dia a dia, e, onde 
houver consumo acima da 
média, verificar possíveis 
vazamentos ou hábitos que 
pode ser corrigidos visando 
economizar água;

6) Verificar possíveis vaza-
mentos em todas as insta-
lações, inclusive nas unida-
des autônomas e no próprio 
condomínio;

7)  Pesquisar no mercado 
fornecedores de água potá-
vel fornecida pela CAESB, 
caso haja necessidade de 
compra emergencial de ca-
minhão pipa;

8) Faça campanha para 
economia de água e man-
tenha os moradores bem 
informados dos aconteci-
mentos, e;

9) Por fim, não se esqueça 
de realizar uma assembleia 
extraordinária para apro-
var as medidas. 

Síndico, não decida sozinho o 
que fazer!

Nesio Nani é Sindico Profis-
sional e Bacharel em Admi-
nistração, pós-graduado  em 
Gestão Condominial e Dire-
tor Proprietário da Empresa 
Síndico House em Brasília/
DF

Ao adquirir um imóvel em 
um condomínio, o que 
mais se almeja é chegar 

a hora de poder usufruir do 
novo patrimônio, das áreas co-
muns, mobiliar e decorar. Mas, 
o atraso na entrega se tornou 
comum no mercado e tem gera-
do um crescimento no número 
de ações na justiça. As reivin-
dicações pedem a reparação 
das perdas e danos causados 
pela impossibilidade de usar o 
bem no período pactuado com 
a construtora no momento da 
compra.
 Os montantes indenizató-
rios variam e, em muitos casos, 
possibilitam a reposição de 1% 
do valor do contrato, enquanto 
a demora persistir. Há ainda 
a possibilidade de entrar com 
um pedido por danos morais. A 
dor de cabeça é grande, mas o 
futuro condômino deve ter em 
mente que, a partir do momen-
to que já tiver a chave de seu 
imóvel em mãos, qualquer de-
cisão no ambiente do condomí-
nio só poderá ser tomada com a 
sua conscientização.
 O momento que vai forma-
lizar o início da vida condomi-
nial é a assembleia de instala-
ção, onde o condomínio passa 
a ter seus representantes legais 
eleitos, faz o Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ) e 
aprova uma previsão orçamen-
tária nos moldes do artigo 1.350 
do Código Civil, que permitirá 
o início da arrecadação para 
custear as despesas. A constru-
tora pode indicar uma pessoa 
para se candidatar a síndico do 
condomínio, assim como uma 
administradora, desde que se-
guido o que é estabelecido em lei.

 A escolha do síndico, con-
forme preceitua o artigo 1.347 
do Código Civil, é feita pelos 
condôminos. Ou seja, ele não 
poderá ser indicado pela cons-
trutora por força contratual, e 
tal cláusula será nula por con-
trariar o estabelecido na legis-
lação. O candidato indicado 
pela construtora deverá con-
correr em igualdade de condi-
ções com qualquer condômino 
que tenha interesse em exercer 
a função. A decisão será da as-
sembleia. Ademais, é abusivo 
estabelecer obrigações que dei-
xam o consumidor em desvan-
tagem exagerada, como prevê o 
artigo 51 do Código de Defesa 
de Consumidor.
 No mesmo sentido, o Có-
digo Civil estabelece no artigo 
1.348 que a escolha da admi-
nistradora é prerrogativa do 
síndico, pois esta é órgão de 
confiança deste, o qual conti-
nua na responsabilidade dire-
ta da gestão. “§ 2o O síndico 
pode transferir a outrem, total 
ou parcialmente, os poderes 
de representação ou as fun-
ções administrativas, mediante 
aprovação da assembleia, sal-
vo disposição em contrário da 
convenção”.
 No caso dos condôminos 
em assembleia de instalação 
aceitarem a indicação da cons-
trutora para a escolha da admi-
nistradora, o contrato precisa 
ser subscrito pelo síndico elei-
to, e sugere-se que a rescisão 
da prestação do serviço ocorra 
com aviso prévio de 30 dias 
sem ônus ao contratante. Para 
maior segurança, é importante 
que a decisão também conste 
em ata.

Algumas convenções, de forma 
abusiva, e em nosso entendi-
mento nulo de pleno direito, 
pelos motivos já elencados aci-
ma, impõem a prerrogativa da 
escolha da administradora pela 
construtora pelo prazo de 2 
anos. Ressalta-se que não exis-
te objeção para a indicação do 
síndico ou da administradora 
pela incorporadora, desde que 
seja comprovado que a parce-
ria também é de interesse dos 
condôminos.
 Uma saída é eleger o síndi-
co por um período inferior a 2 
anos, conforme previsto no Có-
digo Civil (artigo 1.347), desde 
que possível pela convenção, 
que pode ser de 3 meses ou 6 
meses. Assim, após este prazo 
pode-se convocar em assem-
bleia a eleição da continuidade 
do síndico e da administradora, 
conforme interesse da massa.
 Temos que concordar que a 
construtora tem o maior inte-
resse em nortear a administra-
ção de acordo com o planejado 
na incorporação.
 Porém, alguns conflitos de 
interesse podem surgir, como 
o aparecimento de vícios de 
construção, falta de cumpri-
mento com o que foi prometido 
(por exemplo, a falta entrega 
do mobiliário), uma vez que o 
síndico e a administradora in-
dicados pela construtora difi-
cilmente contrariarão os inte-
resses de seus contratantes.
 Por isso, os mecanismos de 
eleição, tanto do síndico, como 
da contratação da administra-
dora, devem ser flexíveis e con-
duzidos conforme interesse da 
coletividade condominial.
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho |

O ataque é a melhor 
defesa

A resposta de Aguero

A fonte não 
pode secar

A recente eliminação 
do Brasil no Sul-ame-
ricano Sub-20 não é 

um fato isolado. Tem relação 
com muita coisa que cerca o 
futebol brasileiro nos últimos 
anos. Passa, inclusive, pela 
performance da Seleção na 
Copa e, claro, pelas últimas 
participações brasileiras nos 
sul-americanos e mundiais 
das categorias Sub-17 e Sub-
20. 

