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Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 25 ------

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
Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5461 0,5607 0,5467 0,6059 4,02 6,83
Poupança (2) (%) 0,5461 0,5607 0,5467 0,6059 4,02 6,81
TR* (1) (%) 0,0459 0,0604 0,0465 0,1054 0,45 0,62
TJLP (%) 0,41 0,42 0,41 0,42 2,91 5,07
FGTS (6) ( %) 0,2926 0,3072 0,2932 0,3523 2,20 3,64
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,82 0,87 0,82 0,95 6,02 10,04
DI Over (2) (%) 0,82 0,86 0,82 ---- ----
UPC *** (R$) 22,40 22,40 22,40 22,43 0,49 0,54
UFESP (R$) 20,14 20,14 20,14 20,14 18,44
FCA / SP (R$) 1,9619 1,9619 1,9619 1,9619 1,6994
UFM (R$) 121,80 121,80 121,80 121,80 108,66
Salário Mínimo (R$) 724,00 724,00 724,00 724,00 6,78 6,78
Salário Mínimo SP (6) (R$) 810,00 810,00 810,00 810,00 ---- ----
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

 Uma avaliação internacional 
da ONU revelou que, se o desper-
dício continuar da maneira como 
está, 5,5 bilhões de pessoas po-
derão não ter acesso a água limpa 
em 2025. E, em 2050, apenas um 
quarto da população mundial vai 
dispor de água para satisfazer as 
suas necessidades básicas.

 Trazemos esses dados ao leitor 
no intuito de provocar-lhe uma re-
flexão. Não é esta a hora de mudar 
os antigos hábitos? Um projeto es-
trutural de reutilização de água das 
chuvas ou de água “cinza” (residu-
al de chuveiros, máquinas de lavar 
etc) teria um impacto significativo 
no condomínio, pois não se trata 
de apenas um morador, mas vários. 
Além de contribuir com o Meio 
Ambiente, o caixa do condomínio 
agradeceria a economia. 

 Ainda nesta edição, tire dúvi-
das sobre a gestão contábil do con-
domínio com o nosso entrevistado 
do mês. A assessoria contábil pro-
fissional é realmente necessária ao 
condomínio? O que faz o contador 
nesse caso? O síndico deve reter 
impostos sobre o pagamento de 
funcionários? O uso de Certificado 
Digital é obrigatório para o condo-
mínio? Fizemos essas e outras per-
guntas ao nosso colaborador. 

Boa leitura!

Mais uma edição da Fo-
lha do Síndico chega 
às suas mãos neste mês 

de agosto! Por mais uma vez rea-
firmamos nosso compromisso de 
trazer ao leitor informações com 
aplicações úteis ao exercício de 
sua sindicância, temas da atualida-
de, novidades no mercado da cons-
trução civil, reflexões sobre nossos 
papéis dentro de um condomínio. 

 Na nossa seção de Meio Am-
biente, voltamos a abordar um as-
sunto importante que merece toda 
a atenção: o uso racional da água. 
A população que mora no Sudes-
te do país passa por uma situação 
crítica como nunca antes viu. O 
Sistema Cantareira – reservatório 
que abastece a Grande São Paulo 
– atingiu a marca de 18% de sua 
capacidade, o que a caracteriza a 
situação como a pior crise hídrica 
já enfrentada pela metrópole mais 
populosa do Brasil. 

 A Sabesp (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São 
Paulo) estima que, contando com 
que o recurso seja consumido mo-
deradamente, essa reserva de água 
deve durar até outubro ou novem-
bro. Esse panorama é uma amostra 
do que vários estudos científicos 
já vêm há alguns anos afirmando: 
em breve não teremos água potável 
para todos. 
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Meio Ambiente
Reaproveitamento de “água 

cinza” traz economia
para o condomínio e 

benefícios ao meio ambiente

O uso racional da água é 
um tema bastante em evi-
dência nos últimos anos 

e especificamente em 2014 vem 
sendo fortemente abordado pelos 
meios de comunicação desta vez 
não devido à seca no Nordeste, 
mas à situação precária em que 
se encontram os reservatórios que 
abastecem a cidade mais populosa 
do país, São Paulo e região. 

 O Sistema Cantareira – res-
ponsável pela água que chega aos 
paulistanos – atingiu a marca de 
18% de sua capacidade, um nível 
crítico, que a caracteriza a situação 
como a pior crise hídrica já enfren-
tada pela metrópole em sua história 
recente. A Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo) estima que essa reserva 
de água deva durar até outubro ou 
novembro, isso contando com que 
o recurso seja consumido modera-
damente.

 Uma avaliação internacional 
da ONU revelou que, se o desper-
dício continuar da maneira como 
está, 5,5 bilhões de pessoas po-
derão não ter acesso a água limpa 
em 2025. E, em 2050, apenas um 
quarto da população mundial vai 
dispor de água para satisfazer as 
suas necessidades básicas.

 São momentos de crise como 
esse que devem ser usados para 
provocar uma reflexão. Estamos 
fazendo bom uso desse elemento 
tão essencial à vida como é a água? 
Que medidas podem ser adotadas 
para otimizar e aproveitar ao má-

ximo esse recurso natural? Estudos 
científicos já demonstram que a 
proporção de água que se consome 
e também que se polui é infinita-
mente superior à produção de água 
potável que a natureza se esforça 
para oferecer. Então é hora de rever 
posturas e mudar hábitos.

 É por isso que, no período de 
sua concepção, condomínios mais 
modernos vêm acrescentando es-
tratégias para fazer valer o rea-
proveitamento de água e evitar o 
desperdício. Porém nada impede 
que condomínios mais antigos se 
adaptem e implantem melhorias no 
uso da água. Existem empresas que 
prestam assessoria para montagem 
de projetos com essa finalidade. 
Além de colaborar com o meio 
ambiente, a economia nas despesas 
de água também são um argumen-
to a mais para levar esse assunto à 
assembleia de condomínio.

 A Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), na 

NBR 13969 de 1997, no item que 
trata do reuso local, afirma que: 
“No caso do esgoto de origem es-
sencialmente doméstica ou com 
características similares, o esgoto 
tratado deve ser reutilizado para 
fins que exigem qualidade de água 
não potável, mas sanitariamente 
segura, tais como irrigação dos 
jardins, lavagem dos pios e dos 
veículos automotivos, na descarga 
dos vasos sanitários, na manuten-
ção paisagística dos lagos e canais 
com água, na irrigação dos campos 
agrícolas e pastagens, dentre ou-
tros”.

 Com um projeto hidráulico 
adequado, é possível recolher essa 
água que – apesar de não servir 
mais para o consumo humano – 
pode ser utilizada em outras ati-
vidades como as já citadas. Quer 
dizer, aquela água que iria embora 
pelo ralo, acaba servindo para di-
versas funções dentro do condomí-
nio que nas quais, normalmente, é 
desperdiçada a água potável.
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Legislação
Condomínio pode ser 

responsabilizado por acidentes 
em equipamentos sem 

manutenção

Um condomínio é composto 
por uma complexa estru-
tura física e imaterial que 

precisa ser gerida com eficiência 
para funcionar corretamente. Além 
dos recursos humanos, o síndi-
co a frente de uma administração 
precisa estar sempre vigilante em 
relação ao estado físico das insta-
lações usadas pelo coletivo. Visto-
rias e manutenções periódicas são 
imprescindíveis para preservar a 
segurança dos usuários e o valor 
do imóvel.

 Todavia, muitas vezes, por li-
mitação de recursos financeiros 
ou desatenção alguns síndicos ne-
gligenciam equipamentos impor-
tantes para o condomínio como 
elevadores, extintores de incên-
dio, geradores de energia, caixas 
d’água, maquinaria da piscina etc. 
Expirar o prazo ideal da manuten-
ção, consertos mal feitos ao “jeiti-
nho” brasileiro, ignorar a necessi-
dade de troca de peças são algumas 
atitudes comuns que podem acar-
retar graves consequências. 

 O resultado da negligência 
pode ser danos ao humano (aci-
dentes que coloquem risco a usuá-
rios do imóvel) ou danos materiais 
(muitas vezes o barato sai caro e o 
reparo de uma estrutura quebrada 
causa mais prejuízo do que se ti-
vessem sido feitas as manutenções 
no prazo certo). Em ambos os ca-
sos, o condomínio e pessoalmente 
o síndico, podem ser responsabili-
zados judicialmente pelo ocorrido.

