
Ano VI - N° 72 - Fevereiro / 2016 - Brasília - DF  - site: www.folhadosindicodf.com.br email: folhadosindico@hotmail.com

10.000 Exemplares / mensal

Espaço 
Síndiconet

Principais 
ferramentas 
legais do síndico

Código civil, regimento 
interno, convenção, lei 
do inquilinato, CLT

Coluna do 
Especialista

É imprescindível 
saber como tratar 
das transgressões 
corretamente

Legislação

Exposição de lista 
de devedores 
pode gerar 
indenizações 
ao condômino 
constrangido

Coluna Dr. 
Condomínio

Síndico deve 
se cuidar para 
não servir de 
“escudo” dos 
Condôminos

Destaques 
desta edição

11

14

6

10

Pág

4



2 Fevereiro de 2016

Nossa Mensagem

Publicação Mensal da:

Tel.: (61) 3011-7300
folhadosindico@hotmail.com

Autorizado o uso da marca por:

Fundador:
Aroldo de Lima Marcelo

Sócio Diretor:
Aldo Araujo Silva Junior

folhadosindico@hotmail.com

Redação:
Andréa Mattos

Reg. prof. 1224 LSF 14 DRT/BaA

Designer Gráfico:
Harlen Borges Frigo

(61) 8175.3866

Assessoria Jurídica:
Dr. Átila Gadelha Marcelo

OAB/BA 24.542

ABC Paulista/SP  - 11 4509.5853
5.500 Exemplares

ruy@jornaldosindico.com.br
Aracaju/SE - 79 0000.0000

2.000 Exemplares
robinson@jornaldosindico.com.br

Baixada Santista/SP - 13 4009.3971
13.500 Exemplares

baixadasantista@jornaldosindico.com.br
Belém/PA - 91 3246.5534

5.000 Exemplares
belem@jornaldosindico.com.br

Belo Horizonte/MG - 31 3337.6030
16.000 Exemplares

marcio@jornaldosindico.com.br
Brasília/DF - 61 3011-7316

10.000 Exemplares
folhadosindico@hotmail.com

Campinas/SP - 19 3233.1652
8.000 Exemplares

campinas@jornaldosindico.com.br
Curitiba/PR - 41 3029.9802

8.000 Exemplares
maurilei@jornaldosindico.com.br

Fortaleza/CE - 85 3283.2627
6.000 Exemplares

fortaleza@jornaldosindico.com.br
Goiânia/GO - 61 3011.7316

5.000 Exemplares
goiania@jornaldosindico.com.br

Natal/RN - 84 3086.9884
3.000 Exemplares

natal@jornaldosindico.com.br
Niterói/RJ - 21 2622.5312

5.000 Exemplares
niteroi@jornaldosindico.com.br
Petrolina/PE - 87 8825.9245

1.000 Exemplares
petrolina@jornaldosindico.com.br

Recife/PE - 81 3053.9894
10.000 Exemplares

recife@jornaldosindico.com.br
Rio de Janeiro/RJ - 21 2210.2902

20.000 Exemplares
riodejaneiro@jornaldosindico.com.br

São Paulo/SP - 11 5572.5250
20.000 Exemplares

livia@jornaldosindico.com.br
Sorocaba/SP - 15 3418.1181

3.000 Exemplares
sorocaba@jornaldosindico.com.br

EXPEDIENTE

FRANQUEADOS:

A Folha do Síndico não se responsabiliza 
por conceitos e idéias emitidos em artigos 
assinados ou em matérias pagas. Proibida 
reprodução total ou parcial, sem prévia 
autorização da Publik Editora Ltda.

Ano novo, síndico novo? 
Nem sempre. Mas uma 
pesquisa de uma adminis-

tradora de condomínios indicou 
que pelo menos 1/3 ou cerca de 
34% dos condomínios residenciais 
de São Paulo - maior cidade do 
Brasil e, consequentemente, maior 
número de edifícios - irá eleger 
novos representantes ainda no pri-
meiro trimestre de 2016.
 A troca de mandatos deve obe-
decer a todos os trâmites legais que 
vai desde a convocação, a apresen-
tação de chapas, eleição em assem-
bleia e, enfim, posse. Quando feita 
da maneira legal, a transição de um 
síndico para outro é salutar para o 
condomínio, pois dinamiza e injeta 
nova energia na administração. 
 Assim como em qualquer de-
mocracia, a alternância de poder é 
o princípio fundamental para com-
bater possíveis excessos e tendên-
cias autoritárias. Não há mais espa-
ço nos dias de hoje para o “síndico 
ditador”. Os condôminos são mais 
bem informados, conhecem seus 
direitos e sabem muito bem o que 
esperar e exigir de um síndico. 
Aquele que põe seu nome à dispo-
sição para esse cargo deve ter em 
mente que necessitará exercitar o 

diálogo, pois nenhuma gestão cen-
tralizadora é benéfica.
 Outro dado levantado pela ad-
ministradora Lello de São Paulo 
demonstra que a população que 
vive em condomínios almeja mu-
danças e ultimamente vem apos-
tando na troca de síndicos como 
estratégia. Se na década passada, 
cerca de 90% dos síndicos con-
seguiam se reeleger, esse número 
hoje reduziu a 70%. Tal fato ainda 
é significativo de que muitos síndi-
cos conseguem estender seu man-
dato, porém a tendência vem sendo 
a alternância. 
 Trazemos essa reflexão acerca 
da “hora de passar o bastão”, ou 
seja, transmitir o cargo de síndico 
adiante na editoria “Seu condomí-
nio”. Na seção de “Administração” 
também abordamos o tema, focan-
do na necessidade de se repassar 
em ordem todos os documentos 
pertinentes ao condomínio ao ges-
tor seguinte. 
 Confira essas e outras matérias 
inspiradoras na nossa edição de Fe-
vereiro. A todos os nossos leitores, 
desejamos um ótimo e produtivo 
mês!
 Boa leitura!

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

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

Faxineiro 972,31 1.017,54 1.000,79

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

Jardineiro 972,31 1.078,46 1.000,79

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

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

Zelador 1.058,48 1.282,04 1.033,90

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

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

Encarregado 1.271,07 1.634,06 1.271,09

Vale Alimentação 510,00
Mensal

33,50 
Dia

Trabalhado

35,00 
Dia

Trabalhado

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 8 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 25 ------

Piso Salarial (Sindiserviços-DF) Terceirização

Agente de Portaria 1.146,64

Auxiliar Administrativo 1.087,48

Auxiliar de Serviços Gerais 1.052,20

Encarregado de Limpeza 2.140,40

Encarregado Geral 2.687,37

Garagista 1.146,64

Jardineiro 1.553,46

Office-Boy/Contínuo 1.052,20

Zelador 1.146,64

Vale Alimentação
27,50

Dia
Trabalhado

Tabela do INSS - 2016
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

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

Quem Receber até                                     806,80

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   29,16

Quem Receber até                                  1.212,64

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

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

Salário Mínimo para 2016 R$ 880,00

Tabela do IRRF - 2015
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

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

Validade: 31/01/2017

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais Mês: Setembro/15
Índice Base Dez/01 - 100,000
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* Sujeita à alterações
OBSERVAÇÕES

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

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

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

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

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

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

TRPC/2016!!! 

Mais uma vez a Folha do 
Sindico inova e traz a 
comunidade condomi-

nial uma das maiores demandas 
dos síndicos do DF: como avaliar e 
mensurar o pró-labore a receber do 
condomínio.

 A partir de agora os síndicos 
do DF tem uma referencia para de-
terminar seus pró-labores a Tabela 
Referencial de Pró-labores Condo-
miniais - TRPC 2016 da Folha do 
Sindico. Exclusiva e detalhada por 
região administrativa, a nova tabela 
referencial fecha uma grande lacuna 
do mercado condominial e em espe-
cial dos síndicos, ou seja, a falta de 
referencia para designar e propor em 
assembleia ou em previsão de orça-
mento o valor do pró-labore.

 Uma das grandes discussões das 
assembleias condominiais sempre 
foi como definir o pró-labore do sin-
dico. Muitos condôminos creem que 
o sindico não deveria receber nada, 
por se tratar de uma função que con-
flita interesses de seu próprio patri-
mônio, portanto deveria ele – sindi-
co -  não ter qualquer remuneração. 
Outros já entendem ser justo remu-
nerar o sindico pelas dificuldades do 
cargo e os aborrecimentos inerentes 
ao exercício da função, mas a gran-
de pergunta sempre foi a seguinte: 
quanto devemos pagar ao sindico? 
Esta duvida não existe mais.

 Uma ampla pesquisa realiza-
da pela Folha do Sindico em 2.183 
condomínios de todo o DF em meio 
a condomínios residenciais, comer-
ciais e mistos, vem trazendo um de-

talhamento por região da realidade 
econômica aplicada e seus parâme-
tros a fim de atribuir uma remunera-
ção justa ao sindico.

