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Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas
Office-Boy/Contínuo 808,37 848,71 833,08

Faxineiro 810,99 848,71 834,74

Trab.Serv.Gerais 810,99 899,52 834,74

Jardineiro 810,99 899,52 834,74

Porteiro (Diurno e Noturno) 870,69 1.069,33 945,04

Garagista (Diurno e Noturno) 837,49 1.069,33 ------

Zelador 882,86 1.069,33 862,36

Aux.de Escritório/Administração 1.058,67 1.128,07 1.041,77

Vigia ------ 1.069,33 945,04

Encarregado 1.060,18 1.362,94 1.060,19

Vale Alimentação 420,00
Mensal

26,00 
Dia

Trabalhado

26,00 
Dia

Trabalhado

Tabela do INSS - 2014
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

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

Quem Receber até 682,50

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  24,66

Quem Receber até 1.025,81

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

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

Salário Mínimo para 2014 R$ 724,00

Tabela do IRRF - 2014
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

De 0,00 até 1.787,77 0,00% 0,00
De 1.787,78 até 2.679,29 7,50% 134,08
De 2.679,30 até 3.572,43 15,00% 335,03
De 3.572,44 até 4.463,81 22,50% 602,96
Acima de 4.463,81 27,50% 826,15
Dedução por Dependente 179,71
Recolhimento Mínimo do IRRF 10,00
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Calendário de Obrigações Mensais

INDICADORES / MÊS
Nov/13 Dez/13 Jan/14 Fev/14 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5208 0,5496 0,6132 0,5540 1,17 6,55
Poupança (2) (%) 0,5208 0,5496 0,6132 0,5540 1,17 6,17
TR* (1) (%) 0,0207 0,0494 0,1126 0,0537 0,17 0,36
TJLP (%) 0,41 0,42 0,42 0,38 0,80 5,07
FGTS (6) ( %) 0,2674 0,2961 0,3595 0,3005 0,66 3,37
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,72 0,79 0,83 0,79 1,64 8,81
DI Over (2) (%) ---- ----
UPC *** (R$) 22,32 22,32 22,36 22,36 0,18 0,22
UFESP (R$) 19,37 19,37 20,14 20,14 18,44
FCA / SP (R$) 1,8690 1,8690 1,9619 1,9619 1,6994
UFM (R$) 115,00 115,00 120,69 120,69 108,66
Salário Mínimo (R$) 678,00 678,00 724,00 724,00 6,78 6,78
Salário Mínimo SP (6) (R$) 755,00 755,00 810,00 810,00 ---- ----
UFIR (7) ---

* TR – Taxa Referencial; ** Débitos
Federais; *** Unidade Padrão de
Capital; (1) Rendimento no 1º dia
do mês seguinte, para depósitos até
03/05/12; (2) Rendimento no primeiro
dia do mês seguinte para depósitos a
partir de 04/05/2012 – MP nº 567,
de 03/05/2012. (3) Crédito no dia
10 do mês seguinte (TR + juros de
3 % ao ano). (4) Juro pela taxa Selic
para pagamentos de débitos federais
em atraso – no mês do pagamento, a
taxa é de 1%; (5) Taxa DI Over com
base na cotação diária da Anbima; (6)
Valores: R$ 810,00 e R$ 820,00, com
vigência a partir deste mês; (7) Extinta
pela Medida Provisória nº 1973/67, de
27/10/00 – último valor: R$ 1,0641;
BTN + TR cheia – suprimido por ser
título extinto pela Lei nº 8.177, de
01/03/1991, embora ainda existam
alguns em circulação.
Fonte: Folha Online, Valor Econômico

pelo exercício da sua atividade. 
Cuidar de um condomínio não é 
tarefa simples e requer muita boa 
vontade e paciência por parte de 
quem a assume. É preciso manter 
equilibrado o nível de tensão em 
relação a isso para não deixar que 
os problemas do condomínio inva-
dam a vida pessoal (e façam um 
estrago nela).

 Em nossa seção “Especial” tra-
zemos um caso real de um síndi-
co que abdicou de sua função por 
não suportar mais o conflito com 
os condôminos. Quais os canais 
de comunicação ideal para tratar 
com os condôminos? O síndico 
tem obrigação de estar disponível 
em tempo integral ao condomínio? 
O que fazer quando a relação com 
os demais moradores avança para a 
agressão física e verbal? O síndico 
deve manter a calma e a racionali-
dade para não entrar em colapso!

 Sempre recheado de informa-
ções atualizadas e de qualidade, o 
JS traz para o leitor uma polêmica 
que pode se tornar uma realidade 
nas grandes cidades em um futuro 
próximo: a restrição de vagas de 
garagem. Um projeto de lei com 
esta temática está tramitando na 
cidade de São Paulo. O intuito é 
de desestimular o uso de veículos 
individuais em prol dos coletivos 
como metrô e ônibus. Será que re-
duzindo o número de vagas de ga-
ragem as pessoas andarão menos 
de carro próprio? O que você pensa 
a respeito? Leia mais sobre este e 
outros temas no Jornal do Síndico. 
Boa leitura!

Infelizmente, todos os anos são 
noticiados casos de pessoas que 
morrem afogadas em piscinas 

por terem alguma parte do corpo 
sugada pelo ralo. As vítimas quase 
sempre são crianças - que por te-
rem menor peso oferecem pouca 
resistência à força de sucção – e 
as ocorrências geralmente ocorrem 
nos meses de verão, época em que 
a frequência nas piscinas aumenta 
devido ao calor e também às férias 
escolares. 

 Você sabia que caso o aciden-
te ocorra na piscina de um condo-
mínio residencial, o síndico pode 
ser processado e responder civil e 
criminalmente pelo ocorrido, po-
dendo ser inclusive detido? Sim, 
isso é possível se for comprovada 
a negligência por parte do síndico 
em relação à manutenção do equi-
pamento comunitário: a piscina.

 Há síndicos que permitem a 
instalação de motores com po-
tência maior que a recomendada 
para as dimensões da piscina com 
a finalidade de que a limpeza da 
água se dê mais rapidamente. Isso 
aumenta as chances de sucção dos 
cabelos e membros das crianças. 
Outra precaução é a manutenção 
dos ralos. Jamais se pode deixar 
a piscina sem ralos ou com ralos 
quebrados. Cometer algum des-
ses deslizes pode ser interpretado 
como negligência por uma perícia 
criteriosa. Leia mais sobre isso em 
nossa seção “Cotidiano”.

 Outro importante tema que 
abordamos nesta edição do Jornal 
do Síndico é o estresse causado 
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Atualidade
Restrição no número de vagas de garagem

Projeto de Lei municipal propõe adotar a medida em São Paulo como forma 
de melhorar o trânsito. A tendência pode chegar a outras metrópoles.

O inchaço populacional nas 
grandes cidades acarre-
tou indiscutíveis entra-

ves estruturais, dentre esses está 
a incapacidade das vias terrestres 
em suportar os grandes fluxos de 
veículos que circulam diariamente 
nas metrópoles. Resultado disso é 
o trânsito caótico que gera uma sé-
rie de prejuízos ao poder público e
ao cidadão comum.

 Além do crescimento demo-
gráfico, o aumento contínuo da 
frota de veículos particulares (car-
ros e motos, em sua maioria) está 
associado à melhoria no poder 
aquisitivo da população e às faci-
lidades oferecidas na hora da com-
pra. Adquirir um carro próprio é 
muito simples, o que faz com que 
seu número se multiplique sem que 
haja um acompanhamento por par-
te da estrutura urbana que viabiliza 
o tráfego destes.

Na cidade de São Paulo, a
maior do país, vereadores estudam 
uma medida drástica proposta pela 
Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano da Prefeitura para 
conter o número de veículos: a res-
trição no número de vagas de gara-
gem em condomínios residenciais. 
Com menos espaço para guardar os 
carros, a tendência esperada é que 
as pessoas pensem mais vezes an-
tes de comprar um. 

 No Projeto de Lei 688/2013 
(cujo relator Indicado pela Comis-
são de Política Urbana, Metropoli-
tana e de Meio Ambiente é o par-

lamentar Nabil Bonduki), que trata 
do novo Plano Diretor Estratégico 
de São Paulo e que está na Câma-
ra de Vereadores para discussões e 
votação, o prefeito da capital pau-
lista, Fernando Haddad, quer limi-
tar o número de vagas de garagem 
nos novos empreendimentos resi-
denciais, como forma de inibir o 
uso de automóveis e, assim, me-
lhorar o trânsito na cidade de São 
Paulo. 

 Durante o anúncio da proposta 
pela Prefeitura de São Paulo, o se-

cretário pela pasta correspondente, 
Fernando de Mello Franco, argu-
mentou que a restrição deve ga-
rantir que todo apartamento tenha 
uma vaga, não limitando o mínimo 
e sim o máximo de vagas por pré-
dio. A medida seria válida apenas 
para os novos empreendimentos, 
devendo ser adotada em regiões 
com amplo crescimento vertical. 

 Em seu texto original, o PL 
688/2013 cita a limitação dizen-
do que “novos empreendimen-
tos  imobiliários residenciais (...) 

devem ter, no máximo, uma vaga 
de estacionamento com 25 metros 
quadrados para cada unidade resi-
dencial autônoma”.