 O “Brasil Sub” tem se 
dado melhor no torneio con-
tinental e na categoria até 17 
anos: dos dezesseis torneios 
disputados, o Brasil conquis-
tou 11 e é o último campeão. 
Por outro lado, no Mundial 
dessa faixa de idade não fica 
em primeiro desde 2003. Em 
2013 e em 2015, ficou pelas 
quartas de final, eliminado 
pelo México e pela Nigéria, 
respectivamente.

 No Sub-20, tanto no Sul-
-Americano como no Mun-
dial, sagrou-se campeão pela 
última vez em 2011. Era uma 
geração de respeito com Ney-
mar, Philippe Coutinho, Os-
car, Casemiro, Lucas. Depois 
dessas conquistas, o Brasil 
conseguiu um vice-campe-
onato no último mundial, 
quando perdeu na prorroga-
ção para a Sérvia. Nos três 
últimos Sul-Americanos, não 
ficou nem nas três primeiras 
colocações. Preocupante.

 As causas são várias. Tem 
caído a quantidade de jovens 
revelados no futebol domés-
tico e muito disso se deve à 
forma como as categorias de 
base estão sendo tratadas nos 
clubes. Diminuiu muito o in-
vestimento na técnica, nos 
fundamentos, enfim, na qua-
lidade. Por quê? A invasão 
de empresários no ramo e a 
meta de venda dos meninos, 
ainda em formação, para o 
exterior são dois dos fatores 
principais. 

 Pulam-se etapas e isso é 
facilmente percebido na ga-
rotada que tem chegado ao 
profissional. Por exemplo, 
raro um lateral que saiba che-
gar ao fundo e que cruze com 
perfeição. Geralmente, che-
gam no bico da grande área 
e jogam no bolo. Há quanto 
tempo não se vê um jovem 
que saiba bater falta com a 
maestria de Ronaldinho Gaú-
cho? Nelinho, Rivellino, Zico, 
Dinamite, Zenon, então, nem 
pensar.

 O excesso do mercantilis-
mo do futebol estrangulou a 
formação de valores. Antes, 
via-se um grande clube ba-
bando de satisfação quando 
surgia uma joia e o objetivo 
era o aproveitamento no time 
principal. Os títulos eram a 
meta. Agora, os olhos do di-
rigente, do empresário e do 
jogador brilham ao imaginar 
os milhões de Euros.

O  velho lema do futebol 
dos anos 1940 é men-
tira deslavada nos tem-

pos modernos. O melhor jeito 
de ter um time forte é montá-lo 
a partir da defesa. Isso não sig-
nifica que não se terá um exce-
lente ataque e equilíbrio. Ape-
nas que a segurança atrás ajuda 
a ter confiança na frente.

 O São Paulo desmente isso. 
Atacar alimenta a confiança na 
carreira de Rogério Ceni, por-
que ele fala sobre sua preferên-

cia por jogar em busca do gol 
— é ótimo — e porque a torcida 
se alimenta pelos quinze gols da 
campanha do Paulista.

 A segunda pior defesa do 
campeonato, a pior entre os 
grandes, é também o melhor 
ataque. Pratto já tem três dos 15 
gols marcados no estadual. Há 
outros sinais positivios.

 A atuação de Luiz Araújo 
foi excelente contra o São Ben-
to. Júnior Tavares voa quando 
sobe ao ataque, uma descoberta 

A ausência de Gabriel Je-
sus permitiu a Aguero 
jogar sua melhor par-

tida da temporada. Dois gols e 
uma assistência. Foi o craque 
de um jogo espetacular.

Que atuação fez o Monaco!

 Leonardo Jardim montou 
um time compacto, com marca-
ção abaixo do meio-de-campo 
na maior parte do tempo e sa-
ídas velozes para o ataque. Pri-
meiro tempo brilhante de Fa-
binho, de Mbappe e de Falcão 
Garcia.

 O colombiano marcou um 

para quem iniciou a temporada 
com Buffarini improvisado na 
lateral esquerda.

 O São Paulo joga bem, mas 
não tem ainda segurança defen-
siva. Bruno falhou no segundo 
gol do São Bento e todo o siste-
ma errou no primeiro, cobrança 
de escanteio em que ninguém 
subiu para cortar.

 Mas o São Paulo dá vários 
sinais de que vai se fortalecer.

 A melhor defesa para Rogé-
rio Ceni é seu ataque.

gol genial, o terceiro, que dei-
xava o City perto da eliminação. 
Mas o próprio Falcão perdeu 
pênalti.

 O Monaco com brilho dos 
jovens como Mbappe, 18 anos, 
e Lemar, 21.

 O City tem a malícia de 
quem joga a Champions e cres-
ce nas últimas temporadas, se-
mifinalista em 2016.

 E talento entre os jovens 
também.  Sane é um jogador 
sensacional.

 O Manchester City sofre. Mas é 
candidato a ganhar a Champions.
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Quem manda mais pode mais?

Matéria Capa

Em nome do equilíbrio e 
boa convivência, a estru-
tura representativa de um 

condomínio possui uma série 
de cargos que obedecem a uma 
hierarquia: síndico, sub-síndi-
co, conselheiros, funcionários 
e moradores, não necessaria-
mente em uma ordem de im-
portância. A hierarquia existe 
para nortear as decisões dentro 
do coletivo e estabelecer uma li-
derança. Contudo, no cotidiano, 
choques de autoridades aconte-
cem. Como lidar?
 O professor universitário 
aposentado, Miquéias Jacobi-
no, ex-síndico de um residen-
cial localizado em Recife (PE) 
relata uma má experiência na 
primeira - e única - vez em que 
aceitou administrar o prédio em 
que mora há mais de 20 anos. 
“Fui eleito em chapa única, pois 
nenhum outro morador quis co-
locar o nome à disposição para 
o cargo. Mas depois que assumi, 
tive que lidar com a interferên-
cia de moradores que faziam 

parte do conselho fiscal e que-
riam mandar no condomínio 
mais do que eu”, conta.
 As divergências tiveram iní-
cio já no primeiro mês quando 
o síndico apresentou a previsão 
de gastos para o ano de man-
dato. “Tudo o que eu propunha 
era rechaçado e, inclusive, aqui-
lo que já havia sido decidido em 
assembleia os conselheiros que-
riam contestar e fazer diferen-
te”, afirma Jacobino. Ele pre-
cisou recorrer à mediação com 
um advogado para se entender 
com os moradores. 
“Acredito que o que havia era 
uma desinformação sobre as 
atribuições de cada cargo, o 
conselho se achava com a mes-
ma autoridade do síndico para 
gerenciar o condomínio, mas 
chegamos a um consenso. Na 
época, há 6 anos, conclui o 
mandato de um ano e não quis 
me candidatar outra vez, pois o 
desgaste foi grande, mas hoje 
me dou bem com todos”, con-
clui. 