 A TRPC 2016 vem atualizada 
para o exercício de 2016, com de-
talhes importantes que envolvem 
inclusive a figura dos síndicos pro-
fissionais, os condomínios comer-
ciais, os condomínios clube e até as 
formas de  isenção da taxa condomi-
nial e a atribuição de pró-labore ao 
subsíndico quando for o caso.

 A análise criteriosa nos números 
coletados na pesquisa, transforma 
a TRPC 2016 na maior referencia 
de consulta de pró-labores condo-
miniais para toda a comunidade 
condominial do DF, com relação 
às nuances e particularidades dos 
valores de pró-labores e remunera-
ções que envolvem um condomínio. 
Nem os síndicos profissionais foram 
esquecidos. Com parâmetros reais 
de mercado, a TRPC 2016 também 
considera as remunerações médias 
por região administrativa pesquisada 
destes prestadores de serviços que 
ganham mercado a cada ano.

 Aldo Junior (foto) - Diretor Ge-
ral da Folha do Sindico -  acrescenta 
ainda: “ ...a TRPC 2016 servirá de 
base para todos os condomínios e 
gestores condominiais sem duvida 
alguma. Sua abrangência e detalha-
mento trazem as particularidades 
que todos almejavam para definir 
uma justa remuneração ao síndico. 
Muitas dúvidas levantadas em as-
sembleias por condôminos serão re-
solvidas com a aplicação da TRPC 
2016. Ficamos muito felizes de po-
der trazer esta novidade ao mercado 
condominial do DF de forma exclu-
siva. “

 A TRPC 2016 significa para os 
síndicos a redenção. Inúmeras  dis-
cussões sobre o tema pró-labore 
sempre causaram aos síndicos muito 
constrangimento com os condômi-
nos para definir sua remuneração, 
diante de tantas controvérsias e a fal-
ta de uma referencia clara que pudes-
se avaliar a realidade de quanto um 
sindico possa receber por sua função 
exercida.

 A tabela estará disponível nas 
edições impressas mensais da Folha 
do Sindico e no site www.folhado-
sindicodf.com.br  para consulta.

Aldo Junior
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Animais em condomínio: 
permitidos, porém com 

bom senso

Cotidiano

Um tema polêmico no uni-
verso da vida em condo-
mínio sempre foi a pre-

sença de animais de estimação. A 
legislação brasileira permite que os 
condôminos criem seus pets, logo, 
nenhuma convenção particular de 
condomínio pode se sobrepor à lei 
nacional. É o que defende a maio-
ria dos juristas quando questiona-
dos sobre o assunto.
 Contudo, essa permissão pos-
sui restrições. Segundo o artigo 
1.336 do Código Civil, legislação 
vigente para os condomínios no 
Brasil, é dever do condômino “dar 
às suas partes a mesma destinação 
que tem a edificação e não utilizar 
de maneira prejudicial ao sossego, 
salubridade e segurança dos pos-
suidores, ou aos bons costumes”. 
Ou seja, pode-se criar um animal 
de estimação desde que ele não 
ofereça riscos ou perturbe o con-
forto dos vizinhos. 
 O bom senso sempre é a me-
lhor regra a ser obedecida, mas às 
vezes alguns limites são excedidos 
e o caso pode parar na Justiça. Foi 
o que ocorreu em São Paulo, quan-
do a 34ª Câmara de Direito Priva-
do do Tribunal de Justiça (TJSP) 
manteve decisão da 4ª Vara Cível 
Central da Capital, obrigando um 
morador de condomínio a reduzir o 
número de cães que vivem em seu 
apartamento (cinco cães), sob pena 
de multa diária de R$100 em caso 
de descumprimento. 
 Foi permitida a permanência 
de dois animais, desde que obser-
vadas as regras do local. O condo-
mínio ingressou com a ação judi-
cial após diversas reclamações de 

moradores. O dono dos animais 
alegava que as reclamações seriam 
fruto de desavenças pessoais e que 
os cães só latiam quando provoca-
dos.
 De acordo com o desembar-
gador Nestor Duarte, relator do 
recurso, o barulho excessivo pro-
vocado pelos cinco cachorros foi 
confirmado por outros moradores 
e consta, inclusive, da assembleia 
que aprovou regras e condutas para 
permanência de animais de esti-
mação nos apartamentos. “O fato 
é que o réu veio recebendo adver-
tências e multas para solucionar 
o problema do barulho produzido 
por seus cães desde 2010, sem to-
mar providência efetiva”, afirmou 
o magistrado.
 Histórias como essa demons-
tram o quão conflituosa pode ser a 

convivência em condomínio quan-
do os moradores não pensam no 
coletivo e não se põem no lugar do 
próximo. Animais são permitidos 
em condomínios? Sim. Possuir um 
pet requer compromisso e respon-
sabilidade por parte do dono. 
 Antes de comprar ou adotar 
um é preciso refletir sobre alguns 
pontos: qual o porte do animal 
quando adulto e se haverá espaço 
suficiente no apartamento para ele 
se adequar; esse animal é agressi-
vo ou pode oferecer algum risco a 
outras pessoas que vivem no mes-
mo espaço; há disponibilidade de 
tempo para levá-lo para passear e 
assim evitar que faça barulho no 
ambiente doméstico. O dono do 
animal é responsável por qualquer 
dano físico ou material que o bicho 
venha a causar. 
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Coluna do Especialista
 É imprescindível saber como 

tratar das transgressões 
corretamente

Rodrigo Karpat

A aplicação de multa nos 
condomínios, normalmen-
te, deve ser considerada 

a última instância de um foco de 
discórdia e confusões dentro de 
um prédio. Muitas vezes, ela re-
presenta a única forma de coibir 
abusos e manter a ordem entre os 
moradores.
 Nesse sentido, uma das gran-
des polêmicas envolvidas na apli-
cação da multa está em como pro-
var a ocorrência da mesma. Para 
evitar qualquer tipo de dúvida ou 
má fé, o ideal é que a portaria do 
condomínio tenha sempre à dispo-
sição um livro de registro, a fim de 
que todas as ocorrências sejam ali 
documentadas.
 Na iminência de um problema 
mais grave, uma solução é contar 
com a presença de duas testemu-
nhas, que podem ser moradores, 
funcionários ou membros do cor-
po diretivo. Tais pessoas podem 
confirmar a veracidade dos fatos, 
dirimindo qualquer possibilidade 
de dúvida.
 Outra opção viável no que diz 
respeito à documentação de re-
clamações condominiais é fazê-la 
por e-mail ao síndico e/ou à admi-
nistradora, para que esses possam 
verificar o ocorrido. Mesmo com a 
confirmação do problema, o ideal 
é que o mesmo também seja rela-
tado no livro de ocorrências, para 
que o prédio tenha um histórico 
devidamente arquivado.
 É importante ressaltar pecu-
liaridades que envolvem o tema. 
Enquanto em alguns condomínios 
a convenção exige que antes da 
aplicação da multa haja uma noti-
ficação ao infrator - daí o fato de 
ser essencial a leitura prévia dos 

dispositivos – há condomínios em 
que seus regimentos internos e 
convenções não preveem formas 
de punição, bem como não estipu-
lam as multas em moeda corrente, 
trazendo ainda mais polêmica e 
preocupação.
 Para esses, a sugestão é que 
a edificação leve quanto antes a 
questão à assembleia, tanto para 
aprovar o regramento como tam-
bém para atualizá-lo.
 Em todos os casos, ao condô-
mino reclamado deve ser concedi-
do o direito de defesa com prazo 
razoável. Esse procedimento e a 
ratificação das multas em assem-
bleia, mesmo em convenções que 
não estipulam tal procedimento, 
tem sido fator determinante para 
que em casos de não pagamento da 
multa por parte do condômino, a 
mesma possa ser cobrada judicial-
mente.
 Quando a questão ou proble-
ma é levado para assembleia, in-
dependentemente dos moradores 
terem ciência exata do ocorrido ou 
terem somente escutado as recla-
mações, a eles é garantido o direito 
de voto, nos termos da convenção.
 Moradores ausentes na oca-
sião podem, caso assim permita a 

convenção, outorgar procurações 
para que outra pessoa o represente 
na votação. Ao reclamado caberá 
realizar a defesa escrita e em as-
sembleia explicar a situação, con-
vencendo a massa condominial de 
que a multa não deve ser aplicada. 
E, na falta de convocação de qual-
quer condômino, também na for-
ma prevista na convenção, anula-
-se a assembleia, com a invalidade 
dos atos ali praticados, de acordo 
com o que rege a Justiça.
 Para que a administração con-
dominial siga os trâmites sem bre-
chas para invalidação do procedi-
mento, é preciso que a convocação 
dos condôminos à assembleia seja 
feita por meio de carta protocolada 
ou registrada, expedida com ante-
cedência prevista na convenção, 
normalmente com prazo mínimo 
entre oito e dez dias. Isso garante 
que a coletividade pratique o di-
reito de participar das discussões 
e opinar sobre os temas relevantes 
– e, por vezes, polêmicos – que en-
volvem a vida condominial.
 