 A restrição das vagas de gara-
gem, contudo, não seria para toda 
a extensão da cidade. Segundo o 
prefeito Haddad a regra sobre ga-
ragens só será válida para lotes 
próximos a sistemas de transporte 
coletivo de média e alta capacida-
de (metrô e corredores de ônibus). 
Não vale para todos os terrenos da 
cidade. Seria, portanto, um incen-

tivo para que os cidadãos poupas-
sem seus carros e utilizassem mais 
os transportes coletivos. 

 Até ser votado pela Câmara 
dos Vereadores, o Projeto de Lei 
está sendo avaliado em diversas 
audiências públicas. Caso seja 
aprovado e efetivamente imple-
mentado, abre-se a possibilidade 
de ser copiado em várias outras 
cidades brasileiras que também 
enfrentam problemas no trânsito. 
Resta esperar para observar como 
se comportará o projeto-piloto.
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Especial
Estresse em alta e síndico em colapso

A boa vontade em colaborar 
com a preservação do con-
domínio se transformou 

em verdadeira aversão à simples 
menção da palavra “síndico”. Foi 
o que aconteceu com o contabilis-
ta aposentado Genésio Soares, 62
anos, morador de um condomínio
residencial no Distrito Federal.

 Em 2012 ele e a esposa adqui-
riram uma casa em um condomí-
nio horizontal recém construído. O 
modo como ele chegou a assumir a 
sindicância é bastante comum: na 
falta de candidatos, ele foi induzi-
do a aceitar o posto. 

 “Nunca tive perfil de assumir 
cargos de liderança, pois costumo 
ser uma pessoa bastante recatada. 
Mas percebi que a administração 
do condomínio iria ficar às moscas 
e eu queria zelar por aquele patri-
mônio que eu havia conquistado, 
pelo menos temporariamente até 
que outro morador assumisse ou 
passássemos o controle para uma 
administradora”, relata Genésio. 

 De acordo com o ex-síndico, 
os problemas começaram a surgir 
já nos primeiros dias de adminis-
tração: total desorganização nos 
documentos do imóvel por parte da 

construtora, atraso em pagamentos 
e inadimplência em mais de 50% 
das unidades. “Havia moradores 
que estavam no condomínio há 
quase um ano e nunca tinham pago 
nenhuma taxa condominial sequer. 
Toda aquela bagunça já começou a 
me perturbar desde o início, pois 
exerço uma profissão que requer 
muita organização”.

 Afora os problemas burocrá-
ticos, vieram também os conflitos 
com outros condôminos. “Muitas 
pessoas discordaram da minha 

administração e me atacaram ver-
bal e até fisicamente. Um dia meu 
carro foi arranhado e amassado na 
frente do meu portão. Foi um pe-
ríodo em que cheguei a adoecer, 
perder peso e ter picos de pressão, 
já não dormia bem e minha espo-
sa me aconselhou a deixar o cargo 
de síndico. No princípio eu não 
queria, pois achava que seria uma 
demonstração de fraqueza, mas de-
pois de relutar, terminei passando a 
gestão para uma administradora de 
condomínios”, conclui Soares, que 
deixou a sindicância no décimo 

mês de seu mandato de um ano.

Não é raro conhecer histórias como 
a relatada nesta reportagem. O acú-
mulo das obrigações da vida pro-
fissional e pessoal com as ativida-
des de um síndico de condomínio 
pode ser um fardo pesado demais 
para algumas pessoas, sobretudo 
quando o condomínio em questão 
é problemático. É preciso bom sen-
so para manter o equilíbrio e não 
deixar que o estresse prejudique a 
rotina familiar ou até mesmo a saú-

de do síndico.

 “As relações humanas são 
naturalmente conflitantes. Em se 
tratando de um condomínio, onde 
todos os moradores são de algu-
ma forma donos do patrimônio, 
pode ser complicado ter alguém 
que gerencie, dite regras e faça co-
branças, que é a função básica do 
síndico, pois as pessoas geralmente 
não gostam de receber ordens em 
um ambiente que julga ser seu es-
paço”, analisa a psicóloga Diana 
Lins.

De acordo com a especialista, 
o mais importante é estabelecer
limites rígidos para o exercício da
sindicância. “Deve ser encarada
como um trabalho”, acrescenta a
psicóloga. Isso significa: 1) es-
tabelecer horários para tratar das
atividades do condomínio (o síndi-
co não é obrigado a estar 24h dis-
ponível para esses assuntos, pois
precisa cuidar de sua vida pessoal);
2) criar um canal de comunicação
com os condôminos (Visitas à casa,
o interfone e o telefone pessoal do
síndico não devem ser usados para
não invadir a sua privacidade, para
comunicação devem ser preferidos
o livro de ocorrência ou email).
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Cotidiano
Acidentes no condomínio:

O síndico pode ser 
responsabilizado por negligência

É nas férias e nos finais de 
semana que sobra tempo 
para as crianças se diver-

tirem. Livres das obrigações es-
colares, nada mais saudável que a 
criançada busque opções de lazer e 
isso muitas vezes é proporcionado 
dentro do próprio condomínio. Em 
prédios com muitas crianças, vem 
crescendo a frequência de insta-
lações voltadas para os pequenos 
condôminos, praticidade que agra-
da e muito os pais.

 O problema está na brincadeira 
sem vigilância de adultos. Por sa-
berem que as crianças estão dentro 
dos limites do condomínio, muitos 
pais relaxam e deixam que os fi-
lhos fiquem mais a vontade. Essa 
pode ser a brecha necessária para 
que ocorram acidentes que podem 
acarretar consequências graves.

 As piscinas são campeãs de 
lugares para acidentes: exposição 
excessiva ao sol, quedas por escor-
regamento, afogamento, sugação 
pelo ralo, cortes no azulejo que re-
sultam em arranhões, dentes que-
brados e, em casos extremos, até a 
morte. 

 A supervisão de um adulto é 
fundamental para evitar esses ti-
pos de incidentes. Além disso, o 
condomínio deve impor regras rí-
gidas para o uso desses espaços e, 
mais que isso, ser contundente na 
fiscalização do cumprimento delas 
e punição em casos de desobediên-
cia.

 Por outro lado, o síndico deve 
manter atualizado o calendário de 
manutenções da estrutura predial. 
Ocorrido o acidente, caso seja 
comprovada na perícia alguma ne-
gligência por parte do síndico (re-
presentante legal), ele é responsa-
bilizado civil e criminalmente pelo 
acidente. É o que explica o advoga-
do Victor Lima. 

 “O artigo 1.348 do Código Ci-
vil, em seu inciso V, prevê que é 
competência do síndico diligenciar 
a conservação das partes comuns. 
Isto inclui obviamente a manuten-
ção das áreas de uso comum. Ao 
deixar de realizar isso, o síndico 
assume o risco dos acidentes e é 
chamado pela Justiça a arcar com 
os prejuízos morais e materiais”, 
afirma o advogado. 

 Os casos de crianças sugadas 
pelo ralo da piscina não são raros, 
mas é possível evitar isso. Muitas 
pessoas instalam motores com po-
tência maior que o recomendado 

para as dimensões da piscina com 
a finalidade de que a limpeza da 
água se dê mais rapidamente. Isso 
é um perigo, pois aumenta as chan-
ces de sucção dos cabelos e mem-
bros das crianças. O correto é que 
se verifique se o motor da bomba 
de sucção tem potência adequada 
ao tamanho da piscina. Outra pre-
caução é a manutenção dos ralos. 
Jamais se pode deixar a piscina 
sem ralos ou com ralos quebrados. 

 “O síndico deve seguir à risca 
as necessidades de manutenção do 
prédio não apenas em relação à 
piscina, mas também com os extin-
tores de incêndio que necessitam 
ser trocados periodicamente, vis-
toria de elevadores, dentre outros 
itens. Qualquer deslize pode ser fa-
tal e, caso ocorra acidente, este não 
será uma fatalidade e sim fruto da 
negligência de quem tem por obri-
gação zelar pelo patrimônio cole-
tivo”, conclui o advogado Victor 
Lima. 
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A água e seus benefícios
Bem Estar

Dicas
Terceirização da limpeza

 Segundo o Sindicato das 
Empresas de Asseio e Conser-
vação (SEAC) a procura por 
serviços de limpeza em imóveis 
cresceu 25% no último ano no 
Brasil. Uma das justificativas 
para a mudança de panorama é o 
fato de os patrões estarem cada 
vez mais querendo se desvenci-
lhar dos encargos legais de con-
tratação de um trabalhador for-
mal. Em alguns casos, sai mais 
em conta pagar pelo serviço se-
paradamente que por uma mão-
-de-obra disponível full time.

 Na terceirização, o funcio-
nário chega para trabalhar por-

tando seu próprio material. Além 
da diminuição na burocracia, ou-
tras vantagens podem ser levadas 
em conta: o trabalhador estará 
treinado e inteiramente capacitado 
para realizar o serviço necessário, 
também não existem faltas. A em-
presa terceirizada é responsável 
por repor o funcionário, então o 
condomínio não fica nunca desas-
sistido. 