 É o que exemplifica uma de-
cisão recente do TJDFT. Um con-

domínio de Brasília foi condenado 
a pagar R$ 39 mil de indenização 
por danos morais à família de me-
nina de 1 ano e 2 meses de idade 
que teve o dedo dilacerado pelo 
elevador do condomínio. O fato 
ocorreu em 2010 quando o pai 
estava com a criança no colo e a 
porta pantográfica se fechou esma-
gando a falange do dedo médio da 
mão direita da menina, que teve a 
falange parcialmente amputada. 

 Segundo os pais da menina, o 
condomínio foi negligente com a 
segurança do equipamento, pois 
se negou a tomar providências 
mesmo após receber laudo técnico 
da empresa responsável pela ma-
nutenção do elevador atestando o 
estado crítico do aparelho. O con-
domínio, por sua vez, defendeu-
-se alegando não ter cometido 
nenhuma ilegalidade, visto que as 
normas da ABNT não são obriga-
tórias. Afirmou ainda que o eleva-

dor estava em perfeitas condições 
e que o evento danoso somente 
ocorreu por culpa exclusiva do pai 
da criança, que não procedeu com 
as devidas precauções em relação à 
filha.

 O juiz da 2ª Turma Cível en-
tendeu que havia provas suficien-
tes de que o acidente se deveu 
pela negligência em promover a 
troca dos elevadores, recomenda-
da pela empresa de manutenção 
de elevadores. O juiz considerou 
que o condomínio tem o dever de 
oferecer instalações seguras na 
área comum do prédio, conforme 
a Lei 4.591/1964 e condenou o 
condomínio ao pagamento de in-
denização por dano moral no valor 
de R$ 20.000,00 para a vítima, R$ 
8.000,00 para cada um dos pais e 
R$ 3.000,00 para o irmão da víti-
ma, que estava presenciou o aci-
dente, totalizando R$ 39.000,00.
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Decoração
A versatilidade do gesso 

Prós e contras

O gesso é um material que 
possui funções que vão 
muito além da estética e 

por isso ele é um queridinho dos 
arquitetos e designers de interio-
res. Uma das principais atribuições 
que o gesso agrega é a capacidade 
de criar uma iluminação mais so-
fisticada e fazer coberturas lisas e 
texturizadas. 

 Ele também é utilizado para re-
distribuir o espaço de um ambien-
te, podendo ser feitas alterações no 
teto e em divisórias. Outra vanta-
gem é a excelente resistência ao 
fogo e um isolamento termo-acús-
tico satisfatório nos ambientes. 

 A aplicação de gesso em refor-
mas pode render, além da estética, 
economia. Enquanto um reboco 
normal é feito em duas etapas e 
utiliza areia, cimento e cal, no re-
boco de gesso se utiliza apenas um 
insumo: o próprio gesso. Um saco 
de gesso chega a ser encontrado no 
mercado por um valor três vezes 
menor que um de cimento.

 Para o arquiteto Luís Fábio 
Rezende de Araújo, o gesso é um 
elemento versátil que permite ca-
muflar no ambiente toda a infraes-
trutura do espaço. “Entre o forro e 
a cobertura podem estar as tubula-
ções elétricas, hidráulicas (no caso 
de áreas molhadas no pavimento 
superior), cabos de automação, áu-
dio, vídeo, caixas de som ambien-
tes, câmeras de monitoramento e 
até projetores de imagem, no caso 
de uso do telão”, enumera.

 É comum ocorrerem trincas 
ou fissuras em forros de gesso mal 
executados. Na maioria dos casos, 
esse problema é decorrente de ten-
sões no material, provocadas pela 

dilatação ou retração térmica. Se-
gundo Luís Fábio, é importante 
preservar as juntas de dilatação 
entre o forro e as paredes. O visual 
estético do forro “solto” é mais in-
teressante e permite que as paredes 
ganhem outras cores.

 Ambientes com muita umida-
de – como área de serviço, cozinha 
e banheiro - não são bons candida-
tos a receberem revestimento em 
gesso, pois esse material é muito 
solúvel e é danificado quando entra 
em contato com a água. Uma con-
sequência negativa para o uso do 
material é que a cada ano grande 
quantidade de resíduos de gesso é 

gerado na construção civil e geral-
mente isso não recebe uma destina-
ção correta.

 Antes de iniciar qualquer alte-
ração no condomínio é válido lem-
brar que, além de precisar passar 
pela aprovação dos condôminos 
em assembleia, deve-se obter um 
parecer técnico de um engenheiro 
responsável. Essa obrigação veio 
com a Norma nº 16.280 de 2014 da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), que disciplina 
as reformas em edificações, com 
o objetivo de evitar que ocorram 
danos à estrutura do prédio e possí-
veis acidentes.

Por Redação com assessoria |
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Rinite alérgica:
O ambiente pode estar a favor desta vilã

Bem Estar

Dicas
Sobrou tinta da reforma?

 É comum sobrar um pouco 
de tinta após uma pintura no 
imóvel, mas o que se deve fa-
zer com ela? A primeira regra é: 
jamais se deve despejar a sobra 
pelo ralo ou em cursos de água, 
para não poluir. Muitas pessoas 
doam a tinta restante a institui-
ções de caridade ou amigos. Po-
rém, também é possível arma-
zená-la para usar futuramente.

Se desejar fazer isso, guarde as 
latas em um lugar coberto sem 
umidade ou calor excessivo, 
sempre na posição vertical e 
sem movimentação. Tintas que 
ficam guardadas por muito tem-
po podem formar uma película 

resultante da ação do ar. Para evi-
tar isso, a tampa da lata deve estar 
sempre bem fechada de maneira 
que não exista a possibilidade da 
entrada de ar e conservada de ca-
beça para baixo.

Descarte de resíduos

 É natural querer nos desfazer 
daquilo que não nos serve mais. 
O destino de tudo termina sendo o 
lixo. Mas, será que todo esse ma-
terial pode ser descartado junto? 
A resposta é: não. Muitos desses 
componentes, a exemplo do plásti-
co e vidro, podem ser reutilizados 
e reciclados para outras finalida-

des. Enquanto que outros itens, a 
exemplo das lâmpadas e baterias, 
não podem ser misturados ao lixo 
comum, pois são potencialmente 
prejudiciais ao meio ambiente e 
à saúde por conterem substâncias 
tóxicas.

 O ideal é que o condomínio 
proponha a seus moradores um 
sistema de coleta seletiva de lixo. 
Para implantação do projeto, o sín-
dico pode formar uma comissão de 
junto aos moradores ou recorrer a 
empresas de assessoria em gestão 

de coleta seletiva, que montam um 
fluxo para destinação do lixo, des-
de o descarte correto à doação ou 
possível venda do material.

Playground seguro

 A Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) traz em 
seus códigos de NBR nº 14.350-1 e 
nº 14.350-2 orientações sobre ins-
talação e manutenção adequadas 
em playgrounds, os parquinhos de 
criança. Algumas medidas devem 
ser observadas para que a seguran-
ça dos usuários esteja garantida. 
O síndico deve optar sempre po 
equipamentos de boa qualidade e 

ser rigoroso nas vistorias para 
testar a resistência dos brinque-
dos.

 Devem ser priorizados 
brinquedos com cantos arre-
dondados, coloridos com tin-
tas atóxicas, montados com 
parafusos galvanizados (que 
não enferrujam) e embutidos. 
O parquinho deve ser instalado 
em um local amplo e arejado, 
que garanta pelo menos 1,80m 
de circulação ao redor de toda 
extensão do playground. Para 
absorção de impactos em que-
das, o ideal é que ele seja mon-
tado em uma caixa de areia fofa 
com uma profundidade mínima 
de 30 cm. 

As baixas temperaturas des-
ta época do ano, associada 
a uma umidade irregular 

do ar que respiramos – ora muito 
seco em algumas regiões do país 
- são responsáveis por favorecer 
a rinite alérgica em grande parte 
da população. Aproximadamente 
de 10% a 25% das pessoas apre-
sentam o problema em algum mo-
mento do ano. Outro agravante é 
que no frio as pessoas costumam 
manter os ambientes mais fecha-
dos, o que facilita a propagação de 
microrganismos.