(*) Rodrigo Karpat é advogado de 
Direito Imobiliário e sócio do es-
critório Karpat Sociedade de Ad-
vogados.
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As Redes Sociais e o 
Comitê de Reforma 

da CBF

Primeira 
batalha

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Dentro do atual contexto, a 
forma como foi concebida 
a Primeira Liga pode não 

ser a melhor, mas, por enquanto, 
foi a única que se levantou para 
sacudir todos da letargia e tentar 
conter o declínio do nosso futebol. 
Para confirmar que algo precisa 
ser feito, urgentemente, basta to-
mar conhecimento das declarações 
de Rubens Lopes, presidente da 
FERJ, e do Coronel Nunes, o mais 
novo protagonista das aberrações 
que ajudam a destruir o que, outro-
ra, já foi o melhor futebol do mun-
do. São dois exemplos do que de 
pior existe na classe dirigente. 
 O comando do nosso futebol é 
definido por uma equação de poder 
legalmente protegida. Qualquer 
tentativa de mudar essa fórmula é 
quase impossível dentro da institu-
cionalidade. Para se ter uma ideia, 
o lançamento de um candidato de 
oposição nas eleições da CBF re-
quer a assinatura de 5 clubes e de 
8 Federações. Oito... Quem con-
segue isso? Quem vai se arriscar 
a lançar alguém, ser derrotado e 
sofrer represálias. “Para que vou 
apoiar uma oposição se a situação 
me favorece?” Por que será que 
nas eleições da CBF e de várias 
Federações só há um candidato? 
Além disso, há manobras de todas 
as espécies, como a recente, para 
que o tal do Coronel Nunes assu-
misse a presidência no lugar de Del 
Nero.
 Uma segunda forma seria via 
governo e/ou judiciário. No en-
tanto, há uma série de entraves 
políticos, burocráticos e legais, a 
começar pela questão: o futebol é 
público ou privado? Não há uma 
definição na legislação, o que im-
pede uma intervenção, por exem-
plo.

 Por fim, a forma mais doloro-
sa, mas a mais eficiente, seria via 
clubes. Aí, só na rebelião mesmo. 
Algo como o que aconteceu em 
86/87 quando da criação do Clube 
dos 13. Naquela época, ficaram só 
na questão da verba do direito de 
arena. Não brigaram pelo poder. No 
entanto, por essa via, seria necessá-
ria a união dos clubes para forçar 
mudanças, porque a CBF e as Fe-
derações têm a seu favor disposi-
tivos que as protegem e as mantêm 
no poder. Dificulta a união a ilusão 
de alguns clubes de que, próximos 
e subservientes a essas entidades, 
serão beneficiados e protegidos de 
desmandos, tais como: escolha de 
árbitros para os jogos, julgamentos 
nos tribunais, imposições de absur-
dos dispositivos nos regulamentos 
dos torneios, entre outras simpatias 
oportunistas. Assim, vira-e-mexe, 
beliscam um estadualzinho, mas 
sucumbem em campeonatos mais 
importantes.
 O interessante, e triste, é ver 
muitos dirigentes e torcedores re-
clamarem do estágio do futebol 
brasileiro e, por outro lado, mina-
rem a PL. Repito, não é a melhor 
forma, mas é a disponível no mo-
mento. Desejar a implosão da PL 
é defender os interesses da CBF e 
das Federações. Infelizmente, os 
clubes querem mais é que o rival se 
exploda, mesmo que isso represen-
te a continuação do “status quo”, 
mas não percebem que isso con-
tamina a si próprios. Mudar sem 
sacrifícios não existe, mas muitos 
acham que, se é preciso sacrifício, 
é melhor deixar como está. Tradu-
zindo: é muito mais legal vibrar ao 
ver o atual campeão brasileiro per-
der um time inteiro para a China do 
que lutar para o fortalecimento de 
todos.

A CBF diz ter recebido mais 
de 120 mil mensagens nos 
três dias seguintes à criação 

do comitê de reformas, quinta-feira 
passada. Falta ao comitê mais gen-
te que tenha se debruçado sobre os 
problemas do futebol nos últimos 
anos. Exatamente por isso, preci-
sa ter participação de quem está 
do lado de fora, sem compromisso 
com ninguém.
 Ter Carlos Alberto Torres e Ri-
cardo Rocha, com todo o respeito, 
é olhar para o que o Brasil fez, não 
para o que precisa fazer.
 Ricardo Rocha e Carlos Alber-
to poderiam estar. Desde que exis-
tam também outras frentes repre-
sentadas. Por exemplo, Raí, Paulo 
André, João Paulo Medina…
 A resposta da CBF à observa-
ção é que houve conversas para ter 
a participação de alguns destes no-
mes e nenhum demonstrou interes-
se. Fato é que deveria haver mais 
gente que se dedicou a estudar os 
problemas do futebol por dez, vin-
te, trinta anos.
 Mas é fato também que, com 
suas limitações, o comitê de refor-
mas vai criar uma nova cartilha. 
Como quando o Brasil convocou a 
Assembleia Constituinte, em 1986, 
e quem pariu a Constituição foi 
um Congresso Nacional com 300 
picaretas — expressão do então 
deputado federal Luís Inácio Lula 
da Silva, que virou canção dos Pa-
ralamas do Sucesso.
 O comitê de reformas não vai 
parir uma nova Constituição do fu-
tebol brasileiro. A ideia da CBF é 

passar a impressão de que está fa-
zendo algo para acabar com a ima-
gem de corrupção. Por isso, abriu 
as redes sociais pensando em quem 
quiser participar.
 Pois se as redes sociais estão 
abertas, é preciso usá-las. Há três 
anos, as redes sociais convocaram 
a população para a rua e fizeram o 
maior movimento social do Brasil 
desde o impeachment de Fernando 
Collor.
 Hoje, é preciso inundar a pá-
gina da CBF com as ideias obri-
gatórias, aquelas que o comitê de 
reformas terá obrigação de tirar do 
papel.
 A primeira missão atribuída 
pelos próprios dirigentes é o códi-
go de ética.
 Importante. Mas há mais.

 Por exemplo, a queda da cláu-
sula de barreira para haver um sis-
tema aberto a quem quiser candi-
datar-se à presidência da CBF.
 O futebol brasileiro precisa 
de um grande pacto, com todas 
as partes representadas. Árbitros, 
técnicos, jogadores, clubes… O 
comitê reúne estes setores, embora 
sem os melhores quadros.
 O que resta não é lamentar 
que tudo vai dar errado outra vez. 
O que resta é inundar a página da 
CBF com a cobrança para que as 
mudanças obrigatórias sejam fei-
tas.

A página para inundar a página da 
CBF é esta: 

www.cbf.com.br/comitederefor-
mas/
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Segurança
Trabalho em altura requer 
equipamentos próprios e 

vigilância

Limpeza de fachadas e va-
randas, vistorias e mesmo 
alguns reparos na parte ex-

terna do condomínio exigem que 
um funcionário fique suspenso no 
ar por alguns minutos ou horas. 
Tal atividade apresenta riscos e, 
portanto, deve ser desempenhada 
com o máximo de cautela. 
 É obrigação da administração 
do condomínio fornecer os equi-
pamentos de proteção necessários 
à realização da tarefa, caso esteja 
sendo feita por um funcionário 
próprio: Ascensor de punho, cinto 
paraquedista, magnésio (diminui a 
umidade das mãos) e mosquetão 
de aço.
 Mesmo quando o serviço é 
prestado por uma empresa terceiri-
zada, o síndico deve estar vigilante 
quanto às normas de segurança e 
exigência de equipamentos, uma 
vez que ele pode ser chamado a 
compartilhar a responsabilidade 
por possíveis acidentes de trabalho 
que venham a ocorrer.
 De acordo com a legislação 
vigente, o trabalho em altura é ca-
racterizado como toda da atividade 
realizada acima de dois metros do 
nível inferior, na qual haja riscos 
iminentes de queda. O Ministério 
do Trabalho exige uma série de 

obrigações para patrões e empre-
gados que exercem atividades nes-
tas condições. É indispensável que 
o profissional seja capacitado para 
a função, por meio de cursos e trei-
namentos reconhecidos.
 O trabalho em altura é regula-
mentado pela norma regulamen-
tadora nº 35 (Trabalho em Altura) 
do Ministério do Trabalho e Em-
prego, que estabelece os requisitos 
mínimos e as medidas de prote-
ção. Tais requisitos e medidas en-
volvem o planejamento, a orga-
nização e a execução, de forma a 
garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores envolvidos direta ou 
indiretamente com esta atividade.
 Há uma hierarquia simples 
de medidas de controle que serve 

para eliminar riscos de queda em 
altura. Essa hierarquia deve ser se-
guida sistematicamente de forma 
que a pessoa que esteja no contro-
le do trabalho deva: usar o equipa-
mento de trabalho em altura para 
evitar quedas; verificar se o equi-
pamento de superfície/acesso em 
uso é estável e forte o suficiente 
para suportar o peso do trabalha-
dor e de qualquer equipamento; re-
alizar o trabalho tanto quanto pos-
sível a partir do solo, como montar 
estruturas e levantá-las na posição 
de meios de elevação; tomar pre-
cauções quando se trabalha em ou 
perto de superfícies frágeis, como 
por exemplo, em uma cobertura 
simples de telhados, para evitar 
uma queda ou para minimizar a 
distância e as consequências no 
caso de uma queda; garantir que 
os trabalhadores possam chegar 
com segurança até onde forem tra-
balhar em altura e também consi-
derar os procedimentos de evacu-
ação e salvamento de emergência; 
escolher o equipamento mais ade-
quado para o tipo de trabalho que 
está sendo feito; fornecer proteção 
contra queda de objetos; certificar-
-se de que o equipamento utilizado 
para trabalho em altura está bem 
conservado e inspecionado regu-
larmente.