Madeira como 
revestimento

 A madeira nunca sai de moda. 
Clássica, ela é elemento impor-
tante na composição do decor de 
diversos ambientes, tornando-os 

mais bonitos e elegantes. Além de 
aquecer os espaços, esse material 
produz a sensação de aconchego. 
A essas qualidades, juntam-se ou-
tras quando a madeira é emprega-
da como revestimento de paredes, 
o que torna seu uso praticamente
uma regra aos que procuram perso-
nalização em grande estilo.

 No momento, a tendência é 
usar o compensado revestido por 
lâminas de madeiras naturais, na-
cionais e importadas, como Carva-
lho, Nogueira, Peroba, Pau Ferro. 

Os tons mais utilizados são os de 
café, mel, palha e os ebanizados.

Condôminos e pets

 A manutenção de animais em 
condomínios é uma das grandes 
causas de discórdias e brigas entre 
síndicos e condôminos. Assim, o 
condomínio por meio da sua con-
venção, Regimento Interno ou as-
sembleias, pode e deve regular o 
trânsito de animais, desde que não 
contrarie o que é estabelecido pela 
legislação brasileira. São conside-
radas normas aplicáveis e que não 
confrontam com o direito de pro-
priedade:

1) Exigir que os animais tran-
sitem pelos elevadores de ser-
viços, no interior do prédio so-
mente pelas áreas de serviço,
sem que possa andar livremente
no prédio;

2) Proibir que circule em áreas
comuns livremente, tais como
piscina, playground, salão de
festas;

3) Exigir a carteira de vacinação
para comprovar que o animal
goza de boa saúde;

4) Circular dentro do prédio so-
mente com a coleira;

5) Impor o uso de focinheira
para as raças previstas em lei.

Estima-se que mais de 70% 
do organismo humano é 
composto de água, este que 

é o elemento mais importante e 
fundamental para a manutenção 
da vida. Desde 1993, a data 22 de 
Março é lembrada, graças a uma 
resolução da Organização das Na-
ções Unidas (Onu), como o “Dia 
Mundial da Água”. 
 O corpo de um adulto gasta 
em média 2 litros de água por dia. 
A taxa varia dependendo da estru-
tura corpórea, tipo de exercício fí-
sico praticado, atividades durante 
o dia, o clima em que mora, grau
de umidade, altitude, tipo de ves-
timenta, circulação sanguínea da
pele. Este texto expõe os benefí-
cios desse precioso líquido à nos-
sa saúde. A lista foi elencada pelo
especialista em Medicina Preven-
tiva, Longevidade e Antienvelhe-
cimento, Dr. Fábio Cardoso.

1. A adequada hidratação garan-
te um bom volume de sangue,

responsável pelo transporte de nu-
trientes para as células e elimina-
ção de toxinas, prevenindo fadiga, 
queda de concentração, cefaleia e 
tontura. Com o sangue mais fluído 
a água facilita a absorção de sais 
minerais e vitaminas principal-
mente as do complexo B, que são 
hidrossolúveis, promovendo uma 
pele mais viçosa, cabelos mais bri-
lhantes e unhas saudáveis.

2. Sistema digestivo: a água au-
xilia na produção de enzimas

digestivas, suco gástrico, saliva e 
muco de todo o trato digestivo ga-
rantindo uma boa digestão e absor-
ção de nutrientes, hidrata as fibras 
dos alimentos, aumentando o vo-

lume do bolo fecal, regularizando 
o funcionamento intestinal.

3. Regulação da temperatura
corporal: durante a realização

de exercícios e no verão a trans-
piração aumenta, como mecanis-
mo fisiológico de resfriamento do 
corpo. A água regula a temperatura 
do corpo ao absorver e liberar ca-
lor pela produção e evaporação do 
suor.

4. Função renal: a água facilita
o trabalho de filtragem pelos

rins, eliminando toxinas e dimi-
nuindo o risco de aparecimento 
de infecções urinárias e cálculos 

(pedras).

5. Olhos: a quantidade e quali-
dade adequadas das lágrimas

(líquido lacrimal) oferecem uma 
maior proteção contra infecções 
por vírus e bactérias.

6. Saúde dentária: a água é im-
portante para a produção de

saliva, facilitando a mastigação e 
reduzindo os resíduos alimentares 
A escovação dentária tendo como 
aliada a quantidade ideal de saliva 
diminui o risco de aparecimento 
de cáries.

7. Peso: o centro da fome e da
sede se encontram na mesma

estrutura cerebral chamada de hi-
potálamo. Portanto, muitas pesso-
as confundem a sensação de sede 
com a de fome. Garantindo uma 
boa hidratação a tendência é que 
se ingira uma quantidade menor de 
comida podendo auxiliar na manu-
tenção ou até a perda de peso. In-
gerir água gelada é melhor ainda, 
pois o organismo deverá aquecê-la 
para sua posterior absorção e isso 
exige um gasto calórico.

8. Articulação: a água se com-
bina com a moléculas viscosas

para formar fluídos lubrificantes 
para as articulações.
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PVC em Brasília Coadjuvantes

Torcedores,

Hoje, começo a bater um 
papo com o torcedor do futebol 
neste espaço da Folha do Síndico 
e agradeço, ao Aldo Júnior, essa 
oportunidade.

 Bem, vamos lá. 2014 tem sido 
e será um ano intenso no futebol. 
Começamos o ano com o Campe-
onato Brasileiro, com início pre-
visto para 19 de abril, atrelado ao 
de 2013. Também, acompanhamos 
a discussão sobre a inviabilidade 
dos estaduais nos formatos atu-
ais. O Bom Senso voltou à carga 
nas reivindicações dos jogadores. 
A Libertadores começa a mostrar 
quem tem “garrafa para vender”. 
No entanto, nada supera a Copa do 
Mundo e tudo que gira em torno do 
maior torneio de futebol do plane-
ta.

 Do lado do torcedor, a procu-
ra por ingressos mostra que, em 
termos de público, o sucesso está 
garantido. Um jogo aqui e outro 
ali ainda têm bilhetes disponíveis. 
São jogos de menor apelo, mas, 
acredito, quem não conseguiu ga-
rantir uma cadeira para os demais 
jogos, na última hora, vai atrás 
do que sobrou. Eu garanti quatro 
jogos, todos no Mané Garrincha: 
Suíça x Equador, Colômbia x Cos-
ta do Marfim, Portugal x Gana e 
o jogo das oitavas (torcendo para
ser França x Argentina, apesar de
a chance ser de quase 0%, pois o
time dos Hermanos deverá se clas-
sificar em primeiro lugar do seu
grupo).

 O Paulo Vinícius Coelho, ex-
celente jornalista da ESPN Brasil, 
na palestra organizada pela Folha 
do Síndico, cravou Brasil, Alema-
nha, Argentina e Espanha como os 
favoritos para a conquista da Copa 
do Mundo. Não poderia ser dife-
rente. Mas a Copa não se resume 

A Folha do Sindico promo-
veu um evento inédito 
trazendo pela primeira 

vez para Brasília um dos maiores 
jornalistas esportivos do Brasil no 
dia 15 de Março, o jornalista Paulo 
Vinicius Coelho, o PVC da ESPN 
Brasil. Com cobertura de grande 
parte da imprensa do DF, dentre 
elas o Clube do Esporte e a Rádio 
Alternativa de Sobradinho, além 
de mais de quarenta jornalistas  e 
fotógrafos credenciados e apoio 
das  rádios Mania 104,1 e Tran-
samérica FM 100,1, o evento foi 
um sucesso total de publico e de 
expectativa.

 Paulo Vinicius Coelho da 
ESPN Brasil, conhecido com uma 
“enciclopédia do Futebol” deu um 
show de memória, interagindo com 
a plateia que extasiada perguntava 
a todo o momento sobre assuntos 
diversos: seleção brasileira, copa 
do mundo, seus times de coração 

ao campeão. Sempre há Seleções 
que fazem sucesso, mas que não 
chegam ao título. Algumas che-
gam a ficar com o Troféu Injustiça: 
Brasil (50), Hungria (54), Holan-
da (74), Brasil (82). Não acredito 
que, fora os quatro superfavoritos, 
alguém tenha bala na agulha para 
tanto, no entanto, podem emplacar 
uma quartas-de-final ou mesmo 
uma semifinal. Bélgica, Holanda, 
Inglaterra, Uruguai, Itália, Por-
tugal, França e Costa do Marfim 
fazem parte desse grupo que pode-
mos chamar de segundo escalão do 
futebol mundial.

 De todas essas seleções, a que 
mais promete é a Bélgica. Os Dia-
bos Vermelhos vêm, para o Brasil, 
com um grupo muito bom. A cha-
mada geração de ouro tem dois 
goleiros que se destacam no fute-
bol europeu: Simon MIGNOLET 
(Liverpool) e Thibaut COURTOIS 
(Atlético Madrid). Na zaga, o esti-
lo xerifão de Vincent KOMPANY 
(Manchester City). No meio, Ma-
rouane FELLAINI (Manchester 
United) e Moussa DEMBÉLÉ 
(Tottenham) darão suporte para a 
criação de Eden HAZARD (Chel-
sea). Hazard é um dos jogadores 
mais técnicos do futebol atual. Mo-
vimentação, dribles rápidos e des-
concertantes, visão de jogo e chu-
tes colocados da entrada da área 
são seus diferenciais. No álbum 
da Copa, a figurinha dele deve ser 
carimbada como “Olho Nele”. No 
ataque, Romelu LUKAKU (Ever-
ton): porte físico, velocidade, visão 
de gol. Costuma partir com a bola 
dominada para cima da zaga. Tem 
o estilo de jogo parecido com o de
Drogba, da Seleção da Costa do
Marfim.