 A função do Conselho Fiscal 
em um condomínio, conforme o 
próprio nome sugere, é a de fis-
calizar as contas e ações do sín-
dico, solicitando esclarecimen-
tos quando necessário. Porém, 
não havendo irregularidades 
comprováveis, ele não possui 
autoridade para interferir nas 
deliberações do síndico. 
 O diálogo é sempre melhor 
via do que o conflito. O síndi-
co é, por lei, a autoridade má-
xima dentro do condomínio e 
tem seus poderes legitimados 
quando é eleito por seus condô-
minos através do voto. Isso não 
abre as portas para que ele faça 
tudo à sua maneira, há limites 
que restringem suas funções. 
É benéfico para o condomínio 
possuir alguém com poderes 
legais para gerir suas finanças, 
manutenções, regras. Em um 
lugar onde muita gente manda, 
ninguém manda. Assim, o cho-
que de autoridade precisa ser 
combatido com informação. 

Choque de autoridade entre síndico, conselheiros e condôminos 
pode causar discórdia no condomínio
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Assessoria Condominial

Quem  é o responsável pela manutenção 
das caixas de correios dos condomínios? Diretor da JR Office e da Folha do Síndico

Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por
Aldo Junior |

Esta é uma das grandes 
dúvidas dos síndicos,  
quem deve fazer a ma-

nutenção das caixas de correios 
nos condomínios?  Evidente-
mente que as caixas de correios 
ficam normalmente nas áreas 
comuns dos condomínios, mas 
simplesmente por este motivo 
sua conservação é de absoluta 
responsabilidade do condomí-
nio? Vejamos. 

 A confusão normalmente se 
dá exatamente pela localização 
física destas caixas de recebi-
mento de correspondências,  e  
normalmente o condômino es-
quece ou não vislumbra que o 
condomínio não tem qualquer 
manuseio ou uso direto do es-
paço que serve para exclusiva-
mente para receber correspon-
dências internas e externas, 
apenas encaminhadas pelo con-
domínio e ali depositadas. 

 O que pode dirimir a duvi-
da quanto a responsabilidade 
direta de conservação e manu-
tenção das caixas de correios é 
exatamente o usufruto. 

 Consideremos o exemplo 
do relógio de energia. Este está 
instalado em área comum  do 
prédio, porém sua responsabili-
dade de guarda e conservação é 
estritamente do proprietário do 
imóvel que pede sua ligação e 
assina inclusive um termo junto 
a companhia especificando as 
formas de uso e as devidas res-

ponsabilidades. 

Tudo isso se relaciona com 
o usufruto, ou seja, você usa ex-
clusivamente com medição in-
dividual, caracterizando assim
o uso exclusivo previsto em Lei.

O código civil, em seu artigo
1421 aduz o seguinte: 

1. São comuns as seguintes par-
tes do edifício:

a) O solo, bem como os alicer-
ces, colunas, pilares, paredes
mestras e todas as partes res-
tantes que constituem a estru-
tura do prédio;

b) O telhado ou os terraços de
cobertura, ainda que destinados 
ao uso do último pavimento;

c) As entradas, vestíbulos, esca-
das e corredores de uso ou pas-
sagem comum a dois ou mais
condôminos;

d) As instalações gerais de água,
eletricidade, aquecimento, ar 
condicionado  e semelhantes.

2. Presumem-se ainda comuns:

a) Os pátios e jardins anexos ao
edifício;

b) Os ascensores;

c) As dependências destinadas

ao uso e habitação do porteiro; 

d) As garagens;

e) Em geral, as coisas que
não sejam afetadas ao uso
exclusivo de um dos condô-
minos.

  Neste mesmo prisma de en-
tendimento teleológico quanto 
ao disposto no  artigo 1421, o 
item 2 alinea “e”, dispõe como 
vemos que se houver uso exclu-
sivo de algum  condômino( se 
considera uso exclusivo porque 
é chaveado e com acesso restri-
to), apesar de localizado numa 
área de acesso comum  e coleti-

va do edifício, não será conside-
rada área comum, portanto não 
deve ser custeada sua conserva-
ção e manutenção pelo condo-
mínio. 

 Portanto a manutenção das 
caixas de correios são de única 
responsabilidade de seus usu-
ários, que devem zelar por sua 
conservação e manutenção. 

 Enfim, quando houver qual-
quer questionamento de condô-
minos com referencia a respon-
sabilidade pelos  consertos ou 
até a aquisição de novas chaves, 
os mesmos devem ser informa-
dos da legislação em vigor e das 
responsabilidades de manuten-
ção do condomínio, que neste 
caso específico não será custea-
do pelo condomínio.  
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Os novos rumos do segmento condominial 
e a geração de empregos

Coluna Gabor RH

O cenário dos condomí-
nios em todo o Brasil 
está mudando rapida-

mente, aquela figura do síndi-
co convencional que estamos 
acostumados - na sua maio-
ria pessoas que exerciam tal 
função por terem tempo livre, 
ganhando no máximo como 
benefício a isenção da taxa con-
dominial , está sendo substituí-
da por um profissional especia-
lizado e preparado para exercer 
essa função.
 A gestão dos bilhões de 
reais que movimentam men-
salmente este segmento, nos 
aproximadamente 200 mil 
condomínios espalhados pelo 
país, começa a ser feita por sín-
dicos remunerados, que trazem 
maior profissionalismo, segu-
rança e comodidade aos mo-
radores, além de gerar maior 
valorização ao patrimônio.
 Hoje, ser síndico é uma pro-
fissão muito bem remunerada. 
Um síndico de sucesso pode ter 
receitas em torno de R$ 30 mil 