 Os sintomas são conhecidos: 
crises de espirros, tosse, coceira no 
nariz, coriza, irritação nos olhos... 
Essas são algumas manifestações 
da rinite alérgica que na verdade 
é uma inflamação da mucosa que 
recobre a área interna do nariz. O 
clima frio típico de estações como 
o outono e inverno sensibiliza o 
nariz e o estimula a fazer um es-
forço maior para ativar a respira-
ção e manter o corpo aquecido.

 Além do clima, o ambiente em 
que passamos grande parte de nos-
so tempo – como a casa e o traba-
lho – também influenciam bastan-
te para amenizar ou desencadear 
uma crise de rinite. Isso acontece 
porque, além da temperatura, ou-
tros agentes podem deixar nosso 
trato respiratório sensível: poeira, 
pelos de animais, grãos de pólen, 
fumaça, dentre outros. 

 Ao contrário do que muitos 
imaginam, a rinite alérgica não é 

sinal de baixa defesa do organis-
mo. Trata-se exatamente do inver-
so, a reação é uma resposta exa-
gerada do sistema imunológico e 
as crises de espirro são tentativas 
do organismo de “expulsar” aquilo 
que está causando um distúrbio. 

 A rinite é influenciada pela 
herança familiar. Caso ela se ma-
nifeste repetidas vezes e com in-
tensidade crescente, é importante 
procurar um médico especialista 
para fazer uma avaliação e pres-
crever os remédios adequados. 

A auto-medicação é totalmente 
desaconselhável, pois pode trazer 
efeitos indesejados e até agravar o 
problema. 

 Algumas outras medidas sim-
ples podem ajudar a evitar o des-
conforto da rinite alérgica. A regra 
de ouro é manter os ambientes 
limpos, não permitindo o acúmulo 
de poeira, ácaros e fungos no chão, 
sobre móveis, tapetes, filtros de ar 
condicionado, etc. Os lençóis de 
cama devem ser trocado no mí-
nimo uma vez por semana, pois, 

ainda que não sejam usados, eles 
ficam acumulando poeira. 

 Mesmo com o frio do inver-
no, é aconselhável abrir as jane-
las e deixar o ar natural circular 
no ambiente por pelo menos uma 
hora. Sempre que possível, deve-
-se evitar poluição, fumaça de ci-
garro e outros odores fortes, como 
perfumes e produtos de limpeza. 
Para diminuir a irritação no nariz, 
podem-se lavar as narinas com 
soro fisiológico, isso também ser-
ve para umedecê-lo. 
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Ultima rodada do primeiro 
turno terá 21 desfalques por 
causa de seleções nacionais

As “novas” 
alegrias da capital

Com ou sem 
referência

Por Rener Lopes |

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

O histórico defeito do calen-
dário brasileiro de não pa-
rar o campeonato quando 

as seleções jogam vai provocoar 21 
desfalques na 19a rodada, a última 
do primeiro turno. São sete convo-
cados por Dunga para os amistosos 
contra Colômbia e Equador. Mais 
sete convocados por Alexandre 
Gallo para a seleção sub-21 e sete 
de seleções sul-americanas que jo-
garão neste final de semana. 
 A lista seria engrossada por 
Dória, do Botafogo, e Otávio, do 
Internacional, ambos negociados 
no último dia da janela de trans-
ferências para Olympique de Mar-
selha e Porto, respectivamente. 
Também por Marcelo Moreno e 
Samudio, do Cruzeiro, que só não 
desfalcarão o líder do campeonato 
porque pediram dispensa de suas 
seleções, Bolívia e Paraguai.
 O clube mais castigado pelas 
convocações é o Cruzeiro, que en-
frentará o Fluminense desfalcado 
de Alissou e Lucas Silva, da se-
leção de Gallo, Éverton Ribeiro e 
Ricardo Goulart, convocados por 
Dunga. 

Depois do fracasso na Copa 
do Mundo, na sua própria 
casa e com requintes de 

humilhação, a procura das cau-
sas tornou-se uma metralhadora 
giratória. Felipão, Fred, choro, 
carência de jogadores, técnicos 
desatualizados, dirigentes, CBF, 
Federações, calendário, falência 
dos clubes, tudo isso e muito mais 
foi relacionado como os motivos 
do vexame. Vimos algumas boas 
análises; outras, nem tanto.
 Outro fator que passou a fre-
quentar as discussões foi a ques-
tão de se jogar, ou não, com um 
jogador-referência no comando 
de ataque. Questionou-se, exaus-
tivamente, a imobilidade do cen-
troavante brasileiro Fred. Ainda, 
acrescentou-se que a utilização de 
um atacante fixo é coisa antiquada 
e que não se usa mais. 
 Na pressa de se emitir opinião, 
cometem-se alguns equívocos. 
Primeiro, Fred sempre jogou as-

sim: entre os zagueiros e, algumas 
vezes, saindo da área para fazer 
o pivô. Não cai pelos lados, nem 
volta para buscar o jogo. Quando 
tenta, perde a bola. Portanto, não 
deveria ser uma “novidade” como 
foi para muitos. Segundo, o pro-
blema não está na referência em si, 
mas na capacidade do meio-campo 
e das jogadas pelos lados da área 
em abastecer o finalizador. Seja 
ele um centroavante de área ou 
alguém que esteja, no momento, 
fazendo essa função.
 É certo que o tradicional “Ca-
misa 9” está diminuindo e pode 
até desaparecer, da mesma forma 
como aconteceu com os autênticos 
pontas, mas não a função. Mais 
produtivo seria se a discussão se 
concentrasse na criação das joga-
das pelo meio, pelos lados e per-
to do gol adversário, pois é aí que 
reside o nosso principal problema 
dentro das quatro linhas. Haja vista 
a quantidade de chutões no nosso 
futebol doméstico. 

Olá pessoal! Acabou a Copa 
do Mundo, o Brasil foi 
uma lástima em campo, os 

estádios ficaram e a saudade bateu. 
Vão ficar na minha memória os vá-
rios momentos de alegria, de tris-
teza, de felicidade e de chateação 
que vivemos durante os meses de 
junho e julho aqui em Brasília e em 
todo o Brasil.
 Mas agora, que venham as 
Olimpíadas, daqui a mais ou me-
nos 700 dias, no Rio de Janeiro. E 
chega a hora de se perguntar: o que 
temos para a capital federal?
Sim! Temos Brasília como sub 
sede da competição olímpica. Vá-
rias partidas do futebol acontece-
rão no monumental Mané Garrin-
cha. Assim, o torcedor candango 
não ficará de fora desta maravilho-
sa festa que é a Olimpíada e a Pa-
raolimpíada.
 E são dois dos principais es-
portes olímpicos que têm dado ale-
gria a quem acompanha o esporte 
por aqui: o basquete e o vôlei. Os 
times da nossa cidade representam 
muito bem o nome do Distrito Fe-
deral.
 No basquete, o UniCeub/Bra-
sília é tricampeão brasileiro da 
modalidade. O time foi eliminado 
nas duas últimas edições do Novo 
Basquete Brasil para o São José 
dos Campos/SP. Para a temporada 
14/15, o clube apresentou reforços 

e quer fazer bonito, resgatando o 
nome de Brasília no basquete na-
cional.
 Outro esporte que tem contri-
buído para deixar o torcedor feliz 
é o vôlei. O time do Brasília Vôlei, 
capitaneado pela ex-jogadora Leila 
Barros, fez bonito na primeira par-
ticipação na Superliga Feminina: 
chegou entre as oito primeiras e 
também se reforçou, inclusive com 
jogadoras estrangeiras, para dispu-
tar o torneio nacional. E olha que a 
Leila garantiu que, com esse time, 
o Brasília Vôlei chega às semifi-
nais! Vamos torcer!
 Agora, cabe a você torcedor 
apoiar mais esses dois esportes 
além do futebol. Vamos encher 
os ginásios, vamos fazer barulho 
e colocar Brasília no circuito dos 
grandes esportes olímpicos. Assim 
como o Mané Garrincha, o vôlei e 
o basquete também são orgulhos 
da nossa cidade.
 Mês que vem estou de volta! 
Até lá!
Rener Lopes é editor-chefe do 
Clube do Esporte DF (www.
clubedoesportedf.com.br) e 
narrador da Rádio Esportes Brasília 
(www.esportesbrasilia.com.br). 
Baixe o aplicativo da Esportes 
Brasília para iOS e Android nas 
lojas virtuais e acompanhe nossa 
programação. É de graça!