 Na próxima edição, continua-
remos a conversar sobre a Copa do 
Mundo. 

Até lá.

Por Mauro Jácome |

Mauro Jácome e Paulo Vinícius Coelho (PVC)

Paulo Vinícius Coelho (PVC) e Aldo Junior (Folha do Síndico)

Paulo Vinícius Coelho (PVC) em Brasília, Sucesso Total!

PVC analisando a seleção de 1982

e testavam os conhecimentos do 
jornalista, que inclusive após uma 
pergunta de um participante, sur-
preendentemente  lembrou a esca-
lação completa do time do Bangu 
de 1966, um espetáculo à parte!!!!!   

 PVC ainda, concedeu de uma 
entrevista no evento aos com-
ponentes do programa esportivo 
Transamérica Esportes da Rede 
Transamérica 100,1 Brasilia-DF, 
deixando o publico impressiona-
do com seu conhecimento, além 
das curiosidades contadas ao vivo 
sobre reportagens e viagens para 
cobertura de campeonatos.  Com a 
participação de mais de 280 pesso-
as e muitos fãs de esporte da ESPN 

Brasil,  a Folha do Sindico con-
solidou sua posição de liderança 
no segmento com a realização do 
evento.

 O sucesso absoluto do even-
to teve a participação funda-
mental dos patrocinadores JR 
OFFICE – PATROCINADORA 
OFICIAL - , a Pró-ativa Serviços 
Gerais(terceirização) da Blanco 
Serviços (cerimonial), da Show In-
formática da Feira dos Importados 
e ainda da Loja do Flamengo 308 
Sul com a venda dos ingressos.

 No ano de 2015, a Folha do 
Sindico prepara novos eventos 
aguardem....  
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Repeteco
Multa não cobre o dano

Dias atrás lemos artigo 
publicado em jornal de 
Curitiba no qual o au-

tor defende o percentual de mul-
ta estabelecido pelo novo código 
Civil (de até dois por cento), sob 
o argumento de que é suficiente
para cobrir os danos sofridos pelo
condomínio no caso de atraso no
pagamento do rateio das despesas
comuns. Não anotamos o nome do
autor nem convém mencioná-lo.

 A questão não é exatamente 
jurídica, mas econômica. Ou finan-
ceira. Qual seria o valor “mais jus-
to” a ser aplicado a quem se atrasa 
no cumprimento de sua obrigação 
fundamental de prover recursos 
para que o sindico administrador 
comum – efetue, em nome de to-
dos, o pagamento das despesas ne-
cessárias á manutenção do prédio? 
Ou então, que ônus e prejuízos 
atingem o condomínio quando, por 
falta de dinheiro, algumas contas 
são pagas com atraso ou quando 
o sindico, agindo com responsabi-
lidade, recorre a empréstimos ou
adiantamentos bancários?

 Qualquer conta que se faca 
mostrará que muito mais do que 
dois por cento de acréscimo será 
preciso prover para o adiantamen-
to de multas ou juros de qualquer 

espécie. Se não pagar o salário dos 
empregados rigorosamente em dia, 
a multa que incide é de 100% (cem 
por cento); sim, dobra o valor, con-
forme normas da consolidação das 
leis do trabalho. Se os impostos 
forem deixados de lado, as multas 
variam de 10 a 30% ou mais. So-
mente no caso de fornecedores de 
água, luz e telefonia será equiva-
lente a dois por cento.

 Quanto aos juros, todos sabe-
mos que não há, no Brasil, credito 
com juros iguais ou inferiores a 

dois por cento ao mês. Desconto e 
títulos esta na faixa de 4 a 6% con-
ta garantida, de 5 a 8%; cheque es-
pecial, de 7 a 11%; credito pessoal 
em financeiras, de 9 a 13% ao mês 
e assim por diante. Além disso, o 
tomador do dinheiro é obrigado a 
cumprir muitas exigências buro-
cráticas e a pagar taxas, o que aca-
ba onerando ainda mais o custo do 
dinheiro.

 No caso da multa por inadim-
plemento, seu valor (de até “dois 
por cento” segundo o código Ci-

vil) é cobrado somente uma vez e 
não todos os meses, como os juros. 
Caso o condômino fique, três cin-
co, dez ou vinte meses sem pagar, 
o sindico só poderá cobrar-lhe o
máximo de dois por cento de mul-
ta, incide sobre o total do débito.

 Se a menos fosse possível co-
brar dois por cento de multa ao 
mês, ate o limite de dez meses, ou 
seja, 20% no máximo, o prejuízos 
dos condôminos seria menor. As-
sim mesmo, não teriam os edifícios 
qualquer vantagem no atraso do 

pagamento das taxas, pois o crédi-
to, além de caro, é muito difícil ob-
ter. Nem se diga que isto pode ser 
evitado, fazendo um rateio de défi-
cit do condomínio. Ora, para finan-
ciar os inadimplentes os demais 
condôminos precisam recorrer a 
empréstimos pessoais ou sacar de 
suas poupanças, o que representa 
um encargo para eles, equivalente 
ao juro pago ou ao custo da opor-
tunidade perdida.

 O fato é que o dinheiro tem um 
preço e ninguém gosta de financiar 
– compulsoriamente – os gastos
de outrem, mesmo que seja o mais
simpático vizinho. Quem atrasa
deve ressarcir na íntegra o prejuízo
que causou. A lei, portanto, precisa
ser mudada.

 OS. Por uma questão de ho-
nestidade, o leitor precisa saber 
que somos advogados de núme-
ro elevado de condomínios e te-
mos participação em empresas 
que trabalham com “garantia de 
condomínio”(adiantamento de va-
lores de taxas não pagas).

Autor do TPD – Direito Imobiliá-
rio, do Guia do condomínio IOB e 
colaborador do Jornal do Sindico.

Por Luiz Fernando de Queiroz |
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GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS Março 2014

Acessórios

Bordados e Uniformes

Informática

Segurança Eletrônica Assessoria Condominial

Advocacia Condominial

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Março/2014

Equipamentos de Segurança

Corretora de Seguros
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GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOSMarço 2014

Manutenção Predial Lanches e Refeições

Vidraçarias

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Março/2014

Síndico Profissional

Terceirização de Mão de Obra
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Assessoria CondominialTapetes e Acessórios

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS Março 2014
Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Março/2014
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GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOSMarço 2014
Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Março/2014

Terceirização de Mão de Obra Terceirização de Mão de Obra

Imóveis

Cortinas e Persianas

FALA ANUNCIANTE

Anuncie você também na Folha do Síndico 
e seja um empreendedor de sucesso como 

estes anunciantes.
Email: folhadosindico@hotmail.com

Fone: 3022-2717

Depoimentos sobre veiculaçao de publicidade

“ Nossa expectativa de retorno da publicidade 
na Folha do Síndico tem sido surpreendente, 
com vários fechamentos de contratos”
Rodrigo Rodrigues - Proprietário da Realize

“ A Folha do Síndico me surpreendeu com o re-
torno do anúncio. Neste primeiro mês fechamos 
excelentes negócios.”
Wesley Rosa - Diretor Comercial

“ A parceria entre a Confiança Serviços e a 
Folha do Síndico com os anúncios veiculados 
tem trazido excelentes negocios e ampliaçao 
da empresa.”
Simone Feitosa - Diretora Comercial



9Março de 2014

Assessoria Condominial Por Aldo Junior |

Aldo Junior
Diretor da JR Office

(61) 8209-9999

CURSO DE SÍNDICOS 
AGORA VOCÊ TEM UMA GRANDE  OPORTUNIDADE DE PREPARAR 

PARA SER UM ADMINISTRADOR  DE CONDOMINIO!!!

A  JR OFFICE, mais uma 
vez inova e traz para o 
mercado do DF uma gran-

de novidade. A partir do mês de 
Abril/2014, a melhor empresa de 
assessoria condominial de Brasí-
lia,  promoverá um curso prepara-
tório para síndicos o CPS OFFICE, 
abordando temas fundamentais 
para uma excelente  administra-
ção de um condomínio como por 
exemplo: entender a convenção de 
um condomínio, regimento inter-
no, como entender uma prestação 
de contas condominial, como ela-
borar uma previsão orçamentária, 
folha de pagamento, terceirização 
de mão de obra vantagens e des-
vantagens, gestão de documentos, 
manutenção predial preventiva e 
corretiva, prática de administra-
ção, inadimplência e como com-
bater, sindico profissional, como 

contratar corretamente um seguro 
dentre outros temas, além de dicas 
práticas do dia a  dia da gestão con-
dominial.