Repeteco
Verão não é 

sinônimo de dengue

No ultimo sábado do mês de 
novembro de 2004 (29/11) 
foi realizado o “dia D” do 

combate à dengue, em todo Brasil.
A mobilização nacional envolveu 
tanto autoridades governamentais 
(federais, estaduais e municipais) 
quanto a organizações da socieda-
de civil, com o mesmo objetivo: 
evitar uma nova epidemia, nesse 
verão.
 A chegada do calor e a possi-
bilidade de ingresso de um novo 
tipo de vírus – o tipo 4- são moti-
vos de sobra para que todos enga-
tilhem suas armas contra o Aedes 
aegypti. No Rio de Janeiro, esses 
motivos são ainda mais fortes. Lí-
der nacional, no verão passado, em 
numero de casos confirmados de 
todos os tipos de dengue, o Estado 
também conquistou o triste titulo 
de campeão em numero de mortes 
causadas pelas picadas de mosqui-
tos infectados.
 Assim sendo, síndicos e ges-
tores prediais tem um papel estra-
tégico no combate a um mosquito 
cujos focos estão, em 90% dos 
casos, dentro das casas e condo-
mínios. A população pode e deve 
atuar e não é possível ficar apenas 
aguardando a visita do agente de 
saúde, a cada dois meses. As au-
toridades recomendam que os sín-
dicos promovam “vistoria diária” 
pelos funcionários do condomínio. 
A extensa lista inclui caixas d’água 
com tampa danificada, bromélias 
em área sombreada, retenção em 
cacos de vidro sobre muros, pneus, 
garrafas quebradas, lixo sem o de-
vido acondicionamento, acumulo 

de água sobre as canaletas da gara-
gem, pratos de vasos de plantas. O 
segredo é olhar com olho de quem 
quer achar, mesmo. Uma simples 
casca de ovo, uma tampinha de 
garrafa já são criadouros.
 

Ações diferenciadas 

 Para cada situação, há pelo 
menos uma solução alternativa. 
Durante anos pensaram que o fu-
macê era suficiente para combater 
o Aedes. Hoje sabe-se que o com-
bate só será eficaz com a mobiliza-
ção do cidadão comum, a partir do 
seu domicilio. As lições de ultima 
epidemia não foram em vão. Sendo 
assim alguns síndicos autorizam 
colocar querosene semanalmente 
nas canaletas da garagem. Mas no 
lugar de querosene também podem 
ser usados sal,creolina, detergente, 
óleo queimado etc.
 Da mesma forma, retirar bro-
mélias de áreas sombreadas e co-
locá-las ao sol tem o mesmo efeito 
de colocar uma colher de chá com 
água sanitária (diluída em 1 litro 
de água): modifica-se o ambiente 
do Aedes aegypti, matando-se as 
larvas. Outra dica é pôr areia nos 
muros cujo cacos de vidro – com o 
objetivo de evitar invasões – acu-
mulam água de chuva e formam 
criadouros do mosquito da den-
gue. Areia também pode ser a so-
lução para a água parada em pratos 
de vasos de plantas dos prédios.

*A autora é jornalista e colabora-
dora da Folha do sindico 

Boa parte dos casos de dengue no Brasil ocorre em 
condomínios. Tal constatação é um alerta para sín-
dicos e condôminos, já que é preciso afastar todas 
as possibilidades de uma nova epidemia este ano. 

Veja as novas “armas” contra o mosquito
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Exposição de lista de devedores 
pode gerar indenizações ao 

condômino constrangido

Legislação

A inadimplência é, sem dú-
vidas, o maior problema 
enfrentado por síndicos de 

condomínio e neste ano, com o 
agravamento da crise econômica, 
os números de devedores devem 
subir consideravelmente. Para 
reverter essa situação, a cobran-
ça deve ser feita para conduzir o 
inadimplente ao pagamento de 
seus compromissos pendentes. Isso 
pode e deve ser feito. Contudo, é 
preciso verificar a forma como esse 
chamamento é feito. 
 Expor publicamente a con-
dição de inadimplente, perante a 
lei, é interpretado como um cons-
trangimento e o síndico pode ser 
responsabilizado e penalizado ju-
dicialmente por isso. Portanto, a 
cautela e o bom senso são essen-
ciais nesses casos. Ainda que haja 
pressa para se receber os débitos, o 
síndico não deve evitar os excessos 
para não ter de responder por isso 
no futuro. 
 Igual cuidado deve ser tomado 
na hora de dar baixa nos pagamen-
tos efetuados. Não são incomuns os 
casos em que a administradora de 
condomínios ou o próprio síndico 
realizam cobranças indevidas. Ou 
ainda o pior: chegam a negativar o 

nome de condôminos adimplentes 
em órgão de proteção ao crédito 
como SPC e Serasa por engano. 
 No ano passado, a 4ª Câmara 
Civil do TJ desconstituiu sentença 
e julgou extinta, sem análise do 
mérito, ação de demanda propos-
ta por morador de um edifício que 
buscava indenização por danos 
morais de uma empresa prestadora 
de serviços condominiais, após ter 
seu nome lançado em lista de de-
vedores afixada no hall do edifício 
onde reside. Ele demonstrou nos 
autos estar com as contas rigorosa-
mente em dia.
 A decisão do TJ levou em 
consideração a ilegitimidade pas-
siva da empresa – deveria figurar 
nesse polo o síndico ou mesmo 
seus conselheiros. “A elaboração 
de documento contendo a infor-
mação equivocada de que o autor 
está inadimplente não se confunde 
com a sua fixação em área pública 
do prédio”, distinguiu o desembar-
gador substituto Jorge Luis Beber, 
relator da matéria.
 A decisão da câmara destacou 
que o contrato do condomínio com 
a empresa é para a prestação de 
serviços contábeis, sem nenhuma 

referência a administração condo-
minial. “Se dano houve à honra 
e à imagem do autor em razão da 
fixação da relação de devedores 
em área pública, esse se deveu à 
conduta adotada pelos gestores do 
condomínio edilício”, reiterou Be-
ber. A decisão foi unânime (Apela-
ção Cível n. 2015.024784-8). 
 O ônus nesse caso recaiu total-
mente no síndico por ter feito uma 
divulgação pública identificando 
o condômino erroneamente como 
inadimplente, gerando um cons-
trangimento. 
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Assessoria Condominial
Síndico deve se cuidar para 
não servir de “escudo” dos 

Condôminos
Diretor da JR Office e da Folha do Síndico

Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por Aldo Junior |

A convivência entre vizinhos 
não é nada fácil. Desaven-
ças são naturais pelos inte-

resses muitas vezes contrariados 
pelo morador ao lado. Os diver-
sos tipos de barulhos vindos das 
unidades, as crianças brincando e 
gritando no apartamento de cima, 
sussurros noturnos são alguns 
exemplos de problemas de convi-
vência entre os condôminos.
 Na maioria dos condomínios, 
os condôminos gostam de utilizar 
o sindico meu seu “escudo prote-
tor” não querendo se indispor com
seus vizinhos.

A sensibilidade do sindico tem 
que ser muito aguçada para per-
ceber quando ou não se envolver 
com brigas que não lhe dizem res-
peito.

Inúmeras situações aconte-
cem num condomínio diariamente. 
Imaginem o sindico se envolvendo 
em tudo, discussões, fofocas, bate-
-boca entre moradores seria uma
verdadeira loucura.

Por isso, fica o alerta para a im-
portância da percepção pelo gestor 
em sabiamente dependendo da si-
tuação vivenciada agir como me-
diador, como pacificador e quando 
necessário for, como sindico. 

A figura do sindico não deve 
se cofundir como um “ditador” ou 
ainda aquele que tudo pode, ape-
nas por ser o sindico.

Ser sindico requer qualidades 
diversas dentre elas, uma das mais 
importantes, é  saber quando se en-
volver em alguma demanda.