mensais. Para tal, os contratan-
tes exigem conhecimento, for-
mação específica e resultados a 
curto prazo.
 Até pouco tempo atrás, 
a grande maioria dos outros 
funcionários que trabalham 
em condomínios tinham salá-
rios baixos, não pensavam em 
crescer profissionalmente e fi-
cavam no mesmo emprego por 
quase uma vida inteira. Hoje, 
nos deparamos com zeladores 
que ganham acima de R$ 4 mil 
e gerentes prediais que ganham 
mais do que alguns executivos 

formados em universidades re-
nomadas.
 Além disso, uma grande 
parte dos condomínios contava 
apenas com um contador para 
ajudar na gestão financeira e de 
departamento pessoal. Hoje, 
as empresas especializadas em 
administração condominial 
disponibilizam mais de 10 de-
partamentos especializados, 
proporcionam serviços exclu-
sivos, sites de gestão e muito 
mais.
 A própria estrutura física 
do condomínio mudou: grades 

eram poucas e quando existiam 
não eram tão robustas. Hoje, 
a grande maioria dos condo-
mínios busca incessantemente 
aumentar as barreiras físicas, 
tentando inibir ao máximo si-
tuações de perigo. Câmeras 
eram raridade, hoje, são mui-
tas! Com sistemas de controle 
de acesso, monitoramento ati-
vo, alerta vigia. Enfim, cada vez 
mais a tecnologia está alinhada 
na tentativa de minimizar a cri-
minalidade.
 Com todo esse volume de 
dados e pessoas envolvidas a 
pergunta que fica é: qual o futu-
ro do segmento condominial?
 Facilmente podemos iden-
tificar a profissionalização do 
setor e uma exigência maior 
por parte dos clientes. Este 
movimento ocorreu por dois 
principais motivos: o aumento 
da criminalidade e a diminui-
ção da população que consegue 
pagar um clube privado. Sendo 
assim, o condomínio necessi-
ta ser mais seguro e oferecer 

maior conforto aos moradores.
 Uma coisa puxa a outra e, 
para proporcionar maior segu-
rança e comodidade aos mora-
dores, o sistema de gestão se 
torna mais complexo. O síndico 
precisa de mais conhecimento; 
as administradoras, de novos 
setores e funcionários condo-
miniais com mais habilidades. 
Logo, as profissões que envol-
vem o segmento se valorizam e 
surge concorrência por melho-
res oportunidades.
 Com este novo perfil do seg-
mento todos saem ganhando, o 
investimento na contratação de 
profissionais capacitados é ra-
pidamente recuperado e a eco-
nomia brasileira agradece, pois 
milhares de novos empregos 
são gerados.

* Ricardo Karpat é Diretor da
Gábor RH, administrador de
empresas especializado em re-
cursos humanos e possui expe-
riência profissional de 15 anos
no segmento de condomínios.

Ricardo Karpat
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Limpeza de fachadas, sacadas e 
janelas requer cuidados especiais

Seu Condomínio

Um dos pontos delica-
dos na manutenção de 
um prédio é a limpeza 

de fachadas, sacadas e janelas. 
Elas são a cara do condomínio, 
um cartão de visitas, mas a al-
tura e o fato de muitos projetos 
arquitetônicos usarem vidro 
como principal material para 
essas estruturas são fatores que 
pedem maior atenção e cuida-
do no manuseio, a fim de evitar 
prejuízos estéticos ou, pior, aci-
dentes. 

 O ideal é que se contratem 
empresas de limpeza profis-
sional que oferecem cuidados 
específicos e profissionais ca-
pacitados para desempenhar 
esta tarefa com os equipamen-
tos corretos. O valor cobrado 
irá ser calculado a partir das 
seguintes variáveis: dificuldade 
de acesso, a altura do prédio, a 
quantidade de sujeira e o tipo 
de revestimento usado, se é vi-
dro, pastilha, azulejo, etc.

 O processo de higienização 
atualmente é feito, na maioria 
das empresas, com equipamen-
tos de jateamento que usam a 
alta pressão da água para lim-
par e chegam a garantir até 
80% de economia em relação às 
mangueiras comuns. Em graus 
maiores de sujeira, as escovas 
podem ser uma alternativa. 
Aliado a isso, são usados deter-
gentes apropriados. O uso de 
cloro não é mais aconselhável, 
pois pode trazer avarias para o 
revestimento, causando man-
chas, opacidade ou mesmo al-
teração da cor.

 Prédios com mais de nove 
metros de altura requerem o 
uso de andaimes ou de equi-
pamentos de rapel (alpinismo 
industrial). É fundamental 
buscar uma empresa de cre-
dibilidade para a higienização 
do prédio e assegura-se de que 
ela cumpre a NR35 norma de 
segurança da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas 
(ABNT) que regulamenta o 
trabalho em altura. 

 Esta norma foi publicada 
pela Secretaria de Inspeção 
do Trabalho, em março de 
2012.  A norma estabelece, 
dentre outros pontos, o uso de 
equipamentos de proteção in-
dividual como o cinto de segu-
rança, trava-queda e talabar-
te, bem como a delimitação da 
área onde será feito o serviço.

É importante ressaltar que 

a negligência nessa contrata-
ção pode trazer sérias conse-
quências para o condomínio 
que, em casos de acidentes 
de trabalho, deve ser incluído 
como responsável solidaria-
mente à empresa. Portanto, a 
vigilância deve ser constante! 

 Segundo o Ministério 
do Trabalho, estima-se que 
40% dos acidentes laborais 
ocorreram por quedas du-
rante exercício de trabalho 
em altura. Sendo assim, este 
serviço é uma das atividades 
que mais causam acidentes 
fatais. Caso alguma fiscali-
zação seja feita em empresas 
que realizam este tipo de tra-
balho, e o fiscal não identifi-
que a aplicação da NR 35, a 
empresa sofrerá uma multa 
de R$ 400 a R$ 6 mil.