Veja abaixo a lista dos desfalques e dos clubes mais prejudicados:

Clube Jogadores
CRUZEIRO (4) Éverton Ribeiro, Ricardo Goulart (Brasil), Alisson, Lucas Silva (Brasil 

sub-21)
CORINTHIANS (4) Guerrero (Peru), Lodeiro (Uruguai), Gil, Elias (Brasil)

FLAMENGO (2) Victor Cáceres (Paraguai), Erazo (Equador)

INTERNACIONAL (2) Aránguiz (Chile), Gilberto (Brasil sub-21)

SÃO PAULO (2) Alvaro Pereira (Uruguai), Ademílson (Brasil sub-21)

ATLÉTICO MINEIRO (1) Diego Tardelli (Brasil)

ATLÉTICO PARANAENSE (1) Douglas Coutinho (Brasil sub-21)

BOTAFOGO (1) Jéfferson (Brasil)

FLUMINENSE (1) Valencia (Colômbia)

GRÊMIO (1) Luan (Brasil sub-21)

SANTOS (1) Robinho (Brasil)

VITÓRIA (1) José Wellison (Brasil sub-21)

Éverton Ribeiro (Cruzeiro) Erazo (Flamengo)

Robinho (Santos)
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Entrevista
Dúvidas sobre contabilidade 

aplicada ao condomínio

A gestão contábil de um con-
domínio pode gerar mui-
tas dúvidas para o síndico 

de primeira viagem, se ele ainda 
não tiver uma familiaridade com 
o tema. A princípio, a própria na-
tureza jurídica do condomínio é 
alvo de algumas polêmicas e isso 
dificulta um pouco o entendimento 
sobre as quais obrigações fiscais 
ele está sujeito. 

 Os condomínios têm uma na-
tureza jurídica peculiar, não pos-
suem finalidade lucrativa, mas são 
equiparados a uma empresa no que 
tange a necessidade de possuírem 
inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ). Para 
esclarecer alguns pontos, a Folha 
do Síndico entrevistou o contador 
José Lins, que fornece algumas in-
formações básicas para os síndicos 
iniciantes. Confira!

Folha do Síndico – O condomínio 
deve possuir cadastro no INSS?
José Lins – Sim, e essa inscrição 
deve ocorrer assim que o condomí-
nio é criado. Isso é uma obrigação 
porque o condomínio, assim como 
uma empresa, contrata funcioná-
rios. O mesmo se aplica em relação 

ao cadastro na Caixa Econômica 
Federal, entidade que administra o 
Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS).

FS – O uso de Certificado Digital 
é obrigatório para o condomí-
nio?
JL – Trata-se de uma assinatura 
eletrônica legítima, que é usada 
para acessar o canal “Conectivi-
dade Social”, da Caixa Econômica 

Federal (CEF). Há muitos condo-
mínios que ainda não possuem o 
Certificado Digital e deixam essas 
transações a cargo de seus conta-
dores, estes sim são obrigados a 
possuírem. Mas acho importante 
que cada condomínio se apresse 
em criar o seu, pois em um futuro 
breve acredito que haverá uma co-
brança maior por isso e é bom estar 
preparado. 

FS – O condomínio deve reter 
impostos sobre o pagamento de 
seus funcionários?
JL – Embora tenha uma natureza 
jurídica própria, o condomínio nes-
te caso deve agir como uma empre-
sa e assim fazer o devido recolhi-
mento das taxas cabíveis na fonte. 
Em sua qualidade de empregador, 
este é o certo a fazer. Lembrando 
que o funcionário deve ser infor-
mado sobre os percentuais que são 

descontados de seu rendimento. 

FS – Há incidência de impostos 
sobre atividade do síndico, quan-
do remunerada?
JL – Sim, pois essas atividades são 
consideradas prestação de serviço. 
São aplicados os mesmos descon-
tos como em qualquer outro servi-
ço. 

FS – A assessoria contábil profis-
sional é necessária?
JL – Sim, o condomínio deve ter 
a disposição o serviço de um pro-
fissional devidamente registrado 
no Conselho de Contabilidade da 
região onde está situado o imóvel. 
Caso o condomínio seja gerido por 
uma administradora, esta deve ter 
em seus quadros um contador res-
ponsável. O contador é responsá-
vel pela escrituração de documen-
tos, prestação de contas, por emitir 
as diversas guias de recolhimento 
que deverão ser pagas pelo síndico. 
Tudo isso passa por um contador 
e, sem a supervisão e assinatura 
de um, os documentos não esta-
rão dentro da legalidade, podendo 
o condomínio ser penalizado por 
isso. 
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Acessórios

Bordados e Uniformes
Segurança Eletrônica

Assessoria Condominial

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

Equipamentos de Segurança

Corretora de Seguros

Controle de Pragas



Agosto de 2014

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOSAgosto 2014

Manutenção Predial Manutenção Predial

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

Síndico Profissional

Terceirização de Mão de Obra
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Terceirização de Mão de Obra
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Terceirização de Mão de Obra Terceirização de Mão de Obra

Imóveis

Cortinas e Persianas
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Assessoria Condominial

Aldo Junior
Diretor da JR Office

(61) 8209-9999

Por Aldo Junior |

 Assembleia de Implantação de 
Condomínio, assim nasce um 

condomínio de fato e de direito

Roteiro de Assembleia de Implantação de Condominio

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

tradição de 25 anos no mercado 
do DF, lança neste mês de Ju-
nho/2014 um produto diferencia-
do e privativo para seus clientes 
o OFFICEBOOK 2014 – Abas 
Inteligentes - o novo balancete 
da Empresa.
  A pasta de prestação de 
contas condominal com abas 
inteligentes, foi criada pela JR 
OFFICE em 2005 com absoluta 
exclusividade, e vem conquis-
tando mercado  a cada ano.  A 
concorrência vem tentando co-
piar, mas não há como comparar.
 O OFFICEBOOK – Abas In-
teligentes – é excepcional. Sem 
qualquer sombra de dúvidas, é 
a melhor pasta de prestação de 
contas do DF, porque consegue 
aliar  transparência, clareza nas 
informações, demonstrativos 
específicos, gráficos analíticos e 
cronologia contábil, além de se-
gurança das informações para o 
sindico e todo condomínio.
 As abas que separam as se-
ções, facilitam a acessibilidade 
das informações, proporcio-
nando a quem o manuseia, ex-

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

JR OFFICE LANÇA O 
OFFICEBOOK 2014!

Uma Verdadeira “Obra de Arte”

O sonho da casa própria exis-
te no imaginário de todas 
as pessoas, e no momento 

da concretização com a compra de 
um imóvel, atinge-se uma das gran-
des metas da vida civil.  A partir 
deste momento, se este imóvel for 
um apartamento ou casa em condo-
mínio, necessariamente a co-pro-
priedade chamada  “condomínio” 
precisa ser entregue aos futuros 
compradores. 
 Na verdade anteriormente a co-
mercialização dos imóveis, a cons-
trutora obrigatoriamente averba no 
cartório de registro de imóveis da 
região, o memorial descritivo do 
empreendimento, contendo  tam-
bém de outros documentos obri-
gatórios pela Lei 4.591/64(Lei das 
Incorporações), como a  convenção 
e a instituição de condomínio, além 
do regimento interno, este último 
item parte integrante da convenção 
pela nova legislação. 
 Atendidas as formalidades le-
gais, o imóvel está apto a ser co-
mercializado, e sua entrega futura 
acarretará no objeto de nosso tema, 
a necessidade da implantação de 
um novo condomínio.   
 O marco inicial para então 
que seja criado o condomínio, é o 
habite-se. O “Habite-se” é o ato ad-
ministrativo emanado de autoridade 
competente que autoriza o início da 
utilização efetiva de construções 
ou edificações destinadas à habita-
ção. Trata-se de um documento que 
comprova que um empreendimento 
ou imóvel foi construído seguindo-
-se as exigências legais. 
 A partir deste momento a cons-
trutora deve convocar os promiten-
tes compradores, conforme prazos 
de antecedência dispostos no códi-
go civil e entregar o condomínio.  A 
implantação de um condomínio, é 
um procedimento técnico normal-
mente conduzido por uma adminis-
tradora de condomínios especiali-
zada,  indicada pela construtora que 