As discussões entre moradores 
são constantes pelos mais varia-
dos motivos. Como já dissemos 

problemas que envolvem crianças, 
barulhos, cachorros e por ai vai.
 A postura do sindico, é fun-
damental para solucionar o caso 
ou incendiar de vez. Treinamento 
e capacitação levam o sindico e 
discernir  qual o momento certo de 
atuar. Tal atitude mais parece com 
uma peça de teatro. O ator tem que 
saber exatamente o momento de 
sua fala, de sua intervenção para 
não atrapalhar os outros atores, que 
podem errar e ter que improvisar 
colocando tudo a perder. .
 O sindico segue o mesmo 
“script” , ou seja precisa saber a 

hora de atuar e resolver o proble-
ma no seu âmago. Evidentemente 
tudo vai depender de sensibilidade 
e preparação técnica. Quando digo 
sensibilidade é aquela tratada pelos 
psicólogos, aquela que precisa ser 
sentida “no ar” e momento de seu 
auge.
 A preparação já envolve trei-
namento técnico, cursos especiali-
zados e eventos direcionados, que 
capacitam o sindico preparando 
com abordagens do dia a dia e con-
teúdo especifico.

Aliando a estas características, 
o sindico não pode se envolver

por pressões de condôminos que 
querem unicamente usa-lo como 
“escudo de proteção”, evitando o 
condômino assim, o desgaste com 
seu vizinho.
 Estas situações  de discussões 
entre vizinhos normalmente não 
estão previstas no regulamento 
interno tais como: fumar na va-
randa, praticar ato sexual de forma 
escandalosa dentre outras. Estes 
fatos são muito desagradáveis, po-
rém não estão na alçada do sindico 
mais sim no âmbito da legislação.
 O código Civil Brasileiro, pre-
vê em seus artigos 1227 a 1313, 

conhecido como Direito de Vizi-
nhança que a tranquilidade e o sos-
sego do vizinho devem ser garanti-
dos.            

Art. 1.277 do Código Civil de 2002 
“fazer cessar as interferências 
prejudiciais à segurança, ao sos-
sego e à saúde, dos que habitam, 
provocadas pela utilização de pro-
priedade vizinha”.

 Como se vê claramente, tudo 
que envolve segurança, sossego e 
saúde são situações legais que ex-
cluem o sindico da demanda.
 Brigas de casais nos 
apartamentos(segurança), barulhos 
diversos nas unidades(sossego) e 
criação de animais (saúde), portan-
to são exemplos clássicos de ques-
tões que não envolvem no primeiro 
momento o condomínio.
 É claro que, quando estes as-
suntos estiverem dispostos nas 
convenções e nos regimentos, o 
condomínio pode interferir como 
mediador e auxiliar o condômino 
prejudicado na aplicação das pena-
lidades e sanções previstas.
 Em suma,  o sindico não pode 
se deixar levar por pressões de 
condôminos para tomar a frente em 
situações que não estejam elenca-
das na convenção e no regimento 
interno. Tal intervenção pode cau-
sar mais problemas do que os ori-
ginais.
 Ser um sindico que compreen-
de sua função e os seus limites de 
atuação no exercício de sua fun-
ção,  é fundamental para preservar 
sua própria imagem e sua gestão 
como um todo. 
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CEB
CEB inaugura 

subestação Noroeste

A CEB Distribuição inaugu-
rou a Subestação Noroeste 
na manhã do dia 04/02. 

A nova estrutura foi planejada e 
construída para atender integral-
mente a população do bairro e 
áreas adjacentes.  A unidade do 
Noroeste custou R$ 17,5 milhões, 
investimento da Terracap. 
  “A nova subestação da CEB 
garante o fornecimento de energia 
com qualidade e confiabilidade, 
aumentando a disponibilidade de 
carga para e região e reduzindo as 
possibilidades de falta de energia 
à quase zero”, afirma o Diretor 
Presidente da CEB, Ari Joaquim 
da Silva. Em caso de necessida-
de, esta subestação poderá, como 
nova alternativa, ser utilizada para 
suprir emergências ou manobras 
de rede em toda a região da Asa 
Norte e Grandes Áreas Norte.
  “A subestação foi construída 
com equipamentos modernos que 
elevam o padrão de qualidade no 
fornecimento de energia para os 
moradores do Noroeste”, enfati-
zou o governador de Brasília, Ro-
drigo Rollemberg.
  A SE Noroeste está atenden-
do 3.019 unidades consumidoras 
por meio de seis circuitos alimen-
tadores, dos 24 previstos para a 
Subestação. A rede de distribuição 

do Noroeste será subterrânea para 
atender os requisitos urbanísticos 
de Brasília e, também, dar maior 
confiabilidade ao fornecimento do 
serviço.
  Para dar mais confiabilidade 
ao sistema, a SE Noroeste conta 
com dupla alimentação. A CEB 
construiu 5km de Linhas de Dis-
tribuição de Alta Tensão (LDAT) 
subterrâneas que interligam a SE 
Noroeste à Subestação Sudoeste 
(3,2km) e à Subestação Brasília 
Norte (1,8km). Com isso, caso 
haja uma eventual interrupção em 
uma das linhas, a outra continuará 
alimentando a SE Noroeste, auto-
maticamente, não interrompendo, 
dessa forma, o fornecimento de 
energia elétrica ao consumidor. A 
CEB e a Terracap investiram R$ 
10,9 milhões na construção das Li-
nhas de Distribuição de Alta Ten-
são e nos circuitos alimentadores.
  Para o Presidente da Câma-
ra Comunitária Noroeste (CCN), 
Antônio Custódio Neto, a inaugu-
ração de uma subestação dedica-
da ao fornecimento de energia ao 
Noroeste é uma boa notícia. “Com 
certeza nós vemos com excelentes 
olhos essa entrega da CEB e do 
Governo de Brasília”, declara. 

Fonte:www.ceb.com.br

Seu Condominio
A hora de passar o bastão

A nova tendência é buscar novos nomes para 
se alternarem no comando do condomínio

Geralmente os mandatos de 
síndico duram um ano, 
podendo ser renovado por 

mais um. A maioria dos condomí-
nios escolhem o primeiro trimestre 
do ano para realizar a alternância 
do cargo. 
 De acordo com a Lello, em-
presa que administra cerca de 1,6 
mil prédios na capital paulista, 
essa é a realidade de cerca de um 
terço dos condomínios da cidade 
de São Paulo. Os quais promovem 
assembleias nos três primeiros 
meses do ano para escolher seus 
novos representantes. A maioria 
dessas votações ocorre entre janei-
ro e março, nos prédios residen-
ciais. 
 No caso de eleições em con-
domínios, a recondução ao cargo 
é um fato quase certo, muito co-
mum. A reeleição do mesmo sín-
dico ainda predomina, já que cerca 
de 70% das assembleias realizadas 
para escolher o responsável legal 
pelo condomínio acaba confir-
mando a mesma pessoa que já 
ocupava o cargo anteriormente. É 
o que aponta levantamento recente
da administradora paulista.

Embora ainda represente 
um número expressivo, pesqui-
sas comparativas indicam que o 
condômino busca atualmente di-
versificar e alternar a gestão do 
condomínio. Se hoje os índices 
de reeleição são grandes, no pas-
sado eles era ainda maiores, pra-
ticamente uma certeza. Ainda se-
gundo a Lello, na década passada 
a permanência do mesmo síndico 
era chancelada em 90% das as-
sembleias realizadas com esta fi-
nalidade.  

 Para Angélica Arbex, gerente 
de Relacionamento com o Cliente 
da Lello Condomínios, a mudan-
ça é significativa e reflete a maior 
preocupação dos moradores, 
principalmente dos novos condo-
mínios entregues nos últimos 10 
anos, em relação à segurança, con-
forto e qualidade de vida, aliada à 
valorização do patrimônio. 
“Há cerca de 20 anos, administrar 
um condomínio resumia-se sim-
plesmente em gerir as finanças e 
funcionários. Hoje, dado, à com-
plexidade dos empreendimentos 
modernos, onde há verdadeiros 
clubes e, em alguns casos, popu-
lações maiores dos que cidades 
do interior de São Paulo, o síndi-
co hoje é uma pessoa multidisci-

plinar, atua e transita por diversas 
áreas, desde de pequenos palpites 
de engenharia até conciliar confli-
tos entre vizinhos”, avalia Angéli-
ca.
 Para acompanhar as novas 
tendências da atualidade e suprir 
as mais diversas demandas do 
condomínio, o candidato a síndi-
co necessita estar preparado. Isso 
requer conhecimentos não apenas 
de contabilidade e legislação, mas 
também de manutenção predial, 
relações humanas e, principal-
mente, o perfil do síndico atual 
exige uma forte característica de 
liderança. Ele precisa passar con-
fiança àqueles que depositam nele 
a confiança de gerir os interesses 
coletivos.
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 Principais ferramentas legais do síndico
Código civil, regimento interno, convenção, lei do 

inquilinato, CLT

Espaço

Ao assumir o cargo de sín-
dico são muitas as dúvidas
sobre as responsabilidades

que esse tipo de ocupação traz.  Po-
rém os textos em que o síndico deve 
basear suas decisões são de leitura 
bastante acessível.
 Para facilitar, o SíndicoNet des-
taca aqui os pontos fundamentais 
dos textos mais importantes para a 
gestão do condomínio. Estando mais 
familiarizado com essas informa-
ções, o síndico se sente mais seguro 
para tocar o barco que é o condomí-
nio, já que aqui está toda a base legal 
necessária para isso.