Acidentes em altura
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Avanços na telefonia para condomínios

Repeteco Por
Andréa Mattos |

Os condomínios contam 
hoje com equipamentos 
e produtos que podem 

estar em pé de igualdade com 
médias empresas no que diz 
respeito ao avanço tecnológico 
presente em grande parte do seu 
funcionamento. Os sistemas de 
telefonia e interfonia dispõem 
de muitos equipamentos de alto 
nível, capazes de proporcionar 
comodidade e privacidade aos 
condôminos, mudando comple-
tamente o conceito de telefonia 
e interfonia para condomínios. 
Uma destas novidades, que 
muitos condomínios já adqui-
riram é a central de portaria 
que possibilita a comunicação 
direta entre os apartamentos, 
proporcionando sigilo absoluto 
nas conversações entre os mo-
radores.

 Alem disso, o sistema per-
mite a integração com outros 
sistemas, tais como itens de 
controle e segurança do condo-
mínio (como CFTV, lâmpadas, 
portões, bombas d’água, cen-
sores infravermelho, centrais 
de alarme e sensores de gás ou 

incêndio). Esses controles po-
dem ser habilitados para todos 
os moradores ou apenas para 
ramais específicos (por exem-
plo, o da portaria e do zelador). 
O equipamento permite o con-
trole quase total do condomí-
nio, diminuindo a freqüência 
de saída do porteiro do seu pos-
to de trabalho. O equipamento 
é totalmente programável e as 
opções são moldadas pela ne-
cessidade do condomínio. Este 
sistema funciona com apare-

lhos comuns de telefone nos 
apartamentos e na portaria, o 
que diminui bastante a manu-
tenção. 

Sem porteiros

 As novidades de telefonia 
internas não deixaram de fora 
os condomínios que não con-
tam com funcionários na por-
taria. O equipamento adequado 
para estes prédios é acionado 

através de senhas digitadas pelo 
morador ao receber uma visita. 
E somente assim, o portão é li-
berado no próprio apartamen-
to. Mas a “vedete” da interfonia 
para condomínios ë uma pla-
taforma integradora de comu-
nicação para condomínios, que 
permite a integração de outras 
tecnologias. O sistema pode 
funcionar apenas como uma 
central de portaria ( com a fa-
cilidade de conversação direta 
entre os apartamentos) ou agre-

gar um opcional que o transfor-
ma numa central de PABX.

 Ou seja: o mesmo aparelho 
que recebe ligações da portaria 
o condomínio utiliza com uma
linha telefônica para ligações
externas. Com uma placa de ví-
deo, o sistema permite acessar
câmeras do CFTV na televisão
do apartamento. Sistemas de
alarme podem ser ativados e
desativados pela central e ainda
pode sr agregado pelo sistema
de acesso por cartão magnético.
O condomínio precisa enxergar
o valor agregado que o produto
tem. A facilidades inerentes ao
produto, como a facilidade de
transferir ligações para o ramal
desejado e o despertador eletrô-
nico.

 Como se vê, para cada con-
domínio, é possível contar com 
um sistema de telefonia que 
melhor se adeqüe à realidade 
financeira dos moradores. Im-
portantes é que a comodidade 
e a privacidade de todos sejam 
preservadas.

Jornalista e colaboradora da 
Folha do Sindico 

Os novos aparelhos de telefonia e interfonia disponíveis para condomínios trazem muitas inovações e 
prometem maior privacidade, segurança e comodidade.
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Cupim:
uma praga a ser combatida

Manutenção

Quem já enfrentou uma 
praga de cupim sabe a 
dor de cabeça que isso 

causa. No condomínio seu efei-
to pode ser devastador, não 
apenas destruindo móveis, 
como também comprometendo 
a própria estrutura básica do 
prédio, uma vez que esses in-
setos também destroem pisos, 
forros de teto e vigas de madei-
ra. 

 O verão, assim como a pri-
mavera, são estações do ano 
que mais merecem atenção, 
pois geralmente após as chuvas 
frequentes nessa época é co-
mum acontecer aquela revoada 
de cupins com asas, conhecidos 
como aleluias ou siriris. Algu-
mas medidas devem ser adota-
das para afastar esse pesadelo. 

 Os cupins vivem em colô-
nias, onde cada tipo de inseto 
desempenha uma função espe-
cífica. Uma vez alojados num 
objeto de madeira, eles o vão 
destruindo de dentro para fora, 
de modo a manter a aparência 
externa normal, mas, com uma 
simples investigação, é possível 
perceber o interior oco, comido 
pelos cupins. 

 Existem alguns tipos de ár-
vores, cujas madeiras são na-
turalmente mais resistentes à 
ação desses odiáveis insetos e 
sempre que possível, é desejá-
vel dar preferência a elas: Ma-
çaranduba, Ipê, Aroeira, Jaca-
randá e Peroba são exemplos. 

 Porém, é possível também 
proteger outros tipos de madei-
ra utilizando para isso um tipo 
de verniz que combate cupins. 
O uso de verniz de alta pene-
tração ajuda a fechar frestas 
e buracos por onde os cupins 
possam adentrar a madeira. A 
renovação do verniz deve ser 
feita periodicamente, de prefe-
rência num intervalo entre dois 
e três anos, para garantir a in-
tegridade do móvel ou outra es-
trutura.

 No entanto, o uso de verniz 
só é eficaz se o objeto estiver 
limpo. Se já houver infestação 
de cupins, é necessário fazer 
antes um extermínio com uso 
de veneno apropriado. Para 
isso, é aconselhável que se con-
trate uma empresa especializa-
da em descupinização, para que 
os produtos químicos sejam 
usados com responsabilidade e 
máxima eficácia. 

 Lembre-se que inseticidas 
e venenos podem provocar ris-
cos à saúde dos moradores e 
de animais de estimação, então 
é fundamental sempre avisar 
aos condôminos quando have-
rá alguma ação de combate a 
insetos. Também é importante 
orientá-los a combater essas 
pragas dentro de suas próprias 
unidades, uma vez que esses 
insetos podem se alastrar para 
todo o condomínio.

 Outra dica não diz respeito 
especificamente ao cupim, mas 
combater as condições ambien-
tais nas quais eles gostam de se 
reproduzir. Cupins apreciam 
ambientes úmidos e escuros, 
portanto muito cuidado com 
vazamentos! Quanto mais are-
jadas e iluminadas puderem ser 
as áreas onde ficam os objetos 
de madeira, menores as chan-
ces de se formarem cupinzeiros.
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Dívida de taxa condominial 
prescreve em 5 anos

Legislação Redação / STJ | Emoções Condominiais

Imagine…

- O bebe está dormindo!