 Com professores qualificados, 
como advogados, contadores, cor-
retores de seguros, administradores 
de empresa, síndicos experientes e 
engenheiros, o CPS OFFICE curso 
de síndicos da JR OFFICE tem o 
objetivo de preparar  síndicos,  mo-
radores ou até interessados que al-
mejam no futuro um dia, adminis-
trar um condomínio com qualidade 
e competência que a função exige.  

 Esta tarefa de ser sindico, tem 
se tornado cada vez mais comple-
xa para o leigo que muitas vezes 
assume um condomínio “ empur-
rado” sem qualquer conhecimento 
básico ou mínima preparação das 
nuances do dia a dia de um pré-
dio. Além das exigências legais e 

fiscais impostas pelo Estado cada 
dia intensas sobre os condomínios, 
tais situações impõem a necessida-
de da profissionalização da função 
de sindico, até porque conforme 
determina a legislação vigente o 
código Civil Brasileiro - CCB, o 
sindico responde civil e criminal-
mente por seus atos.    

Diante de tal responsabilidade, 
o sindico deve estar preparado para
exercer a função, e principalmen-
te, estar cercado de profissionais
e empresas capacitadas que não
comprometam sua gestão, evitan-
do a geração de multas e prejuízos
financeiros  por absoluta imperícia
ou negligência no curso da gestão,
que poderão de certo, ser ressarci-
das  pelo administrador, por impo-
sição dos moradores.

 A personalização do curso é o 
grande diferencial. Turmas limita-
das que proporcionarão ao aluno 
contato direto com o professor, es-
clarecimentos de duvidas pontuais 
sobre os temas ministrados, tor-
nam-se um dos maiores atrativos, 
pois nenhum aluno deixará a sala 
com qualquer dúvida sem ser de-
vidamente respondida. Ambiente 
de aula preparado com data-show e 
ar condicionado, aulas ministradas 
em Power Point , apostila comple-
ta com todo conteúdo do curso, e 
corpo docente de alto nível profis-
sional e experiência no ramo e ao 
final um certificado de conclusão 
contendo carga horária e todo con-
teúdo aplicado,  são apenas algu-
mas das vantagens em se preparar 
com o CPS OFFICE .      

 Com toda experiência da JR 
OFFICE  de 25 anos no mercado 
condominial colocada à disposição 
dos alunos, o curso irá preparar 
os síndicos e interessados em in-
gressar neste  mercado em franco 
crescimento,  com a firmeza para 
enfrentar  todos os desafios de uma 
administração condominial correta 
e transparente.   

 Não perca tempo!  As matricu-
las já estão abertas, e as informa-
ções, duvidas  e detalhes podem ser 
obtidos  pelo telefone 3011-7316 
ou pelo email cursos@jroffice.
com.br 
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Entenda Direito

Diversas são as decisões 
divergentes na questão de 
terceirização da mão de 

obra em condomínios nos diversos 
tribunais pátrios e em todas as suas 
instâncias. Ressalto ainda que, os 
julgados não são definitivos e as-
sim não há o porquê do alarde, vis-
to que, a mídia de uma maneira ge-
ral gosta de sensacionalismo, pois 
grandes repercussões dão muito 
“Ibope”. 
 Segundo o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), existe no Bra-
sil mais de 100 mil ações em an-
damento contra diversas entidades 
jurídicas, seja condomínio, em-
presa ou governo, que tem como 
fundamento originário a terceiri-
zação de mão de obra. Casos em 
que as empresas terceirizadoras 
de mão de obra não pagaram seus 
empregados e os tomadores de 
serviço, dentre eles os condomí-
nios, acabam responsáveis, subsi-
diariamente, por tudo aquilo que 
não foi pago.  “A fim de evitar que 
isso continue acontecendo, os sin-
dicatos patronais e laborais positi-
varam em convenção as cláusulas 
que estavam sendo atacadas por 
um pequeno número de condomí-
nios.
 Dentre as vantagens elencadas 
pelos sindicatos, caso o condomí-
nio contrate alguns profissionais 
para trabalhar na manutenção do 
seu condomínio, pagará os salários 
de mercado com os benefícios esti-
pulados e fará o controle efetivo do 
seu desempenho, pois haverá uma 
relação direta. Todavia, se você 
contratar uma empresa para inter-
mediar esse pessoal, pagará até três 
vezes mais e ele estará sujeito a ro-
dízios que não o tornarão familiar 
aos condôminos.
 Ainda no que tange as van-
tagens, dir-se-ia que a terceiriza-
ção se insere no catálogo da mo-
dernização sistêmica. Ela é mais 
produtiva em empresas dotadas 
de instrumentos e softwares de 
acompanhamento e avaliação. No 
âmago dessas empresas trava-se 
uma guerra surda de posições que 
impõe aos executivos precauções 

para não cometerem erros que lhes 
custem os empregos.
 A terceirização nos condomí-
nios é coisa recente. Pode-se dizer 
que até os anos 90 não era comum 
contratar uma empresa de limpeza, 
sendo mais recente ainda essas prá-
ticas de porteiros intermediados. 
Nos prédios antigos, ainda encon-
tramos o apartamento do portei-
ro, tal o envolvimento na vida do 
condomínio desse empregado, que 
tinha de ser familiarizado e de total 
confiança.
 A gestão terceirizada coincide 
com a descoberta de que grandes 
condomínios têm grandes receitas 
e são, portanto, promessas de bons 
lucros sem custos de investimentos 
para empresas-síndicas.
 De tal sorte passou a interessar 
vender serviços terceirizados que 
as próprias construtoras criaram 
subsidiárias no ramo condominial. 
Elas têm empresas administrado-
ras e, mais recentemente, criaram 
firmas que vendem serviços de 
“sindicância” a preços muitas ve-
zes superiores à remuneração dos 
síndicos moradores – em muitos 
casos, estes são beneficiados ape-
nas com a dispensa do pagamento 
de sua cota condominial.
 Ressalto que, há condomínios 
que são verdadeiras empresas de-
vido a sua grandeza e estrutura 
bastante complexa, e na grande 
maioria os síndicos não tem for-
mação alguma para de certo modo, 
exercer uma administração de for-
ma eficiente, que por coincidência 
têm os maiores orçamentos, não 
têm conselhos fiscais na convenção 
e seus condôminos, não reclamam 
da falta de transparência, como a 
inexistência de práticas comuns, 
entre as quais o envio (mesmo por 
e-mail) das contas do mês, infor-
mando o que entrou e o que saiu.
Outrossim, não é difícil convencer
a um condômino de que seu vizi-
nho ou é um incompetente ou um
mal-intencionado em potencial.
Para fazer frente a essa “ameaça”,
empresas oferecem síndicos profis-
sionais “formados” para o mister,
prontos para fazer melhor do que o

mais vocacionado dos moradores.  
 Segundo o Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), existe no 
Brasil mais de 100 mil ações em 
andamento contra diversas enti-
dades jurídicas, seja condomínio, 
empresa ou governo, que tem 
como fundamento originário a ter-
ceirização de mão de obra. Casos 
em que as empresas terceirizado-
ras de mão de obra não pagaram 
seus empregados e os tomadores 
de serviço, dentre eles os condo-
mínios, acabam responsáveis, sub-
sidiariamente, por tudo aquilo que 
não foi pago.  “A fim de evitar que 
isso continue acontecendo, os sin-
dicatos patronais e laborais positi-
varam em convenção as cláusulas 
que estavam sendo atacadas por 
um pequeno número de condomí-
nios.
 Dentre as vantagens elencadas 
pelos sindicatos, caso o condomí-
nio contrate alguns profissionais 
para trabalhar na manutenção do 
seu condomínio, pagará os salários 
de mercado com os benefícios es-
tipulados e fará o controle efetivo 
do seu desempenho, pois haverá 
uma relação direta. Todavia, se 
você contratar uma empresa para 
intermediar esse pessoal, pode-
rá pagar até três vezes mais e ele 
estará sujeito a rodízios que não o 
tornarão familiar aos condôminos.
 Ainda no que tange as van-
tagens, dir-se-ia que a terceiriza-
ção se insere no catálogo da mo-
dernização sistêmica. Ela é mais 
produtiva em empresas dotadas 
de instrumentos e softwares de 
acompanhamento e avaliação. No 
âmago dessas empresas trava-se 
uma guerra surda de posições que 
impõe aos executivos precauções 
para não cometerem erros que lhes 
custem os empregos.
 A terceirização nos condomí-
nios é coisa recente. Pode-se dizer 
que até os anos 90 não era comum 
contratar uma empresa de limpe-
za, sendo mais recente ainda essas 
práticas de porteiros intermedia-
dos. Nos prédios antigos, ainda en-
contramos o apartamento do por-
teiro, tal o envolvimento na vida 