Novo Código Civil Brasileiro

 É a atual Lei que regulamenta 
os condomínios. Entrou em vigor 
em 11 de janeiro de 2003, e seus ar-
tigos referentes a condomínios mo-
dificaram a Lei que regia o setor, a 
4.591/64. Conhecer tais artigos (do 
1.331 ao 1.358), permite que o síndi-
co tenha mais segurança na hora de 
tomar decisões. Os artigos referem-
-se a questões como:
• Despesas do condomínio
• O que deve haver na Convenção

do condomínio
• Responsabilidades do síndico
• Os direitos e deveres dos condô-

minos
• Quando e como realizar Assem-

bleias
• Realização de obras
• Seguros obrigatórios ao condo-

mínio

• Uso das instalações do condo-
mínio

• Uso de procurações
• Multas,...

Convenção

 É o conjunto de leis do condo-
mínio. Geralmente, o documento é 
elaborado assim que o local começa 
a ser ocupado pelos moradores.  A 
convenção condominial é a forma 
dos condôminos estipularem como 
será a vida ali. Ela se aplica a con-
dôminos e inquilinos, que devem se-
guir o combinado da mesma maneira 
que os donos do imóvel, estando su-
jeitos a multas, caso haja descumpri-
mento.
 A convenção, é claro, não deve 
contrariar leis municipais, estaduais 
ou federais. Para que se altere a con-
venção são necessários 2/3 dos vo-
tos dos condôminos. O documento 
deve ser registrado no cartório onde 
o imóvel está registrado.

Também vale oferecer uma có-
pia da convenção a todos os novos 
moradores do condomínio. Assim, 
ficam todos bem informados sobre 
as regras do local.
• Exemplos sobre o que deve con-

ter a convenção:
• Modo de pagamento de despesas

ordinárias e extraordinárias
• O que se decide em assembleia,

como convocá-la e o quórum
necessário para deliberações

• Questões de administração do 
condomínio

• O regimento interno

Regimento Interno

 É um conjunto de regras para a 
vida em condomínio, mas de cará-
ter mais cotidiano. Antigamente era 
denominado “Regulamento Interno” 
– forma que perdura popularmente
até hoje. É uma parte da convenção.
Como a convenção, pede dois terços
dos votos dos condôminos para sua
alteração e também é aplicável tanto
para condôminos como para inquili-
nos.

O documento, em geral, contém 
regras sobre:
• Dias de mudança
• Formas de multa aos condôminos
• Utilização de áreas comuns

Lei do Inquilinato

 Há duas leis principais que tra-
tam sobre a locação de imóveis: a 

8.245, de 1991 e a 12.112, de 2009. 
As leis tratam principalmente de 
questões relativas ao aluguel de imó-
veis.
Há trechos da lei que falam sobre a 
vida em condomínio, principalmen-
te sobre as despesas extraordinárias 
– aquelas com as quais o locador
NÃO deve arcar.

Acesse aqui: Lei do Inquilinato / 
Condomínios

CLT

 A Consolidação das Leis Traba-
lhistas (CLT) é o principal conjunto 
de leis sobre relações trabalhistas.  
Seus principais itens referentes ao 
condomínio estão no Guia sobre 
Funcionários. 
 A CLT se aplica principalmente 
quando os funcionários são contra-
tados pelo condomínio. Se há uma 
empresa terceirizada prestando esse 
tipo de serviço, deve-se atentar ao 

contrato assinado entre as partes, 
além da legislação trabalhista.
 Ao optar por empresa tercei-
rizada, o condomínio não paga  os 
chamados direitos trabalhistas para 
o funcionário. Porém, deve fiscalizar
para que a empresa contratada ofe-
reça esse aporte aos trabalhadores já
que, em caso de não cumprimento
da obrigação, o condomínio pode ser
acionado como parte responsável em 
ação judicial.

Convenção Coletiva

As convenções coletivas referem-
-se às decisões dos sindicatos de
trabalhadores de cada classe, prin-
cipalmente em relação ao salário-
-mínimo de cada categoria. Cabe aos
condomínios acatar e remunerar aos
funcionários de acordo com as nego-
ciações coletivas.

A Convenção coletiva também 
estabelece regras de contratação e 
convivência entre empregador e em-
pregado, além de direitos e deveres 
de cada parte. A Convenção Coletiva 
não pode contrariar a CLT.

DICA

 Os textos que você precisa co-
nhecer bem e ter em mente são o 
novo Código Civil, a Convenção e 
o Regulamento Interno. Uma boa
leitura deles vai tornar mais simples
sua gestão. A CLT você só vai con-
sultar em caso de necessidade, bem
como a Convenção Coletiva e a Lei
do Inquilinato.



15Fevereiro de 2016

Coluna Gabor RH

E todos continuam 
errando! 

Por Ricardo Karpat |

Ricardo Karpat

Altíssimos investimentos 
realizados em compra de 
sistema de CFTV, busca 

incessante por novas tecnologias de 
segurança, instalações de barreiras 
físicas, blindagens de portaria e tudo 
mais que for possível. Mas, o mais 
importante, quase sempre é esqueci-
do: o funcionário condominial.

 Podemos realizar uma compa-
ração metafórica, seria o mesmo 
que as companhias áreas investirem 
milhões em modernização de aero-
naves e não prepararem seus pilotos 
para situações emergenciais.

 Descrevendo desta forma pare-
ce óbvio, porem infelizmente não 
é. Este erro é cometido frequente-
mente por Síndicos e Conselheiros, 
e muitas vezes ratificados por todos 
em Assembleia.

 Os números demonstram que 
mais de 95% dos arrastões a con-
domínios ocorrem com entradas 
autorizadas. Ou seja, o porteiro, o 
zelador ou o faxineiro (que muitas 
vezes cobre a portaria) aperta o bo-
tão e abre o portão de pedestres ou 
de veículos, jogando pelo ralo todo 
o investimento realizado em equi-
pamentos e sistemas de segurança
e, pior, deixando os moradores to-
talmente expostos à ação dos bandi-
dos.

 Sendo assim, de nada serve in-
vestir em equipamentos? Lógico 
que serve! Porém, de nada irá adian-
tar se o profissional responsável 
pelo controle de acesso autorizar a 
entrada de um bandido.

 Algumas informações muito importantes sobre 
os funcionários de um condomínio:

1- Salários maiores atrairão profissionais mais ca-
pacitados;

2 - Treinamento constante é primordial para que
cada funcionário execute sua função correta-

mente e mantenha o condomínio seguro;

3- O Zelador é a pessoa mais importante do con-
domínio, ele deve ter perfil de liderança, ser

confiável e possuir conhecimento técnico;

4 - Um profissional mal selecionado trabalhando
no condomínio coloca a vida de todos em risco;

5- Funcionários desmotivados não cumprem cor-
retamente suas funções e, consequentemente,

deixam o condomínio vulnerável.

Portanto, o ideal é que a equipe de 
profissionais passe por uma seleção 
rigorosa e seja reavaliada semestral-
mente. Estes devem receber salários 
adequados ao nível de exigência da 
função e ao padrão do condomínio. 
Pequenas economias podem gerar 

enormes diferenças de capacitação 
e rendimento. Por fim, o condomí-
nio deve ter todos os procedimentos 
previstos e a equipe deve ser treinada 
trimestralmente para executá-los da 
maneira correta.

Desde 2015, foram feitas 
1.848 ligações de esgoto 
em Vicente Pires. Isso sig-

nifica que 10% da população passa 
a ter acesso à rede da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal (Caesb) e pode desativar as 
fossas sépticas. A expectativa é que 
até o fim do ano sejam 10 mil liga-
ções nas áreas mais densas do local: 
Colônia Agrícola Samambaia e Vila 
São José. “É uma questão de saúde 
pública e de atendimento a uma das 
maiores e mais importantes deman-
das dos moradores”, afirmou o presi-
dente da Caesb, Maurício Luduvice.

 A região abriga cerca de 73,3 
mil habitantes, de acordo com a úl-
tima Pesquisa Distrital por Amostra 
de Domicílios, divulgada pela Com-
panhia de Planejamento do DF em 
2014. Serão investidos neste ano 
R$ 2 milhões para o saneamento. 
“À medida que as obras avançam, 
os moradores são comunicados que 
podem desativar a fossa e ligar a re-
sidência à rede de esgoto”, explicou 
Luduvice. Os ajustes hidráulicos são 
de responsabilidade do proprietário.