visa implantar o condomínio, dando 
personalidade jurídica de fato e de 
direito.
 Implantar um condomínio, sig-
nifica na prática, a construtora do 
empreendimento  passar a respon-
sabilidade da gestão administrativa 
aos compradores/condôminos, com 
a devida eleição de um sindico, e 
aprovação de uma taxa condomi-
nial para cobrir as despesas iniciais 
dos primeiros doze meses, com 
base em uma previsão orçamentá-
ria elaborada pela administradora, 
sendo esta detalhada e cuidadosa 
a fim de evitar surpresas ao futuro 
sindico.  Consequentemente a partir 
daí, a construtora estará desobriga-
da em arcar com as despesas  pós 
“habite-se”, pois os condôminos 
assumiram a responsabilidade pela 
administração.
 Alguns cuidados devem ser to-
mados no processo administrativo  
da entrega, a fim de evitar grandes 
dissabores aos vindouros morado-
res. Primeiramente a previsão orça-
mentária. Esta deve ser muito bem 
elaborada com absoluto critério 
técnico contábil,   e principalmen-
te considerando nuances como por 
exemplo  a previsível inadimplên-
cia na fase inicial do prédio, a fim 
de cobrir as despesas ordinárias 
mensais e vincendas.
 As despesas ordinárias vincen-
das são aquelas que não são men-
sais porém no curso da gestão se 
tornarão obrigadas tais como: se-
guro do prédio, 13º salário, dedeti-
zação, recarga de extintores dentre 
outras. Especificamente estas des-
pesas vincendas deverão obrigato-
riamente compor o orçamento na 
sua proporção apropriando a receita 
para sua devida quitação na época 
do vencimento.
 Outro fator importante para o 
sucesso da previsão orçamentária 
é o superávit. O calculo das recei-
tas e despesas  deve contemplar um 
superávit contábil , para cobrir des-

pesas eventuais não previstas, que 
podem surpreender o sindico caso 
não estejam elencadas na previsão.
 No âmbito administrativo,  o 
sindico deverá receber da constru-
tora no ato de implantação do con-
domínio: as plantas do prédio, as 
chaves de acesso do prédio, a con-
venção original e o regimento in-
terno, além da relação completa de 
moradores para os devidos contatos 
da recém criada gestão.
 Em suma,  a assembleia de im-
plantação de condomínio, deve ser  
revertida de um rito administrativo 
obrigatório, e conduzida por profis-
sional capacitado, objetivando não 
invalidar ou criar possíveis nulida-
des dos atos administrativos vota-
dos e aprovados em reunião, pela 
simples falta de cumprimento das 
exigências pertinentes.
 Finalmente, os cuidados na cor-
reta convocação da assembleia, ela-
boração da previsão orçamentária e 
registro da ata de implantação em 
cartório são fatores fundamentais 
para se  iniciar uma gestão condo-
minial, subsidiando toda a futura 
sequencia administrativa do con-
domínio, possibilitando ao sindico 
toda tranquilidade de administrar 
as questões diárias e atender as de-
mandas dos condôminos.

Atos Administrativos Resultados Práticos
1. Recebimento de Habite-se pela Constru-

tora
Convocação de assembleia

2. Realização de Assembleia – pauta: elei-
ção de sindico, sub-sindico e conselho 
fiscal; apresentação de previsão orça-
mentária; aprovação de taxa condomi-
nial .

Personalidade jurídica, Gestão administrativa e arrecadação  

3. Elaboração de Ata de Instituição de con-
domínio;

Obtenção de CNPJ e abertura de C/C

4. Contratação de Assessoria Condominial Implantação de Contabilidade

Emissão de Boletos

Prestação de Contas Mensal

Assessoria em Assembleias Ordinárias e Extraordinárias

Elaboração de Folha de Pagamento e Encargos Sociais

Cobrança de Inadimplentes

Ação Judicial de Cobrança de Devedores
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Os condomínios e os impostos
Entenda Direito

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

Por Anderson Machado |

a) Incidência na locação de 
partes comuns de condomínio 
edilício
 Locação de partes comuns 
de condomínio serão observados 
os seguintes critérios, na qual, a 
Receita Federal por meio do Ato 
Declaratório Interpretativo ADI 
02/2007, passou a entender que 
deve ser declarado o valor recebi-
do pelos condomínios a título de 
locação de partes comuns. É a lei:

 Os rendimentos decorrentes 
serão considerados auferidos pelos 
condôminos, na proporção da par-
cela que for atribuída a cada um, 
ainda que tais rendimentos sejam 
utilizados na composição do fundo 
de receitas do condomínio, na re-
dução da contribuição condominial 
ou para qualquer outro fim. Cabe 
também o condômino se sujeitar ao 
cumprimento de todas as exigên-
cias tributárias cabíveis, relativa-
mente aos tributos administrados 
pela Secretaria de Receita Fede-
ral, especialmente no que tange às 
normas contidas na legislação do 
imposto sobre a renda referentes à 
tributação de rendimentos auferido 
com a locação dos imóveis.

 Tal iniciativa federal visa au-
mentar a voracidade fiscal do Esta-
do, quando passou a enxergar que 
muitos condomínios passaram a 
locar partes comuns para coloca-
ção de publicidade e que, além dis-
so, passaram a receber antenas de 
operadoras de celular, aumentando 
suas receitas. 

 Tal receita era, anteriormen-
te, inserida nos condomínios sem 
qualquer tributação, sendo fonte 
ignorada pela Receita Federal. En-
tretanto, hoje se exige tratamento 
diferenciado. As administradoras, 

fiéis à legislação, são obrigadas a 
cumprir a determinação.

 O advogado Dr. Anderson 
Machado especialista em Direito 
Condominial e Imobiliário afirma 
que, o STJ (Superior Tribunal de 
Justiça), já se manifestou seu en-
tendimento no sentido de que o 
condomínio edilício possui perso-
nalidade jurídica, inclusive, para a 
finalidade de considerá-lo enquan-
to sujeito passivo de obrigação tri-
butária.

 Ou seja, não será o condomí-
nio quem deve declarar tal recei-
ta, mas sim os condôminos, como 
tendo recebido sua fração corres-
pondente, ou seja, na proporção do 
quinhão que lhe for atribuído. Toda 
a receita auferida pelo condomínio 
como sendo fruto de locação de 
áreas comuns deve ser informada 
pelo condômino em sua declaração 
de renda, desde de 2008, como se 
tal fração (parte correspondente e 

proporcional a cada condômino) 
fosse uma receita de locação de 
imóveis, ainda que os condôminos 
não tenham recebido os pagamen-
tos em espécie.

 Importante esclarecer que, no 
caso de condomínio edilício, o 
pagamento pela ocupação ou uso 
de partes comuns (salão de festas, 
piscinas, churrasqueiras etc.) pelos 
próprios condôminos não é consi-
derado rendimento de aluguel.

 Não é por outra razão que os 
condomínios tem a sua inscrição 
regular no CNPJ.

b) Tributação do rendimento 
em relação aos síndicos.
 Os síndicos que têm suas cotas 
isentas ou que recebem pró-labore, 
são obrigados a cumprir duas im-
posições legais, a primeira previ-
denciária e a segunda relativa ao 
Imposto de Renda.

 No que tange as retenções, 
os rendimentos são considerados 
prestação de serviços e devem 
compor a base de cálculo para 
apuração do recolhimento mensal 
obrigatório (carnê-leão) e do ajus-
te anual, ainda que havidos como 
dispensa do pagamento do condo-
mínio.

 Em primeiro lugar, importante 
esclarecer que pouco importa para 
a Receita Federal que o síndico 
seja isento da cota ou que receba 
pró-labore: são duas situações dis-
tintas, mas que para fins fiscais são 
idênticas. A cota que se isenta é 
considerada remuneração para to-
dos os fins. É o que diz a lei, no 
Regulamento do Imposto de Renda 
de 1999.