do condomínio desse empregado, 
que tinha de ser familiarizado e de 
total confiança.
 A gestão terceirizada coincide 
com a descoberta de que grandes 
condomínios têm grandes receitas 
e são, portanto, promessas de bons 
lucros sem custos de investimentos 
para empresas-síndicas.
 De tal sorte passou a interessar 
vender serviços terceirizados que 
as próprias construtoras criaram 
subsidiárias no ramo condominial. 
Elas têm empresas administrado-
ras e, mais recentemente, criaram 
firmas que vendem serviços de 
“sindicância” a preços muitas ve-
zes superiores à remuneração dos 
síndicos moradores – em muitos 
casos, estes são beneficiados ape-
nas com a dispensa do pagamento 
de sua cota condominial.
 O Advogado através de sua 
experiência profissional na qual, 
presta serviços de assessoria jurí-
dica preventiva condominial, em 
todo o DF há inúmeros condomí-
nios que são verdadeiras empresas 
devido a sua grandeza e estrutura 
de alta complexidade, e na grande 
maioria os síndicos não têm for-
mação alguma para de certo modo, 
exercer uma gestão administrativa 
com qualidade e eficiência. Por 
coincidência ou não alguns condo-
mínios com os maiores orçamen-
tos, não têm conselhos fiscais na 
convenção e seus condôminos, não 
reclamam da falta de transparên-
cia, como a inexistência de práti-
cas comuns, entre as quais o envio 
(mesmo por e-mail) das contas do 
mês, informando o que entrou e o 
que saiu.   Outrossim, não é difícil 
convencer a um condômino de que 
seu vizinho ou é um incompetente 
ou um mal-intencionado em poten-
cial. Para fazer frente a essa “ame-
aça”, empresas oferecem síndicos 
profissionais “formados” para o 
mister, prontos para fazer melhor 
do que o mais vocacionado dos 
moradores.  
 No Distrito Federal, cerca de 
80% dos 30 mil condomínios hoje 
terceirizam serviços, segundo es-
timativa do Seac-DF. Há muitas 

ações de contestação na Justiça 
sobre a cláusula que proíbe a ges-
tão indireta em condomínios. Entre 
os fatos questionados nesta ação 
proposta pelas empresas de asseio 
e conservação está o da obrigato-
riedade de todos os condomínios 
seguirem uma convenção coletiva, 
pois os condomínios residenciais 
não têm personalidade jurídica. 
Por isso, eles não são obrigados 
a serem filiados a um sindicato e, 
muito menos, a cumprirem uma 
norma com a qual não concordam.
     O advogado Dr. Anderson Ma-
chado orienta que, devido a tantas 
divergências nos posicionamentos 
e decisões judiciais, no que se refe-
re a terceirização em condomínios, 
e estas ainda não são definitivas, os 
síndicos podem  e devem continu-
ar sem nenhum problema com seus 
contratos terceirizados ou não, pois 
a luta até uma sentença final é lon-
ga. Reforço a idéia que, o síndico 
é quem devem decidir juntamen-
te com seus condôminos, qual o 
melhor jeito para administrar seus 
condomínios.

Dr. Anderson Machado

Matriz: SRTVS Qd. 701 Bl. I, 
Salas 722/724

Ed. Assis Chateaubriand
Asa Sul Brasília - DF 

Cep: 70.340-906

Tel: (61) 3322-5277

Cel: (61) 8416-3194 (OI)

Cel: (61) 8158-0790 (Tim)

Site: www.tcmadvogados.adv.br

Terceirização em condomínios
 O que fazer?

Por Anderson Machado |
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Manutenção
Cuidados na hora de trocar o piso

Muitas vezes, durante 
uma reforma, nos pega-
mos com pouco tempo 

para que tudo seja feito no tempo 
necessário. Uma das maneiras de 
eliminar etapas durante a reforma 
está em assentar pisos e azulejos 
diretamente sobre o revestimento 
antigo. Para proceder dessa forma, 
ganhando rapidez e menos sujeira 
e entulho, é preciso atenção com 
detalhes importantes para que des-
níveis não apareçam.

  O contrapiso precisa estar em 
boas condições para poder rece-
ber uma camada a mais de piso. 
A escolha da argamassa também 
é essencial para garantir uma boa 
aderência mecânica do novo reves-
timento e, acima de tudo, para evi-
tar descolamentos e trincas. 

  “Ao escolher a argamassa, é 
preciso tomar cuidado com a sua 
aplicação para que não criem des-
níveis no piso, prejudicando o es-
coamento de água em áreas como 
banheiro e quintal, por exemplo”, 
ensina Marcos Sabonaro, diretor 
da Juntalíder, marca que desenvol-
veu argamassa específica para o 
procedimento “piso sobre piso”.

 Esse tipo de procedimento 
pode ser feito nas mais diferentes 
superfícies como cerâmicas, pe-
dras como mármore e ardósia, blo-
cos de vidro, pastilhas de vidro etc 
e também em ambientes úmidos 
(sauna, piscina, banheiro) e quen-
tes (lareira, churrasqueira, estufa).

 Para a argamassa ser usada é 
necessário que o piso anterior es-
teja livre de ceras e impurezas e, 

no caso de azulejos, devem estar 
desengordurados e limpos. 

Porcelanato retificado

 Dica para ajudar a escolher o 
novo piso de uma superfície: veri-
ficar sempre o acabamento do pro-
duto. Ele pode ser comum ou retifi-
cado. A diferença é que o primeiro 
tem acabamento arredondado nas 
bordas, ou seja, na hora de assen-
tar, será necessário espaçamento 
maior entre as peças, o que vem 
a comprometer a continuidade do 
piso, fazendo com que o rejunte se 
destaque bastante.

 A cerâmica ou o porcelana-
to, em sua versão retificada, tem 

suas bordas cortadas por discos 
de diamante e, por consequência, 
mais retas. Partindo de uma boa 
nivelação e alinhamento correto, o 
processo faz com que a peça fique 
com uma “quina viva”, de modo 
que o rejunte passa a ocupar ape-
nas 1mm ou 2mm, ficando quase 
imperceptível. 

Dê o destino certo a entulhos

 De acordo com a Associação 
Brasileira para Reciclagem de Re-
síduos da Construção Civil e De-
molição (Abrecon), existem dois 
tipos de resíduos: o Resíduo da 
Construção e Demolição (RCD) 

ou Resíduo da Construção Civil 
(RCC), que é todo aquele gerado 
no processo construtivo, de refor-
ma, escavação ou demolição. Esse 
material é popularmente conhecido 
como entulho, caliça ou metralha, 
que é o conjunto de fragmentos ou 
restos de tijolo, concreto, argamas-
sa, aço, madeira e outros materiais 
provenientes do desperdício na 
construção, reforma ou demolição 
de estruturas. 

Para fazer o descarte correto, é 

necessário contratar uma empresa 
especializada para retirar o entulho 
da obra e levar a um lugar especial-
mente destinado a esse tipo de ob-
jetos. Caso a empresa não faça isso 
e leve tudo para um aterro ilegal, 
por exemplo, a responsabilidade é 
do dono da obra. Se a obra estiver 
sendo feita em uma propriedade 
co-habitada, como um condomínio 
residencial ou comercial, o síndico 
pode ser requisitado para respon-
der pelo lixo. 
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Administração Famosos
Certifical Digital é 

documento obrigatório a 
todos os condomínios

De roupão, Elizabeth 
Savalla reclama de 

barulho em condomínio

A atriz Elizabeth Savalla te-
ria passado por um perr-
rengue em seu condomí-

nio.

 De acordo com informações 
do jornal O Globo, a intérprete de 
Márcia, da novela Amor à Vida, 
ficou chateada com o som alto de 
uma festa que rolava na casa do vi-
zinho.

 Lá pelas três da manhã, ela 
saiu apenas de roupão para recla-
mar, mas foi reconhecida em fun-
ção de sua participação de sucesso 
na trama das oito. 

 Um fã mais abusado teria dito 
“vai vender cachorro-quente”, se-
gundo o jornal. O dono da casa en-
cerrou a festa após o ocorrido.

Fonte: O Globo

Conforme já foi informado 
por este jornal, no próxi-
mo dia 21 de março expira 

o prazo para envio da Declaração
Anual de Informações Sociais
(Rais), ano-base 2013. O docu-
mento diz respeito às informações
acerca dos trabalhadores formais
empregados pela pessoa jurídica. A 
entrega da declaração é obrigatória
e o atraso na entrega está sujeito a
multa conforme previsto no ART.
25 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990.

 As declarações deverão ser 
fornecidas por meio da internet, 
mediante utilização do progra-
ma gerador de arquivos da Rais 
- GDRAIS2013, obtido nos sites:
portal.mte.gov.br/rais/e www.rais.
gov.br. Para isso, é necessário por-
tar um Certificado Digital. O mes-
mo também é obrigatório para
que o síndico, ou outro responsá-
vel pela administração (contador,
advogados ou administrador) do
condomínio acesse o canal “Co-
nectividade Social”, da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF), por onde
trafegam informações sobre as 
movimentações dos funcionários,
síndico, autônomos, FGTS, INSS.

 Esse dispositivo já foi tema de 
reportagem no Jornal do Síndico. 
Ele consiste em um mecanismo 
de segurança criado para garantir 
autenticidade, confidencialidade e 
integridade às transações eletrôni-
cas realizadas pela internet. Tran-

sações essas que se tornaram cada 
vez mais frequentes em nosso co-
tidiano, graças à popularização da 
internet. 