 Embora o local não tenha total-
mente o projeto urbanístico aprova-
do, a instalação da rede faz parte de 
um termo de ajustamento de conduta 
assinado em 2007 pelo governo de 
Brasília e pelo Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios. O 
projeto de regularização de Vicente 
Pires começou em 2008, e a área tem 
quatro subdivisões: as Glebas 1 e 3 
são de propriedade da Agência de 
Desenvolvimento do DF (Terracap), 
e as 2 e 4 pertencem à União.

Outras regiões
Também está em andamento a ins-
talação da rede de esgoto no con-
domínio Sol Nascente, em Ceilân-
dia. De acordo com o presidente 
da Caesb, as ligações começaram a 
ser feitas também no ano passado. 
Foram aproximadamente 500 até o 
momento, de um total de 20 mil para 
a região que abriga cerca de 75 mil 
habitantes. Obras de saneamento 
estão em licitação pelo governo de 
Brasília para beneficiar os condomí-
nios Porto Rico (em Santa Maria) e 
Pôr do Sol (em Ceilândia) e o núcleo 
rural Incra 8, próximo a Brazlândia.

 A rede da Caesb atende cerca de 
90% da população do DF, e todo o 
esgoto coletado é tratado na capital. 
“Não há outro lugar no País com 
esse índice”, disse o presidente da 
companhia.

Drenagem
 O governo também iniciou pro-
cessos para melhorar a infraestrutura 
em Vicente Pires e no Sol Nascen-
te. Está previsto investimento de R$ 
692 milhões nas duas áreas para dre-
nagem e pavimentação. Na primeira, 
foram assinados contratos relativos a 
obras na Gleba 3, única com projeto 
urbanístico pronto e aprovado, e ini-
ciados os trabalhos nos Lotes 6 e 7 
(3% prontos).

 No Sol Nascente, o escoamento 
foi totalmente concluído na Bacia 6 
do Trecho 1 e está em andamento 
nas 7 e 8. No Trecho 2, foram ini-
ciadas as escavações das lagoas das 
Bacias 4A e 4C.

Fonte: Agência Brasília

CAESB
Vicente Pires tem 
rede de esgoto 

ampliada
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Paisagismo

Muita luz e pouca água: 
as plantas ideais para 

o verão

A inserção de plantas na 
ambientação do condomí-
nio, seja na parte externa 

ou interna, confere mais elegân-
cia e conforto para quem vive ou 
frequenta o prédio. Um toque de 
natureza traz mais humanização, 
vida, cor e alegria aos espaços, mas 
é preciso escolher com cuidado os 
tipos de vegetação que serão utili-
zadas, levando em consideração a 
localização e o clima local.
 Flores que necessitam de mui-
ta luz e pouca água são as ideais 
para o verão. Bruno Esperança, 
gerente geral da Esalflores, clas-
sifica orquídeas, lavandas, tagetes 
e açucenas como excelentes op-
ções para transformar ambientes 
nas estações mais quentes. “Se o 
objetivo é tornar o ambiente mais 
leve, relaxante e bonito, a lavanda 
é uma boa pedida. É uma planta 
que se desenvolve melhor em solos 
arenosos, requer muita luz e água, 
pelo menos uma vez por semana”, 
sugere. Outra flor perfeita para as 
regiões de clima quente e ensola-
rado é o tagete. Além de necessitar 
de muito sol, pode suportar altas 
temperaturas sem precisar de água.
 O cuidado com as flores re-
quer conhecimento das necessida-
des de cada espécie e, por isso, é 
fundamental contar com o serviço 
de um profissional experiente que 
faça o manejo necessário e oriente 
a manutenção correta. A orquídea, 
por exemplo, é uma que exige cui-
dados diferenciados. “A recomen-
dação é colocá-la próxima de uma 
janela orientada para sul, distante 
das radiações de sol durante os dias 
de calor, pois pode prejudicar a 
planta”, orienta Bruno Esperança.
 Para quem deseja alegrar o 
condomínio e receber seus visitan-
tes com muita cor, uma boa opção 
para se investir é a açucena, que 
possui exemplares com uma va-
riedade de cores e podem chegar 
a ser tão diferentes entre si que 
três espécies distintas já garantem 

uma bela decoração. O especialista 
alerta que a terra deve estar fresca 
e não deve receber sol diretamente. 
“Outras boas opções para o verão 
são o jacinto e a bromélia”, finali-
za.
 As plantas não precisam fi-
car apenas no espaço externo do 
prédio, elas podem estar também 
no hall ou corredores. Para quem 
quer utilizar o verde nos ambientes 
internos, a designer de interiores 

Laura Santos afirma que é uma 
proposta perfeitamente possível. 
Uma boa opção para o lado de 
dentro, segundo a profissional, são 
as samambaias, plantas de fácil 
manutenção é que dão um toque 
de frescor e naturalidade, trazen-
do a natureza para o ambiente. 
Para completar o cenário, pode-se 
combinar o verde com revestimen-
tos em madeira. Seja onde for, as 
plantas dão um toque especial e 
são muito bem vindas. 
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Vale a pena ler de novo
Síndico de primeira 
viagem, e agora?

Ao síndico de condomínio
estão delegadas diversas
funções, responsabilida-

des e obrigações administrativas. 
Com tantas atribuições em suas 
mãos, é natural que o eleito sinta 
alguma insegurança ao assumir 
este cargo. Foi o que aconteceu 
com a jornalista Taíssa Travassos, 
25 anos, síndica de primeira via-
gem do condomínio Bouvardia, lo-
calizado na cidade de João Pessoa 
(PB).
 O prédio foi entregue pela 
construtora no início de 2013. 
Na época, ela não se candidatou 
espontaneamente, mas terminou 
sendo pressionada a abraçar a 
sindicância. “No início eu assumi 
diversas responsabilidades, pois 
tinha um certo tempo livre e ‘boa 
vontade’, queria resolver toda a 
situação logo, pagamento de con-
tas de água e energia, limpeza do 
prédio, essas coisas mais triviais”, 
relata. 
 Após um mês de ocupação, 
houve a primeira assembleia com 
pauta para eleição do síndico. 
“Estava tudo certo que um outro 
proprietário seria o síndico. Na 
hora da eleição, os condôminos 
mudaram de ideia e me elegeram. 
Eu não quis aceitar, mas não me 
deixaram com outra alternativa. E 
como eu tenho o péssimo hábito 
de achar que eu sempre vou fazer 
melhor do que os outros, acabei ce-
dendo”, admite Taíssa Travassos.
 Síndica, e agora? Essa foi a 
primeira indagação na marinheira 
de primeira viagem. Pela frente, 
várias dificuldades. “Como o pré-
dio é novo, o primeiro problema 
foi a parte burocrática, ou seja, 
organizar a documentação, reti-
rar CNPJ, definir o valor da taxa 

condominial. A burocracia é muito 
grande e o tempo para solucionar 
era muito curto”, queixa-se.
 A falta de conhecimento sobre 
qual o papel do síndico também foi 
um grande problema, avalia a jo-
vem síndica. “Tarefas como verifi-
car os extintores de incêndio, dede-
tização, limpeza de caixa de água, 
limpeza e manutenção do prédio... 
Eu não estava acostumada com es-
sas obrigações. Com o passar do 
tempo a situação complicou com 
a inadimplência de alguns condô-
minos e alguns problemas de in-
fraestrutura que a construtora não 
demonstrou interesse em resolver, 
como por exemplo a rampa de en-
trada feita de forma indevida, atu-
almente estamos com um processo 
judicial contra a mesma”.
 A advogada Mércia Duarte 
presta assessoria jurídica e ad-
ministrativa a condomínios e já 
auxiliou muitos “síndicos de pri-
meira viagem” e dá algumas dicas. 
“A gestão de um condomínio não 
precisa ser encarada como uma 
coisa de outro mundo. O segredo 
é manter a organização e se cer-
car de bons profissionais, o res-
to vem com a prática. A priori, o 

síndico deve procurar o apoio de 
uma assessoria jurídica e contábil. 
Manter contatos com empresas de 
credibilidade na área de manuten-
ção predial também é fundamental 
para manter a saúde da estrutura do 
condomínio”, orienta.
 De acordo com a experiente ad-
vogada, uma das primeiras dúvidas 
que surgem no síndico inexperien-
te é sobre o manuseio do dinheiro. 
“O ideal é que o condomínio tenha 
uma conta bancária aberta em seu 
nome para movimentar seus recur-
sos. Não se deve nunca permitir 
que o dinheiro fique numa conta 
da administradora de condomínios 
onde se reúne o dinheiro de vários 
outros. Tampouco é indicado que o 
síndico use sua própria conta cor-
rente para fazer transações”, pon-
dera a Dra. Mércia. “O bom síndi-
co é aquele conhecedor da Lei. É 
muito importante que ele estude o 
Código Civil para saber as compe-
tências de seu cargo, o que está ou 
não na sua alçada de compromis-
sos. Além disso, ler publicações 
direcionadas também ajudam a ad-
quirir conhecimentos práticos que 
irão ajudar na gestão”, finaliza a 
advogada. 
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Administração Momento EuChef
Por Fábio Marques |