 A retenção de INSS, relativa à 
questão previdenciária é obrigação 
também em relação ao síndico, que 
retém 11% de INSS sobre o efeti-
vamente recebido (se pró-labore, 

o líquido, que é igual ao valor do 
ganho menos a retenção) e no caso 
de isenção de cota, os 11% sobre o 
valor da cota.

 Cabe ressaltar que, mesmo 
sendo isento da cota, o síndico 
deve declarar como tendo recebido 
o valor em sua declaração de renda, 
tendo como fonte pagadora o con-
domínio, inclusive quando estamos 
diante de Síndico profissional o en-
tendimento é pacífico no sentido de 
ser tributável o rendimento.

 No entanto, considerando que 
há regras específicas para declara-
ção do Imposto de Renda, em caso 
de dúvidas é aconselhável que o 
Síndico busque orientação com o 
profissional de sua confiança para 
evitar qualquer prejuízo junto ao 
fisco.

A retenção de INSS, relativa à questão 
previdenciária é obrigação também em 
relação ao síndico....
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Finanças
Em busca de uma gestão 
financeira equilibrada

Assumir a sindicância de 
um condomínio é uma 
grande responsabilida-

de, pois significa estar à frente 
de interesses coletivos. Em uma 
comparação, podemos dizer que é 
uma atividade muito semelhante 
a um emprego, no qual uma série 
de compromissos da empresa (ad-
ministrativos, fiscais, trabalhistas 
e até civil) depende de sua gestão. 
Comprometimento e habilidades 
administrativas são peças chaves 
para desempenhar o cargo de sín-
dico. 

 Apesar de sua imensa impor-
tância, são poucos os síndicos que 
recebem remuneração pelos servi-
ços que prestam. É preciso muito 
jogo de cintura para cuidar de um 
condomínio, na maioria das ve-
zes contando com um orçamento 
limitado. Contudo, independente 
de ser ou não remunerado, aquele 
que oferece seu nome para ocupar 
a função de síndico precisa estar 
ciente de suas atribuições e respon-
sabilidades.

 O presidente da Associação 
Brasileira dos Educadores Finan-
ceiros (Abefin), Reinaldo Domin-
gos, faz uma análise do atual pano-
rama de endividamento do cidadão 
brasileiro e de como isso afeta a 

rotina administrativa dos condomí-
nios. Na sua opinião, o crescimen-
to da inadimplência por parte das 
famílias brasileiras em diversos ti-
pos de compromissos faz com que 
o pagamento do condomínio sofra
atrasos, muitas vezes até mesmo
de anos por parte do morador. Isso
acarreta um problema direto no flu-
xo de caixa e, consequentemente,
não resta alternativa a não ser o
aumento para quem é adimplente.
“Assim, infelizmente os que pa-
gam em dia terminam pagando por
aqueles que não conseguem man-
ter seus compromissos em dia”,
resume o educador financeiro.

 “O primeiro passo que o sín-
dico deve seguir para exercer sua 
atividade de forma correta finan-
ceiramente é fazer uma avaliação 
da administração dos débitos do 
condomínio e os meios disponíveis 
de fazer com que as dívidas sejam 
pagas”, diz Domingos. Para isso é 
imprescindível contar com asses-
soria jurídica e contábil. 

 “Uma gestão financeira que 
possa honrar com os compromis-
sos em dia é vital. Uma recomen-
dação minha é procurar uma boa 
administradora de condomínios, 
para que a mesma possa assumir 

todas essas responsabilidades fis-
cais, previdenciárias, trabalhistas, 
dentre outras. Com isso o síndico 
poderá exercer seu papel como 
um autêntico administrador, sendo 
bem assessorado”, orienta Reinal-
do Domingos, que é autor do livro 
“Terapia Financeira”.

 De acordo com o educador fi-
nanceiro, é preciso estruturar em 
conjunto com a administradora um 
orçamento mensal e anual, com as 
aprovações de todas as despesas 
por parte do conselho fiscal e re-
alizar as assembleias periódicas, 
a fim de prestar contas de tudo. 

“Lembramos que a responsabilida-
de quanto aos órgãos fiscais é total 
do síndico, por isso da importância 
de ter uma administradora eficiente 
e eficaz para sua segurança”, res-
salta. 

 Além de honrar com as obri-
gações básicas do condomínio, o 
síndico junto a seus condôminos 
devem envidar esforços para fa-
zer uma poupança para urgências. 
Essa reserva de caixa deve ter um 
montante capaz de suportar impre-
vistos, como uma reforma emer-
gencial, uma demissão, na qual 
terá que arcar com as verbas resci-
sórias, como a multa sobre o fundo 
de garantia do empregado demitido 
e até mesmo uma possível ação tra-
balhista.

 Para ser um síndico é preciso 
antes de tudo saber que toda deci-
são deve passar por aprovações em 
assembleia e é importante lembrar 
que, mesmo saindo do cargo, o sín-
dico ainda responde pelas ativida-
des de sua gestão. Mas nem tudo é 
problema, existem as recompensas. 
Um bom síndico que cumpre com 
suas obrigações também é elogiado 
e pode deixar um grande legado do 
bem, de pessoa ilibada e colabo-
radora por se responsabilizar pelo 
patrimônio coletivo.
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Segurança
Porta aberta para 

invasores

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

Problema comum em condo-
mínios sem porteiro ou com 
a presença de um apenas no 

período noturno: o condômino tira 
o carro da garagem e se esquece de
fechar o portão eletrônico ao sair
ou, outra situação, sai do prédio
a pé e não fecha adequadamente
o portão de pedestres. No mundo
em que vivemos, onde os ataques
a casas e condomínios aumentam a
cada dia, deixar uma porta aberta é
quase uma certeza de ter desagra-
dáveis surpresas.

Assaltos, arrastões, sequestros 
ou pequenos furtos podem ser fruto 
da negligência dos próprios mora-
dores que habitam o condomínio. 
Seja por pressa ou desatenção, as 
situações relatadas no início des-
se texto não são raras e acabam 
expondo o patrimônio e todos os 
demais condôminos à ação de ban-
didos. 

 A estudante Maria Letícia Ta-
vares, de Natal (RN), mora em um 
condomínio sem porteiro em tem-
po integral e reclama da postura de 
outros moradores. “No meu prédio 
isso sempre era um problema. As 
pessoas passavam e não passavam 
a chave no portão de fora. O resul-
tado é que tivemos até furtos nos 
apartamentos do térreo durante a 
madrugada. Os ladrões aproveita-
vam o descuido e furtavam objetos 
pelas janelas. Na minha opinião, 
isso foi até pouco, poderiam acon-
tecer incidentes mais graves”, rela-
ta. 

 As queixas foram levadas pela 
estudante à Assembleia do condo-
mínio e lá ganhou o apoio de vá-

rios outros moradores que também 
testemunharam o portão de entrada 
aberto várias vezes. “Resolvemos 
o problema com uma fechadura
que só abria com a chave. Assim,
apenas batendo o portão ele já fi-
cava fechado”, conta a estudante.
Além da troca de fechadura, foram
afixados cartazes orientando os
moradores e visitantes a se certifi-
carem que o portão estava devida-
mente fechado ao saírem.

 É preciso que os moradores se 
conscientizem que vivem em um 
ambiente coletivo e, agindo com 
negligência, ele pode prejudicar 
mais pessoas além dele próprio. 
Todos devem se manter vigilantes 
e cuidadosos em relação à seguran-
ça do condomínio, pois há pessoas 
mal intencionadas que aguardam 
apenas uma falha para praticarem 
suas ações criminosas. Confira 

mais dicas de segurança:

• Criar um espaço para entrega
de objetos à portaria sem a aber-
tura do portão (comidas, enco-
mendas, remédios, etc)

• Proibir que entregadores su-
bam para os apartamentos

• Proibir informações sobre ven-
das e locações

• Proibir a entrada de corretores
sem autorização por escrito do
proprietário

• Não permitir que funcionários
saiam com uniformes do prédio
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Administração
Condomínio é obrigado a 

fornecer e fiscalizar uso de EPI

Todo empregador é obrigado 
a fornecer gratuitamente 
o equipamento necessá-

rio para que o trabalhador exerça 
sua atividade com segurança. A 
não obediência dessa regra pode 
acarretar sérios problemas com 
a Justiça do Trabalho e, por 
isso, tem-se percebido que 
há sim um esforço 
por parte 
dos patrões 
em cumprir 
a orientação. No 
entanto, não basta for-
necer os chamados Equi-
pamentos de Proteção Individual 
(EPI), é preciso fiscalizar o seu 
uso.