 Com um Certificado Digital é 
possível processar dados e trocar 
informações rapidamente, ajudan-
do o administrador a cumprir obri-
gações legais com maior praticida-
de. Tudo isso com segurança, pois 
esse “documento digital” possui 
um número exclusivo denominado 
chave pública que possibilita com-
provar a identidade de uma pessoa 
física ou jurídica – incluindo con-
domínios residenciais e comer-
ciais.

 O Certificado Digital pode 
ser emitido em nome do estabe-
lecimento ou em nome da pessoa 
física responsável pela entrega da 
declaração. Para adquirir um, basta 
procurar uma empresa que tenha 
autorização para a emissão do do-
cumento. A lista de Autoridades 

Certificadoras pode ser consultada 
no site www.iti.gov.br/icp-brasil/
estrutura . 

O seu condomínio ainda não 
possui?

 Para dar entrada são necessá-
rios os seguintes originais: 1) Con-
venção do condomínio; 2) Cartão 
de CNPJ do condomínio; 3) Ata de 
eleição do síndico bem como RG, 
CPF do mesmo mais duas fotos 
3x4 e comprovante de residência; 
4) Termo de titularidade e respon-
sabilidade (emitido pelo solicitan-
te). Os documentos precisam estar
em bom estado de conservação e
sem nenhum tipo de discrepância
entre eles. O nome do síndico e do
condomínio devem estar grafados
de maneira igual ao que está em to-
dos os documentos. O valor médio
para os produtos Cartão com Lei-
tora ou Token USB é de R$ 350,00
(com validade de 36 meses).
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Segurança
Identificação na ponta do dedo

Chegar ao prédio, encostar 
o dedo no scanner e ter
o acesso liberado. Esse

procedimento parece fazer parte 
de um filme de ficção científica, 
mas, ao contrário do que se pode 
supor, já faz parte da realidade de 
muitas pessoas. O sistema biomé-
trico associado a dispositivos de 
segurança já é usado em prédios 
corporativos há alguns anos como 
critério para liberar ou desautorizar 
o acesso de pessoas ao seu interior.
Isso vem também se popularizando
em residenciais.

 Os condomínios atraíram a 
atenção de criminosos e os ca-
sos de invasões e arrastões têm 
se tornado comum. Devido a essa 
crescente onda de violência, vem 
aumentando também a demanda 
por mecanismos que reforcem a 
segurança do patrimônio. O uso da 
impressão digital é uma das alter-
nativas que está se popularizando 
e, devido à facilidade e segurança, 
é uma solução que tem tudo para 
se tornar rotineira no futuro. Em 
breve, memorizar senhas será con-
siderada ‘coisa do passado’

 O termo “Biometria” tão em 
voga consiste na identificação de 
pessoas conforme suas caracterís-
ticas físicas, a técnica utiliza como 
parâmetro de identificação detalhes 
que são únicos em cada indivíduo 
como a impressão digital e a estru-
tura ocular, características que não 
se repetem nem mesmo em gême-
os idênticos, o que garante 100% 
de certeza na identificação.  Sem 
exigência de senhas, a tecnologia 

de imagem multiespectral é capaz 
de reconhecer impressões digitais 
de pessoas com dedo desgastado, 
úmido, oleoso, ressecado ou sujo.

 No Rio de Janeiro, o condomí-
nio de luxo Barra Golden Green é 
exemplo de utilização da biometria 
para controle de acesso a algumas 
áreas. Lá, o condômino realiza o 
cadastramento de sua digital assim 
que se instala, condicionando seus 
dados para o acesso do prédio em 
que ficará e de áreas comuns como 
o clube. O processo de coleta de
informações para o cadastro (im-
pressão digital, foto e dados pes-
soais) fica sob a responsabilidade
do síndico. Quando o morador se
muda do condomínio, seu cadastro
e também os das pessoas que mo-
ravam com ele são imediatamente
deletados do sistema, de modo que
seu acesso passa a não ser mais
permitido.

 O engenheiro de Informática 
técnico especialista em segurança 
patrimonial, Carlos Diniz, acre-
dita na popularização do sistema 

biométrico como uma forte ten-
dência para o futuro. “É fato que 
atualmente a instalação de um me-
canismo como esse requer um alto 
custo financeiro, pois se trata de 
uma tecnologia sofisticada e não 
existem muitas empresas realizan-
do o serviço, e sabemos que a falta 
de concorrência contribui para que 
os preços fiquem altos. No entanto, 
acredito que de acordo com que for 
se popularizando, o custo irá dimi-
nuindo”, analisa o especialista. 

“Mesmo sendo um investimento 
caro, o síndico e os condôminos 
devem encarar como um benefício 
para o patrimônio, que o protege 
contra a entrada de indesejados 
e também agrega valor. O uso da 
biometria acaba com aquela histó-
ria de confeccionar novos cartões 
de entrada no caso de prédios que 
usam isso, ou recadastrar novas 
senhas para os condôminos que as 
esquecem. A identificação estará 
na ponta do dedo, esse é o futuro”, 
conclui Carlos. 
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Administração de condomínios exige competência e 
responsabilidades

A Lei faz a previsão das devidas competências, dos institutos que fazem parte da 
administração de um condomínio.

Responsabilidades em Condomínio

Atualmente com a o lago 
progresso das cidades que 
trás por conseqüência a 

verticalização das mesmas, o apa-
recimento de condomínios está fi-
cando cada vez mais aparente, hoje 
os condomínios são verdadeiras 
mini cidades e contam com toda 
estrutura que o morador precisar 
ter, entretanto para administras es-
sas mini cidades um condomínio 
tem que estar estruturado adminis-
trativamente, alguns contam com 
um verdadeiro batalhão de pesso-
as que trabalham nas diversas áre-
as de um condomínio, além é claro 
de uma equipe administrativa, esta 
por sua vez tem que ser atuante, 
honesta e acima de tudo tem que 
zelar pelo bem comum. A estrutura 
administrativa de um condomínio 
deve atuar segundo a previsão da 
Lei, o Código Civil Brasileiro de 
2002, aponta em capítulo especial 
voltado ao condomínio. 
 Sendo assim, verifica-se quais 
os institutos previstos em Lei que 
devem fazer parte de uma admi-
nistração condominial, quais as 
suas obrigações e competências, 
vejamos:    

Quem é quem no condomínio

Síndico
 É o representante legal do 
condomínio. Exerce a administra-
ção geral do condomínio, fazendo 
cumprir os artigos 1331 a 1358 do 
novo Código Civil, a Convenção 
do Condomínio e o Regimento In-
terno. O síndico pode ser condô-
mino ou pessoa física ou jurídica 
estranha ao condomínio, salvo dis-
posição contrária na Convenção.  
 O síndico será eleito pela for-
ma e prazo previstos na Conven-
ção. O prazo do mandato é de dois 
anos, com direito a reeleição. Cabe 
ao síndico:
• Conhecer as leis que tratam de
condomínios, a convenção e o re-
gimento interno do prédio.
• Cumprir as decisões das assem-
bléias.
• Elaborar, implantar e acompa-
nhar o Programa de Manutenção
Preventiva do condomínio, super-
visionando as atividades de ma-
nutenção, conservação e limpeza

das áreas comuns e equipamentos 
coletivos.
• Manter o arquivo do síndico
sempre completo e em condições
de consulta, transferindo toda a
documentação do condomínio
para o novo síndico através da ata
da eleição.
• Proceder a cobrança imediata e
efetiva dos condôminos inadim-
plentes.
• Contratar uma boa administra-
dora para assessorá-lo, garantindo
o cumprimento das leis previden-
ciárias, trabalhistas, fiscais e as
específicas de condomínios (por
exemplo, Auto de Vistoria de Se-
gurança, Auto de Vistoria do Cor-
po de Bombeiros, Cipa e Brigada
de Incêndio).
• Solicitar a participação efetiva do
corpo diretivo: subsíndico, conse-
lho fiscal e consultivo, se houver,
pedindo uma análise rápida das
pastas de prestação de contas.
• Manter-se atualizado através de
publicações específicas, feiras,
cursos, eventos e palestras.

Subsíndico
 Nem sempre a função de sub-
síndico consta das convenções de 
condomínios, mas é recomendável 
que ela exista. O subsíndico tam-
bém é eleito em assembléia e ele 
deve substituir o síndico em suas 
ausências ou impedimentos. O 
período de seu exercício não deve 
ser superior a 30 dias. Em casos 
de renúncia, destituição, morte ou 
qualquer outro impedimento do 
síndico, cabe ao subsíndico con-
vocar a assembléia geral para nova 
eleição.

Conselheiros
 O Conselho Fiscal é compos-
to de três membros e exerce fun-
ção de fiscalização nas contas do 
condomínio. O mandato dos con-
selheiros não é irrevogável, po-
dendo ser destituídos a qualquer 
tempo pelas assembléias gerais. 
Se estiver previsto na Convenção, 
o corpo diretivo do condomínio
poderá contar ainda com Conselho
Consultivo, órgão de consulta do
síndico, também formado por três
membros. Os conselheiros pode-

rão exercer as seguintes funções:
• Conferir periodicamente as con-
tas do condomínio, comparando-
-as com os comprovantes origi-
nais.
• Analisar as contas apresentadas
pelo síndico.
• Emitir parecer sobre as contas e
apresentá-lo em assembléia geral.
• Autorizar o síndico a efetuar des-
pesas extraordinárias não previstas
no orçamento.
• Elaborar um regulamento e as
alterações que forem necessárias
para o uso das partes recreativas
do condomínio, sem que haja dis-
posições contrárias ao estabeleci-
do na Convenção.
• Auxiliar o síndico em suas ativi-
dades.