- O adoecido acabou de fe-
char os olhos para descan-
sar!

- O idoso está incomodado!

Essas são situações reais
que acontecem em qualquer 
condômino e em qualquer lo-
cal do planeta. Todos nascem 
e permanecem bebês por al-
gum tempo, todos adoecem, 
todos trabalham pela manhã 
no dia seguinte (alguns tra-
balham em outros horários, 
mas precisam dormir), todos 
irão envelhecer e  em todos 
os condomínios temos esses 
moradores. 

 Enfim, o fato é que vive-
mos numa sociedade onde 
existe um parâmetro de bom 
senso em relação ao respei-
to pelos horários e barulhos, 
isso porque existe a neces-
sidade fisiológica de sono e 
descanso diário. Divulgue 
esses limites que muito pro-
vavelmente, já estão no regi-
mento interno do seu condo-
mínio. 

 Interessante notar que al-
gumas pessoas, independen-
te de idade, tem dificuldades 
em notar que é preciso falar 
baixo, abaixar a TV, o som, 
o tom de voz nas discussões
em casa ou nas reuniões com
os amigos. Mas, o mais in-
teressante é que todos que-
rem o silêncio quando estão
cansados e precisam, mere-
cidamente de suas horas de
repouso. Qualquer pessoa es-
tará no papel de necessidade
de sono em algum momento.

 É possível que algumas 
famílias ainda não tenham 
percebido qual é limite do 
barulho e precisam sim de 
orientações. Não necessaria-
mente ultrapassam o volume 
do bom senso por maldade 
ou premeditadamente. 

Pensar que o outro lado 

tem os seus motivos é ser em-
pático.

 A falta de empatia, às ve-
zes, chama atenção numa co-
munidade. 

 Num momento em que se 
fala cada vez mais em consci-
ência social e respeito ao pró-
ximo, faz positiva essa refle-
xão. A empatia é justamente 
a capacidade de se colocar no 
lugar do outro e perceber que 
existem diferentes motivos 
de pensar e sentir, é perce-
ber que pensar em si só, não 
é saudável e que poderá con-
duzir a uma escolha de soli-
dão e antipatia. 

 Imagine se todos tives-
sem o bom senso de respeitar 
a lei do silêncio ou simples-
mente, fosse empático ao vi-
zinho e abaixasse a voz após 
às 22h. Muito provavelmente 
isso provocaria uma sensa-
ção de respeito que geraria 
desejo de reciproca.

 Imaginar nos faz reco-
nhecer pontos que podem ser 
melhorados através de ações. 
A empatia pode ser estimu-
lada, ensinada, aprendida. 
Existem vários tipos de ações 
que poderão se adequar às 
necessidades específicas do 
seu condomínio. 

 Tente realizar uma cam-
panha de desenvolvimento 
da empatia no seu prédio! 

Imagine… Execute! 

Faça acontecer! 

Elisa Leão 

Consultora em 
comportamento humano do 

grupo Dr. Condomínio. 

Psicóloga clínica e 
organizacional 

Doutoranda pela USP 

elisa.leao@usp.br 

Elisa Leão

Por quanto tempo dura a 
inadimplência devido ao 
não pagamento de uma 

taxa de condomínio? De acor-
do com o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) o prazo é de cinco 
anos, após esse período a dívi-
da prescreve. Esse foi o enten-
dimento da Segunda Seção do 
STJ, em julgamento recente, no 
qual decidiu por unanimidade 
que o prazo prescricional a ser 
aplicado para a cobrança de ta-
xas condominiais é quinquenal, 
nos casos regidos pelo Código 
Civil de 2002.

 Os ministros do STJ apro-
varam a tese proposta pelo re-
lator do caso, o ministro Luís 
Felipe Salomão, o qual conside-
rou que na vigência do Código 
Civil de 2002, é quinquenal o 
prazo prescricional para que o 
condomínio geral ou edilício 
(horizontal ou vertical) exerci-
te a pretensão de cobrança de 
taxa condominial ordinária ou 
extraordinária constante em 
instrumento público ou parti-
cular, a contar do dia seguinte 
ao vencimento da prestação.

 A justificativa para tal é a 
de que o débito que incorre de-
vido à falta de pagamento das 
prestações de condomínio se 
caracteriza como dívida líqui-
da, atraindo a regra disposta 
no artigo 206, parágrafo 5º, I, 
do Código Civil. A argumen-
tação do ministro Luís Felipe 
Salomão enfatizou que a taxa 
condominial é previamente de-

liberada em assembleia geral, 
algo constante e definido, ou 
seja, não restam dúvidas de que 
se trata de uma dívida líquida, 
facilmente comprovada.

 A decisão do STJ foi de en-
contro a um entendimento an-
terior de que o prazo seria de 10 
anos. No caso julgado, o Tribu-
nal de Justiça do Distrito Fede-
ral (TJDF) havia considerado o 
prazo prescricional de dez anos, 
por entender que seria aplicável 
a regra geral do artigo 205 do 
Código Civil. O recurso foi aco-
lhido pelos ministros para re-
duzir o prazo prescricional para 
cinco anos.

 Assim sendo, a partir da de-
cisão da Segunda Seção do STJ, 
todos os tribunais do Brasil de-
vem observar a regra estabele-
cida, evitando decisões confli-

tantes nos casos de cobrança de 
taxa condominial.

Cobranças 
atualizadas

 O condomínio deve se es-
forçar para receber de seus 
inadimplentes. Inicialmente, 
orienta-se que se busque fazer 
uma negociação amigável com 
o condômino devedor, a fim de
se saldar as dívidas na maior
brevidade e com a menor bu-
rocracia possível. Não havendo
acordo, devem-se buscar ime-
diatamente os mecanismos le-
gais para acionar judicialmente
esse inadimplente, evitando as-
sim que a dívida se prolongue
por anos ou chegue até mesmo
a ser prescrita.
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Lei antifumo baniu cigarro das áreas comuns

Especial

Fumar cigarros não é uma 
atividade ilegal - desde 
que seja feita em locais 

apropriados. O condômino que 
deseja fumar dentro de sua re-
sidência está amparado pela lei 
que defende suas liberdades 
individuais. Contudo, no que 
se refere ao espaço comum, o 
quadro muda. Isso se aplica às 
áreas de uso coletivo do condo-
mínio, o fumo é vetado nelas e 
a legislação brasileira garante a 
legitimidade dessa proibição.