 Esses equipamentos só são 
úteis quando são utilizados, obvia-
mente. O que acontece é que, seja 
por desleixo ou esquecimento, al-
guns funcionários não os utilizam 
como se deve ser. Dentro do con-
domínio, existem atividades po-
tencialmente nocivas à saúde e se-
gurança do funcionário, umas em 
menor e outras em maior grau de 
risco: limpeza das áreas comuns, 
recolhimento de lixo, contato com 
produtos químicos, manutenção 
de fachada do prédio, são alguns 
exemplos de tarefas que devem ser 
feitas com uso de EPI.

 O síndico precisa estar alerta 
em relação à Norma Regulamen-
tadora de número 6 do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE). 
Dentre as atribuições exigidas pela 
NR-6, cabe ao empregador as se-
guintes obrigações: adquirir o EPI 
adequado ao risco de cada ativida-

de; orientar e treinar o trabalhador 
sobre o uso adequado, guarda e 
conservação; exigir seu uso; subs-
tituir imediatamente o EPI, quan-
do danificado ou extraviado, bem 
como responsabilizar-se pela hi-
gienização e manutenção periódica 
dos equipamentos. 

 O empregado, por sua vez, 
também tem obrigações a cumprir. 
Caso ocorra algum tipo de aciden-
te, se comprovada pela perícia que 
houve negligência do próprio fun-
cionário, o condomínio pode ser 
isentado da responsabilidade. São 
deveres do trabalhador: utilizar o 
EPI apenas para a finalidade a que 
se destina; responsabilizar-se pela 
guarda e conservação dos equipa-
mentos; comunicar ao empregador 
qualquer alteração que o torne im-
próprio ao uso e cumprir as deter-
minações do empregador sob o uso 
pessoal.

 Para a técnica em Segurança 
do Trabalho, Amanda Silva, os 

condomínios residenciais devem 
ser rígidos na fiscalização. “Por ser 
um ambiente domiciliar, o condo-
mínio se diferencia de uma empre-
sa por não impor uma disciplina 
tão rígida a seus funcionários às 
vezes. Quando isso acontece, po-
de-se abrir espaço para uma infor-
malidade que não é bem vinda. O 
funcionário começa a dar descul-
pas de que esqueceu de colocar o 
equipamento ou que ele é descon-
fortável e termina por descartar o 
uso”, alerta.

“O síndico não deve flexibilizar o 
uso dos equipamentos necessários, 
pois assim estará colocando em 
risco a saúde de seu funcionário. 
A omissão também pode fazer com 
que ele responda na Justiça do Tra-
balho posteriormente. O emprega-
dor tem o direito de exigir o uso do 
EPI e sabemos que, caso não seja 
obedecido, o funcionário pode até 
ser demitido por justa causa”, con-
clui a técnica. 
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Sindico “on line”: 
facilidades 24 horas

Repeteco

Apesar de muito difundida, 
ainda é pequeno o nume-
ro de síndicos e adminis-

tradores que utilizam a Internet 
para fazer para fazer consultas e 
resolver problemas que envolvam 
órgãos públicos. A baixo alguns 
endereços eletrônicos úteis e por 
que não dizer, indisponíveis para o 
trabalho do sindico.

 A Internet é o meio de comuni-
cação e informação mais rápido da 
historia da humanidade e encon-
tra-se em franca expansão. Exis-
tem hoje milhões de websites que 
oferece informação sobre assuntos 
ilimitados. Para um condomínio, 
as possibilidades são igualmente 
ilimitadas, pois o mundo virtual 
da web oferece inúmeras possi-
bilidades e oportunidades raras. 
Uma importante possibilidade é 
construir uma comunidade on line 
que disponibilize o regulamento 
interno, documentos administra-
tivos, resultados de assembléias e 
outras informações de interesse do 
condomínio. 

 Toda esta informação ficará 
disponível 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, para todos aqueles 
que a necessitarem, e será uma 
forma de racionalizar custos, se 
considerarmos apenas os valores 
poupados na reprodução de pi-
lhas de documentos. Desta forma, 
quando um condômino necessitar 
de qualquer um desses documen-
tos, bastará indicar-lhe o website 
do condomínio onde ele poderá 
copiar ou imprimir tudo o que ele 
desejar, quando ele desejar.

Por Andréa Mattos |

Questões trabalhistas 

www.mpas.gov.br
O site da previdência trás infor-
mações sobre benefícios, emissão 
online da Certidão Negativa de 
Debito e requerimentos.

www.receita.fazenda.gov.br
Para entregar DIRF pela Internet, 
no site da secretaria da Fazenda 
Federal. A declaração do imposto 
retido na fonte deve ser entregue 
no mês de fevereiro do ano seguin-
te ao qual se refere.

www.calculos.com

Esse site oferece cálculos on line 
de pagamento de horas extras (e 
reflexo em outros benefícios), adi-

cionais e indenizações por demis-
são. 

www.vtonline.com.br
Para comprar vale transporte pela 
Internet. Disponível para áreas 
metropolitanas de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Campinas, Porto Ale-
gre, Curitiba, Salvador, Recife, 
Goiânia e distrito Federal.

www.vr.com.br
Pedidos de vale refeição, vale 
transporte e outros.

Concessionárias de energia elé-
trica. A maioria dos sites das em-
presas tem agencias virtuais para 
2ª. Via de conta e outros serviços, 
além de dicas de economia para 
condomínios.

www.ceb.com.br
Cia energética do Distrito Federal

www.cemig.com.br 

Cia energética de Minas Gerais

www.cerj.com.br
Cia energética do Rio de Janeiro 

S/A

www.coelba.com.br
Cia de eletricidade do estado da 

Bahia

www.coelce.com.br
Cia energética do Ceará 

www.cosern.com.br
Cia energética do Rio Grande Do 

Norte

www.elektro.com.br
eletricidade e serviço S/A

www.eletropaulo.com.br 

eletricidade e São Paulo S/A

www.saelpa.com.br
sociedade anônima de eletrifica-

ção da Paraíba 

Prefeituras

 A maior parte das leis sobre 
edificações são municipais. Mui-
tas delas estão disponíveis para 
download nos sites das respectivas 
prefeituras, além de outros servi-
ços, como “tapa buracos”

www.belohorizonte.mg.gov.br
www.campinas.sp.gov.br
www.curitiba.pr.gov.br

www.df.gov.br
 www.florianopolis.sc.gov.br
www.portoalegre.rs.gov.br
www.prefeitura.sp.gov.br 

www.recife,pe.gov.br
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

www.rio.rj.gov.br
www.salvador.ba.gov.br

www.sjc.sp.gov.br
* A autora é jornalista e colabora-
dora da Folha do Sindico
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Entenda as duas decisões do 
STJ sobre taxa de condomínio

Jurídico Momento EuChef

Camarão ao Endro 
com Massa Cabelo 

de Anjo

INGREDIENTES

Rendimento: 4 Porções

• 200g de cabelo de anjo massas
crua

• 2 colheres de sopa de mantei-
ga sem sal

• 3 colheres de sopa de ceboli-
nha, cortado, cerca de 3 gran-
des

• 3 colheres de sopa de suco de
limão, cerca de 1 limão gran-
de

• 2 dentes de alho grandes, pi-
cados

• 400g de camarão cru, descas-
cado e limpo

• 1 xicara de creme de leite, de
preferencia o fresco

• 100g de creme chease, pode
ser o light

• 2 colheres de sopa de endro
fresco, picado

Directions

1. Cozinhe o macarrão de acordo
com a instruções da embalagem,

acrescentando uma pitada de sal e 
um fio de azeite

2. Escorra o macarrao e adicione
um fio de azeite para não grudar

3. Enquanto massa cozinha, derre-
ta a margarina em uma frigideira

/euchefdf

@euchef

Por Fábio Marques |

A nota divulgada no site do 
STJ datada de 1º de ju-
lho está correta, pois no 

Recurso Especial 1.104.352–MG 
2008/0256572-9 não houve mani-
festação sobre a justiça ou a injus-
tiça do rateio pela fração ideal no 
caso concreto e se fez necessária 
diante da confusão de alguns ór-
gãos da imprensa terem afirmado 
que o uso da fração ideal seria 
ilegal. Em nenhum momento esse 
advogado afirmou isso, tendo de-
clarado que o uso da fração ideal 
é indevido quando acarreta o en-
riquecimento ilícito, o que é com-
provado por várias perícias judi-
ciais, bem como foi o fundamento 
de algumas decisões judiciais que 
anularam o rateio pela fração ide-
al, quando essa afronta princípios 
hierarquicamente superiores. Nes-
se sentido cito o acórdão do TJMG 
1.0024.06.281355-5/002 (1).