Zelador
Algumas das funções do zelador:
• Distribuir os serviços, materiais
e equipamentos do dia aos faxinei-
ros e fiscalizar os trabalhos.
• Examinar o funcionamento dos
elevadores e das bombas d’água.
• Fiscalizar a retirada do lixo e sua
coleta.
• Trocar lâmpadas queimadas.
• Verificar se o fornecimento de
água está ocorrendo e avisar os
moradores em caso de qualquer
problema.
• Em caso de mudanças, proteger
os elevadores com acolchoados
apropriados.
• Manter em bom estado de conser-
vação o apartamento onde mora.
• Atender todos os condôminos
com delicadeza, respeito e, acima
de tudo, imparcialidade.
• Evitar comentários e ser sempre
discreto.
• Zelar pelo jardim do prédio evi-
tando a destruição de plantas e
regá-las, quando não houver fun-
cionário exclusivo para isso.
• Levar imediatamente ao conheci-
mento do síndico, de forma impar-
cial, qualquer problema ocorrido
no prédio.

Porteiro
São algumas atividades do portei-

ro em sua função;
- Recepcionar moradores e visi-
tantes.
- Ter o controle de quem entra e sai
do condomínio.
- Receber e separar as correspon-
dências dos moradores.
Importa observar que o porteiro 
não é segurança do condomínio, 
ele acompanha a segurança da 
portaria e monitora a segurança do 
mesmo caso o condomínio tenha 
sistemas de segurança dentro da 
guarita. 

A função de cada um no 
condomínio

 Evite problemas trabalhistas, 
organizando o organograma do 
condomínio. Funcionários e mem-
bros da administração devem ter 
suas funções bem definidas.
 Para que as atividades coti-
dianas do condomínio fluam bem, 
com eficiência e prontidão, é fun-
damental que todas as pessoas 
responsáveis pela administração 
e manutenção do edifício conhe-
çam suas atribuições e realmente a 
exerçam. 
 Síndico, subsíndico, conse-
lheiros, zelador, faxineiro, porteiro 
- cada “peça” do condomínio tem
atividades bem definidas. A fun-
ção de zelador é a que mais con-
fusão pode gerar. Especialistas em
condomínio afirmam: o zelador
deve zelar pelo edifício. Porém,
o conceito de zelar é bem amplo.
“Muitos zeladores entram com
uma reclamação trabalhista com
pedido de acúmulo de função por
fazer pequenos reparos dentro do
condomínio”, cita a advogada em-
presarial e da área trabalhista e de
condomínios Cíntia M. Leo Silva
de Oliveira.

Alguns julgamentos entendem 
que não é preciso pagar acúmulo 
de função nesses casos, pois tam-
bém seria função do zelador a re-
alização de pequenos consertos, 
comenta Cíntia. Outros juízes de-
cidem o contrário. Para se preve-
nir contra resultados negativos, a 
advogada orienta os condomínios 
a realizar um contrato de trabalho 
com o zelador especificando suas 
funções. Cíntia cita o exemplo do 
zelador de um edifício comercial 

que cobre os horários de almoço 
e as férias da recepcionista, en-
trega correspondências, cuida do 
jardim e acompanha os prestado-
res de serviço no prédio. “Nesse 
caso, o condomínio paga acúmulo 
de função ao funcionário. Ou seja, 
um acréscimo de 20% sobre o sa-
lário”, explica.
 Para Rosely Benevides de Oli-
veira Schwartz, administradora de 
empresas e professora de adminis-
tração de condomínios na FMU, 
o zelador é o funcionário menos
indicado do condomínio a quem
deve ser pago acúmulo de função,
já que ele tem o salário mais alto.
“Se a questão é ter alguém para
cobrir o almoço do porteiro, um
faxineiro pode ser treinado para
essa função. Às vezes, fica ainda
mais barato contratar um folguista
com salário de porteiro, que pode
cobrir férias e folgas e também fa-
zer a faxina”, orienta.

É comum ver zeladores pin-
tando halls ou pequenas áreas, tro-
cando luminárias ou reformando 
calçadas. “Para fazer esse tipo de 
serviço é mais indicado um empre-
gado da área de manutenção. Mas, 
se o funcionário for contratado 
para a área de serviços gerais, ele 
não poderá exercer atividades de 
zelador”, esclarece Rosely, acres-
centando que a tendência do mer-
cado aponta para zeladores que 
não moram mais no prédio, mais 
conhecidos atualmente como ge-
rentes prediais.
 Então entende-se que na admi-
nistração de um condomínio existe 
a previsão legal de alguns institu-
tos com suas devidas funções bem 
como diversas áreas em que exis-
tem colaboradores com suas fun-
ções específicas que sem prejuízo 
aos seu condomínio. Esta e a nossa 
dica.  

Fontes: Revolucionando o condo-
mínio - Rosely Benevides de Oli-
veira Schwartz
Manual do Síndico com base no 
novo Código Civil - publicação do 
Secovi-SP
Manual das Áreas Comuns - Pro-
grama de Manutenção Preventiva 
- publicado pelo Sinduscon-SP e
Secovi-SP
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Proibição de votar em 
assembleia diz respeito 
à unidade inadimplente, 

não ao proprietário

Legislação
Receita do Mês

Bolo de Tempero Ingredientes

• 3 tomates
• 3 cebolas
• 3 pimentões
• azeitonas
• bacon picadinho e fritinho
• cheiro verde
• 3 ovos inteiros
• 2 colheres de sopa de fermento

em pó
• 3 xícaras de farinha de trigo
• 1 copo de óleo
• 200g de queijo parmesão

ralado

Modo de preparo
  Junte a farinha, o óleo, os ovos, 

o sal, o fermento e bata bem.
Misture todos os temperos e co-
loque em um tabuleiro untado
com óleo. Salpique queijo ralado
por CIMA e leve para assar em
forno médio, em assadeira unta-
da e polvilhada com farinha de
trigo.

Um condômino proprie-
tário de várias unidades 
autônomas tem o direito 

de participar da assembleia con-
dominial e exercer seu direito de 
voto em relação às unidades adim-
plentes, ainda que haja outras em 
situação de inadimplência. Isso se 
tornou legítimo, depois de uma de-
cisão da Terceira Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ).

 A Turma, seguindo o entendi-
mento da relatora, ministra Nancy 
Andrighi, concluiu que a quitação 
exigida pelo artigo 1.335, inciso 
III, do Código Civil de 2002, para 
que o condômino tenha direito de 
participar das assembleias e nelas 
votar, refere-se a cada unidade, e 
não ao patrimônio como um todo. 
Assim, se o condômino está quite 
em relação a alguma das unidades, 
ele tem sim o direito de participa-
ção e voto em relação àquela uni-
dade adimplente.

 Para Nancy Andrighi, o fato 
de um condômino ser proprietário 
de mais de uma unidade autônoma 
em nada altera a relação entre uni-
dade isolada e condomínio. “Por 
conseguinte, considerando que as 
taxas condominiais são devidas 
pela unidade autonomamente con-
siderada, a penalidade advinda do 
seu não pagamento, consequente-
mente, também deve ser atrelada a 
cada unidade”, considerou a rela-
tora em sua avaliação.

 O caso que originou a jurispru-
dência ocorreu no estado de Santa 
Catarina (SC), onde o condomínio 
recorreu ao STJ contra decisão do 
Tribunal de Justiça de Santa Cata-

rina (TJSC), que entendeu que o 
direito do condômino de exercer 
o voto nas assembleias estava ads-
trito à sua unidade condominial,
desde que adimplente. Segundo
o TJSC, sendo ele proprietário de
diversas unidades, tem assegura-
do o direito a tantos votos quantas
forem as unidades em que estiver
adimplente.

 No recurso, o condomínio sus-
tentou que o condômino inadim-
plente não tem direito de exercer o 
voto nas assembleias de condomí-
nio, ainda que seja proprietário de 
diversas unidades e a inadimplên-
cia não se estenda a todas.

 Ao analisar o caso, a relatora 
destacou que o Código Civil sub-
mete o exercício do direito de par-
ticipar e votar em assembleia geral 
à quitação das dívidas que o con-
dômino tiver com o condomínio. A 
questão é saber se essa vedação da 
participação e voto na assembleia 
se refere à pessoa do condômino 
ou à unidade autônoma.

 Em razão da natureza inerente 
às cotas condominiais, segundo a 
ministra, a dívida daí decorrente 
está atrelada a cada unidade e não 
à pessoa do condômino – na medi-
da em que não se trata de dívida ci-
vil, mas de despesas assumidas em 
função da própria coisa. A dívida é 
garantida pelo imóvel, o que indi-
ca a estrita vinculação entre o de-
ver de pagar a taxa e a propriedade 
do bem. Por essa razão, o condô-
mino deve ser associado à unidade 
autônoma que ele representa.

(Redação com STJ)