 O cerco aos fumantes co-
meçou a se fechar há alguns 
anos no Brasil desde que vários 
estados e capitais começaram a 
decretar leis antifumo, visando 
uma conscientização da popu-
lação juntamente a uma mu-
dança de postura, a exemplo 
da Lei nº 13.541 de 2009 que 
causou polêmica ao proibir no 
estado de São Paulo o consumo 
de cigarros em ambientes de 

uso coletivo, públicos e priva-
dos. 

 As limitações se intensifi-
caram em todo com a regula-
mentação da Lei Antifumo na-
cional (nº 12.564), sancionada 
em dezembro de 2014, a qual 
faz referência explícita às ha-
bitações em condomínio: “Fica 
proibido fumar cigarrilhas, 
charutos, cachimbos, narguilés 
e outros produtos em locais de 
uso coletivo, públicos ou pri-

vados, como hall e corredores 
de condomínio, restaurantes e 
clubes, mesmo que o ambiente 
esteja parcialmente fechado por 
uma parede, divisória, teto ou 
até toldo”. A lei também fala em 
multa para o empreendimento: 
de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão, de-
pendendo da infração.

 Embora seja uma lei de co-
nhecimento geral há anos, não 
custa relembrar os condôminos 
dessas regras, sinalizando os 

locais com avisos de “proibido 
fumar” ou informes educativos 
nas áreas restritas. Por “áreas 
restritas” compreende-se: pór-
tico, portaria, hall social, hall 
dos apartamentos, salão de fes-
tas, salão de jogos, garagens, 
guarita, corredores, elevador, 
escadaria, churrasqueiras, pis-
cina, sauna, refeitório dos em-
pregados, banheiro coletivo, 
lavabo coletivo e demais áreas 
de uso comum total ou parcial-
mente fechada. 

Bom senso deve 
prevalecer

 Fumar dentro do apar-
tamento é legal, mas o bom 
senso deve prevalecer. Re-
alizar essa atividade na va-
randa com certeza irá inco-
modar os vizinho, uma vez 
que a fumaça produzida não 
fica restrita ao apartamen-
to de origem, ela se espa-
lha indiscriminadamente. 
Lembre-se: o mau cheiro, 
assim como o barulho não 
deve atrapalhar a rotina de 
outros moradores. 
 Outro problema são as 
cinzas, ou mesmo as “bitu-
cas” ou “guimbas” do cigarro, 
frequentemente descartadas 
por seus usuários pela janela 
ou varanda, indo parar em 
outras unidades, causando 
transtornos. Para esses ca-
sos, é válida a regra que pune 
arremesso de objetos. O con-
dômino identificado deve 
ser punido conforme prevê a 
convenção do condomínio.
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5 dicas para enxugar despesas no 
condomínio

Finanças

O ano começou para valer 
e é hora de apertar os 
cintos, pois, embora a 

crise econômica esteja aos pou-
cos sendo amenizada, o brasi-
leiro ainda enfrenta sérias di-
ficuldades para sustentar seus 
compromissos financeiros. O 
momento é de enxugar despe-
sas no condomínio e evitar re-
ajustes altos nas mensalidades 
ou mesmo cobranças de taxas 
extras. 

Modernizar a 
iluminação

 O gasto com energia em 
um condomínio pode chegar a 
cifras assustadoras no final do 
mês. Isso porque muitas pes-
soas não fazem uso racional, 
desperdiçando irresponsavel-
mente. Uma alternativa para 
diminuir a conta de luz é trocar 
as lâmpadas tradicionais por 
modelos LED, mais modernos, 
duráveis e econômicos que 
os tradicionais fluorescentes. 
Também é válido o investimen-
to em temporizadores com sen-
sor de presença, para que a luz 
só esteja acesa quando for real-
mente necessário. 

Conta de água 
individual

 Muitos condomínios, so-
bretudo os mais antigos, ainda 
incluem a conta de água dos 
moradores dentro da taxa de 
condomínio, arcando com o 

consumo de todos. Atualmen-
te, o mais aconselhável é que se 
faça a transição para a conta-
gem individual, com instalação 
de hidrômetros particulares 
para cada unidade. Assim, cada 
condômino é responsável pelo 
seu próprio consumo, de modo 
mais justo e igualitário. 

Reuso de água
 Essa solução requer um 
investimento inicial em um 
projeto de engenharia, mas o 
dinheiro gasto rapidamente é 
revertido considerando a eco-
nomia de água a longo prazo. 
Essa ideia consiste instalar no 
prédio um mecanismo capaz de 
captar e reutilizar água descar-
tada por moradores, bem como 
água da chuva, para tarefas 
como limpeza de calçadas, la-
vagem de pisos, rega de plan-
tas.

Energia solar
Assim como o reuso de água, 

essa ideia também necessita de 
um investimento inicial para 
ser posta em prática, mas ga-
rante ser bem sucedida se o seu 
condomínio está numa locali-
dade com alta incidência de luz 
solar. Painéis solares duram em 
média 20 anos, de modo que o 
gasto da instalação sai diluído 
ao longo dos anos em compara-
ção à economia de energia que 
se conseguirá. 

Portaria virtual
A folha de pagamento de pes-
soal é a despesa mais onero-
sa dentro de um condomínio. 
Quanto mais empregados, mais 
encargos a arcar. A portaria vir-
tual é um equipamento eletrô-
nico que possibilita ao próprio 
morador gerenciar o acesso de 
seus visitantes. Se você acha 
essa ideia uma medida drás-
tica, pode fazer um teste ado-
tando a portaria virtual para 
apenas um turno e manter os 
porteiros presenciais noutro 
turno e avaliar o desempenho. 
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Piscina de fibra

 Seu condomínio ainda 
não possui piscina? Saiba 
que esse sonho pode ser 
mais fácil de se alcançar do 
que se imagina. Uma op-
ção rápida para curtir ainda 
neste verão é a piscina em fi-
bra, uma vez que ela demo-
ra apenas cerca de sete dias 
para ficar pronta, enquanto 
uma tradicional pode levar 
até 12 semanas para ser ins-
talada. Além da praticida-
de, o valor de investimento 
mais baixo é outro atrativo. 