 O recurso do condomínio, que 
defendia que o apartamento maior  
deveria pagar 131% a mais de 
taxa de condomínio que as demais 
unidades tipo, fundamentou-se na 
obrigatoriedade do pagamento a 
mais, simplesmente porque a lei 
permite o uso da fração ideal.

 O condomínio, já tendo co-
nhecimento do RE 541.317-RS, 
deixou de refutar um dos seis fun-
damentos da minha tese (função 
social do contrato, boa-fé, isono-
mia, enriquecimento ilícito, fração 
ideal para construção e desequi-
líbrio contratual) de que cobrar a 
mais do apartamento de cobertura/
térreo pelos serviços nas áreas co-
muns (faxineira, empregados, por-
taria, elevadores, áreas de lazer, 
energia elétrica etc.) gera enrique-
cimento ilícito, pois o fato de um 
apartamento ter fração maior não 
acarreta maior ônus na formação 
do rateio.

 O Ministro Marco Buzzi, de 
forma monocrática, negou segui-
mento ao Recurso Especial, já que 
o condomínio do Edifício Euni-
ce Maria não combateu o Artigo 
884 do Código Civil, que trata 
do enriquecimento ilícito, pois o 
condomínio se limitou a comba-
ter que o TJMG tenha afrontado 
o parágrago 1º, Artigo 12 da Lei
4.591 e o inciso I, do Artigo 1.336,
do Código Civil, que estipulam a
fração ideal como padrão, “salvo a
disposição em contrário”, expres-
são essa que visa permitir o uso do
bom senso e da lógica matemática
para se estipular um rateio de ma-
neira a evitar desequilíbrio quanto
ao valor a ser cobrado de cada uni-
dade quando entre essas há frações

diferentes.

Dessa maneira, a Nota de Esclare-
cimento do STJ veio em boa hora, 
pois em nenhum momento foi afir-
mado que o uso da fração ideal é 
impossível, pois esse não é o foco 
das demandas que visam anular a 
sua utilização. O foco é que seu 
uso como forma de dividir as des-
pesas, em determinados casos, não 
pode ferir os artigos 421, 422, 884, 
2.035 e demais princípios constitu-
cionais como o da isonomia. Des-
sa maneira, várias são as decisões 
que anularam o rateio pela fração 
ideal quando essa penaliza a co-
bertura ao forçá-la a pagar a mais 
por serviços e empregados que tra-
balham igualmente para todos os 
moradores, sejam de apartamento 
tipo ou de cobertura/térreo.

 Para entender sobre o que 
seja enriquecimento ilícito quan-
to ao rateio condominial, basta 
ler o novo artigo “Taxa da inveja, 
nos condomínios, a deficiência 
em matemática e na interpretação 
dos textos” publicado no Boletim 
do Direito Imobiliário/Diário das 
Leis. Caso os operadores do Di-
reito tenham maior interesse pelo 
tema, poderão analisar a robusta 
argumentação que sustenta a mi-
nha tese nos artigos “Rateio de des-
pesas no condomínio uma questão 
polêmica” (BDI-jan/2004); “De-
ver do judiciário de alterar o rateio 
injusto das despesas do condomí-
nio” (BDI-ago/2011); e “Definir 
o rateio da taxa de condomínio
exige conhecimento matemático e
bom senso”; (BDI- jul/2012), que
esgotam a matéria de forma clara e
exemplificativa.

No “Taxa de Inveja” cito ou-
tro acórdão do STJ que consagrou 
o rateio que não utilizou a fração
ideal (Recurso Especial 541.317-
RS) e esclareço vários pontos de
difícil compreensão para quem
não aprofundou na matéria e que
confirmam que o STJ já se posi-
cionou sobre essa questão (ma-
nutenção da taxa igualitária entre
apartamento com fração maior x
apartamento tipo) com a votação
unânime de cinco ministros.

PROVA PERICIAL 
ESCLARECE QUEM TEM 

RAZÃO
 Certamente, o assunto é polê-
mico e afeta diversos interesses a 
ponto de gerar calorosas manifes-
tações que são facilmente dissi-
padas mediante perícias judiciais 
realizadas nesses processos, pois 
todas provam que o apartamento 

de cobertura/térreo é penalizado 
com a cobrança pela fração ideal, 
já que os locais geradores dessas 
despesas são as áreas comuns uti-
lizadas igualmente por todos os 
moradores.

 É notório que quem tem razão 
não tem receio da realização de 
uma perícia de engenharia, pois 
essa busca apurar a verdade de 
uma situação e fornecer esclare-
cimentos técnicos às partes e aos 
magistrados, que por não terem 
domínio de questões matemáticas 
e de engenharia, necessitam de 
elementos robustos que evitem o 
julgamento equivocado, baseado 
no sendo comum.

 Os operadores do direito não 
são experts em cálculos matemáti-
cos, pois cada profissional se espe-
cializa em ramos distintos. Portan-
to, a perícia facilita a compreensão 
de questões relevantes que deter-
minam um julgamento acertado, 
que em alguns casos, como esse, 
consiste num desafio.

STJ JÁ DECIDIU SOBRE 
RATEIO IGUALITÁRIO

 Ressalta-se que o STJ já deci-
diu no Recurso Especial 541.317-
RS que o pagamento da taxa de 
condomínio deve ser igualitário, 
conforme decisão proferida pe-
los cinco ministros (Cesar Asfor 
Rocha, Aldir Passarinho Junior, 
Fernando Gonçalves, Sálvio de 
Figueiredo Teixeira e Barros 
Monteiro), em que aponta que “o 
pagamento dos funcionários, a 
manutenção das áreas comuns e 
os encargos tributários incidentes 
sobre essas áreas beneficiam de 
forma equivalente todos os mora-
dores, independentemente de sua 
fração ideal. Assim, não prevalece 
a presunção do aresto hostilizado 
de que os proprietários de menores 
economias ‘acarretam menor des-
pesa’, porquanto os custos, em sua 
maior parte, não são proporcionais 
aos tamanhos das unidades, mas 
das áreas comuns, cuja responsa-
bilidade e aproveitamento são de 
todos os condôminos indistinta-
mente”.

 Dessa maneira, cabe aos pro-
prietários de apartamentos que 
possuem maior fração ideal, caso 
se sintam prejudicados com a co-
brança maior, buscarem os seus 
direitos perante o Poder Judiciá-
rio, sendo a questão controvertida 
diante do vício de as convenções 
serem copiadas de modelos que 
não são elaborados por profissio-
nais que dominam a matéria.

Por Kênio de Souza Pereira |

Bon Appétit!!

Para mais receitas e dicas 
siga-nos

grande antiaderente em fogo 
médio-alto.

4. Adicionar cebolinha, o suco
de limão e alho; cozinhe por 2
minutos, mexendo sempre.

5. Adicione o camarão e cozi-
nhe por 5 minutos ou até o ca-
marão ficar rosa.

6. Retire da frigideira o camarão
e reserve.

7. Adicione o creme de leite,
cream cheese, e endro para na

frigideira, mexendo até ficar ho-
mogêneo.

8. Cozinhe por 1 a 2 minutos ou
até a mistura até levantar fervu-
ra e

baixe o fogo.

9. Voltar camarão para a frigi-
deira e cozinhe até que aqueci-
do completamente.

10. Combine a mistura de cama-
rão e massas; misture bem deli-
cadamente.