 Em relação à qualidade 
do produto, as piscinas de 
fibra também não deixam a 
desejar em relação às suas 
concorrentes tradicional-
mente feitas de alvenaria e 
azulejos. As piscinas de fibra 
são feitas em peça única sem 

remendos e por isso o risco de 
vazamento é quase nulo, garan-
tindo resistência e durabilidade 
graças ao material utilizado na 
sua construção. A manutenção 
também é simples, devido a 
sua superfície ser lisa e acumu-
lar menos sujeira e algas que as 
piscinas em azulejo.

Jardim modesto

 Seu condomínio não possui 
muito espaço livre, mas mesmo 
assim você gostaria de acres-
centar um pouco de verde no 
ambiente? É possível montar 
um jardim compacto em am-
bientes reduzidos utilizando 
para isso plantas específicas. 
Para quem deseja começar 
um jardim pequeno, a primei-
ra coisa a se fazer é identificar 
aquele espaço inutilizado, sem 
atrativos ou que virou depósito 

do que ninguém mais usa. Até 
mesmo uma parede livre pode 
servir. 

 A falta de luz solar em 
abundância também não pode 
ser desculpa, uma vez que há 
espécies que se desenvolvem 
muito bem mesmo à meia som-
bra: espada de são Jorge, amor 
perfeito, bromélia fiesta, lírio.

Mau cheiro no 
encanamento

 Como acabar com aquele 
odor desagradável de esgoto 
que escapa de alguns encana-
mentos? Vistoriar as condições 
de alguns equipamentos é um 
bom início para identificar o 
motivo do mau cheiro e assim 
combatê-lo. Primeiro verifique 
o sifão, pois ele é instalado nas

saídas do sistema de esco-
amento de pias e tanques 
justamente com a função de 
acumular água no seu inte-
rior, evitando o retorno do 
mau cheiro. O sifão deve ser 
limpo mensalmente.

 A caixa de gordura é ou-
tro elemento-chave e deve 
estar com a manutenção em 
dia. Ela funciona como um 
filtro de gordura, evitando 
que a mesma provoque en-
tupimentos na tubulação. 
Quando a caixa não está 
funcionando corretamente, 
ela pode liberar mau chei-
ro. Esse equipamento deve 
ser limpo semestralmente e 
também deve-se verificar se 
há trincas ou fendas, tanto 
na estrutura da caixa quan-
to na tampa. Se houver, o 
equipamento deverá ser 
substituído.
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Exposição prolongada ao sol é principal causa 
de câncer de pele

Bem Estar

Dicas do

O Brasil está situado em 
uma extensa área na 
faixa tropical do pla-

neta, o que garante ao país a 
recepção de alta incidência de 
raios solares praticamente o 
ano inteiro e, sobretudo, na ve-
rão. O cuidado com a proteção 
da pele é fundamental todos os 
meses do ano, mas nesta época 
ele se faz mais imprescindível 
que em qualquer outra.

 É válido ressaltar que a ex-
posição ao sol e, sim, muito 
benéfica e inclusive necessária, 
uma vez que é a partir da ener-
gia solar que nosso organismo 
é capaz de sintetizar a vitami-
na D, principal responsável 
pela saúde dos ossos. Pequenas 
quantidades de radiação UV 
são benéficas e ajudam a com-
bater, controlar ou tratar várias 
doenças, incluindo raquitismo, 
psoríase e eczema.

 Onde está o problema? No 
excesso e também na qualidade 

dos raios recebidos, pois a ex-
posição prolongada à radiação 
UV pode resultar em efeitos 
agudos e crônicos na saúde da 
pele de qualquer cor. O pro-
blema mais grave é o câncer 
de pele, exatamente o tipo de 
câncer mais comum no Brasil 
(30% de todos os casos regis-
trados). 

 Embora haja frequentes 
campanhas educativas incen-
tivando a proteção solar, os 
números vêm crescendo rapi-
damente: o índice de casos de 

câncer de pele não melanoma 
aumentou 55% em 10 anos. A 
previsão para o futuro próxi-
mo também não anima: dados 
do Inca - Instituto Nacional de 
Câncer - mostram uma estima-
tiva de mais de 175 mil novos 
casos de câncer de pele não me-
lanoma em 2017.

 O descuido e comporta-
mento negligente são as princi-
pais causas para o crescimento 
do número de casos de câncer 
de pele em todo o mundo. A 
maioria das pessoas não usa 
protetor solar nunca ou usa 
apenas quando vai à praia ou 
piscina, isso para uma exposi-
ção intensa ao sol nos horários 
considerados mais prejudi-
ciais: de 10h da manhã às 16h 
da tarde.

 O cirurgião plástico Dr. 
Marcelo Olivan, membro da 
equipe de cirurgia plástica do 
ICESP - Instituto do Câncer 

do Estado de São Paulo expli-
ca que a radiação UV agride a 
pele, que é obrigada a produzir 
mais melanina a se proteger, 
ocasionando o efeito bronze-
ado ou “camarão”. Ambos são 
sinais da pele pedindo socorro 
e evidenciando os efeitos noci-
vos da radiação UV. 

 “A longo prazo, a radiação 
solar pode ocasionar a muta-
ção do DNA, que por sua vez dá 
surgimento ao câncer de pele”, 
alerta o médico. “Dependendo 
do tipo de célula danificada pela 
radiação, o câncer de pele não 
melanoma pode ser o carcino-
ma basocelular ou o carcinoma 
epidermóide ou espinocelular”, 
acrescenta Dr. Olivan. As áreas 
mais suscetíveis a lesões são as 
mais expostas do corpo, como 
orelhas, rosto, pescoço e braços 
e, por isso, merecem atenção 
redobrada aplicando cosmésti-
cos com fator de proteção e uso 
de chapéus, camisas e lenços.

Os casos aumentaram 55% na última década e o Inca estima mais de 175 mil novos 
casos de câncer de pele não melanoma em 2017

Redação / Assessoria |