Cozido de Camarão no 
molho de tomate Feta

Ingredientes
• 1 colher de sopa de azeite

• 1 cebola média picada

• 2 dentes de alho picados

• 2  tomates cortados em cubos

• 1/4 xícara de salsa fresca pi-
cada

• 1 colher de sopa endro fresco
picado

• 600g Camarão cru médio, des-
cascadas e sem tripas (pode
deixar as caudas)

• Pitada de sal, mais ao gosto

• Pitada de pimenta preta, a gos-
to

• 200g de queijo feta (cerca de
2/3 de copo, desintegrado)

Modo de preparo
 1 Preaqueça o forno a 180°C 
. Aqueça o óleo em uma frigi-
deira grande, em fogo médio. 
Adicione a cebola e cozinhe até 
ficar macia, 3-5 minutos. 
Adicione o alho e cozinhe apro-
ximadamente 1 min e 30 segun-
dos.
2 Adicione os tomates e leve 
para ferver, reduza o fogo e dei-
xe ferver por 5-10 minutos, até 
que 
o suco engrossar um pouco.
3 Retire do fogo. Junte as ervas, 
camarão, queijo feta, e sal e pi-
menta a gosto. 
Coloque uma bandeja no forno 
e asse, descoberto, até que os 
camarões ficarem cozidos, cerca 
de 10-12 minutos.
Sirva imediatamente. Sirva com 
massas ou arroz.

Bon Appétit!!

Tempo de preparação: 5 minutos 
Tempo de cozimento: 30 minutos
Rendimento: 4 porções

Cada coisa em seu lugar
Organização e disciplina para preservar os documentos 
do condomínio é característica essencial do bom síndico

Dicas
Vidro temperado

 A versatilidade e resistência 
do vidro são características que 
têm elevado o prestígio desse 
material específico na constru-
ção e decoração de ambientes 
de condomínios residenciais e 
corporativos. A beleza é outro 
ponto fundamental. O vidro 
do tipo temperado é cinco ve-
zes mais resistente que o vidro 
comum, sendo por isso o tipo 
mais utilizado no ramo de cons-
trução civil.

 De acordo com a Associa-
ção Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT), o vidro tempe-
rado é a categoria de vidro mais 
indicada para janelas de casas 
e edifícios, bem como para di-
visórias internas de ambientes, 

portas, boxes de banheiro, entre 
outros usos domésticos, devido 
à sua resistência a impacto. Isso 
também justifica a sua indicação 
para projetos arquitetônicos mais 
arrojados, como os pisos de vidro 
ou as escadas com degraus apenas 
de vidro também. O vidro tempe-
rado deve ser produzido sempre 
sob medida. Contrate uma distri-
buidora de confiança. 

Pastilhas cerâmicas

 Há muito tempo as pastilhas 
cerâmicas foram mais além do ba-
nheiro para conquistar novos am-
bientes como a própria fachada do 
condomínio, a área da piscina, sa-
lões de festa. A versatilidade para 
combinar materiais, a diversidade 

de cores e, principalmente, a aces-
sibilidade no preço e praticidade 
na manutenção (limpeza com de-
tergente) são fatores cruciais que 
explicam a popularização desse 
revestimento na maioria dos con-
domínios brasileiros. 

 Uma dica legal é escolher co-
res claras, que reduzem bastante 
o calor para o interior do imóvel,
uma vez que ajudam a refletir a ra-
diação que incide no prédio duran-
te o dia. No caso de fachadas, elas
devem ser limpas a cada dois anos.

Dica fundamental: antes de 

escolher as pastilhas cerâmicas 
para obra ou reforma, deve-se es-
tar atento se elas foram produzidas 
de acordo com as normas técnicas 
da ABNT. Para que o serviço seja 
bem realizado, recomenda-se a 
contratação de um profissional ex-
periente, que também deve utilizar 
sempre equipamento de seguran-
ça, principalmente em áreas altas.

Síndico isento

 Em muitos condomínios resi-
denciais, permite-se que o síndico 
não contribua com taxa condomi-
nial. A lógica da estratégia é que 
interpreta-se que ele dá a sua con-
tribuição doando seu tempo para 
prestar um serviço à coletividade. 
Embora a isenção de pagamento 

não seja uma regra ou bônus 
previsto em lei, ela costuma ser 
adotada como forma de incenti-
vo ao síndico.

 Atualmente, muitos con-
domínios enfrentam dificulda-
de para encontrar quem queira 
assumir a gestão e a isenção 
pode servir como atrativo para 
ter mais candidatos à vaga. Ou-
tro estímulo adotado por outros 
é a remuneração aprovada em 
alguns condomínios, ela não 
constitui vínculo empregatício, 
funciona como uma gratifica-
ção. Lembrando que a isenção 
é apenas sobre as despesas or-
dinárias. Para que o síndico seja 
isento de pagar o condomínio 
é preciso aprovação da assem-
bleia de moradores ou determi-
nação na Convenção do Condo-
mínio.

Lidar com atividades admi-
nistrativas como gerir um 
condomínio é saber, dentre 

outras coisas, como lidar com o 
excesso de burocracias inerentes à 
função de síndico. Nesse sentido, 
o excesso de papéis, notas, docu-
mentos, comprovantes a serem
armazenados é uma realidade que
todo síndico conhece, mas nem to-
dos dão a importância devida.

 A função de síndico é tem-
porária, não foi criada para ser 
exercida eternamente pela mesma 
pessoa. Há alternância nesse cargo 
e é, portanto, imprescindível que 
um repasse ao seu sucessor todas 
as informações relevantes para sua 
posse à frente do condomínio. Isso 
inclui entregar-lhe em mãos todos 
os documentos referentes à estru-
tura do patrimônio, contratos de 
funcionários e empresas terceiri-
zadas, calendários de vistorias, ex-
tratos, contas, dentre outros com-
promissos. 

 Porém, como fazer uma boa 
transição quando não há clareza na 
separação desse material? Muitos 
são os casos de denúncias de maus 
síndicos que perderam irresponsa-
velmente ou simplesmente usaram 
de má fé para sumir com docu-
mentos do condomínio. Organi-
zação é fundamental para manter 
cada coisa em seu lugar. Alguns 
simples métodos podem ajudar a 
localizar o que se necessita.

“O que muita gente esquece é que 

grande parte dos documentos e 
papéis possuem datas de validade, 
devendo ser mantidos apenas por 
determinado período. É preciso 
entender que os documentos são 
parte da nossa rotina, e ao deixar-
mos que acumulem juntos à papéis 
sem utilidade, podemos transfor-
mar nossas tarefas diárias em um 
verdadeiro caos. O importante é 
saber o que é ou não útil e estabe-
lecer prazos para descartá-los”, é o 
que orienta  a personal organizer, 
Simone Serrano, profissional es-
pecializado em prestar assessoria 
em organização.

A especialista dá quatro dicas úteis dicas de como proceder: 

1) Antes de iniciar a organização, recolha todos os documentos es-
palhados, separando-os por categorias e grau de importância;

2) Após a triagem, verifique tudo aquilo que já não tem mais utili-
dade e descarte o que você tem certeza que não irá precisar;

3) Arquive os demais em pastas ou caixas identificadas e guarde-os
de acordo com suas respectivas categorias. Pastas arquivo, do tipo
sanfonada e de preferência com cores diversas para diferenciar as
categorias, são ideais para poupar espaço.

4) Seja Sustentável: Nos dias de hoje, muitos documentos e in-
formações ficam disponíveis para consulta na internet. Caso você
tenha essa opção, avalie se a impressão é realmente necessária.

Fábio Marques
Personal Chef 

Fazemos seus eventos 

Fone:  61 8192-0892
Site: www.chefmarques.com
insta: @ocheffabiomarques 
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Pelo Mundo
 Austrália tem edifício 

com maior jardim 
vertical do mundo

Empreendimento impressiona pela beleza 
e reutilização de recursos naturais

Quem costuma acompa-
nhar nosso Blog e seus 
canais de mídias sócias 

sabe que somos apaixonados por 
jardins verticais. Além de visual-
mente incríveis, este tipo de pai-
sagismo pode contribuir bastante 
para tornar uma edificação mais 
sustentável. Por isso hoje vamos 
mostrar o maior jardim vertical do 
mundo, localizado em Sidney, na 
Austrália.

 Inaugurado no início des-
te ano, o projeto “One Central 
Park” é assinado pelo arquiteto 
francês Jean Nouvel, vencedor do 
Pritzker em 2008, e possui duas 
torres marcadas por terraços em 
balanço. Os edifícios abrigam 624 
apartamentos, sendo 38 deles co-
berturas luxuosas. A criação teve 
a colaboração do artista botânico 
(também francês) Patrick Blanc, 
considerado o inventor do concei-
to de jardim vertical, que no caso 
do “One Central Park” cobre 50% 
da fachada do empreendimento, 
combinando 190 espécies nativas 
e 160 tipos de plantas exóticas 
numa interessante relação entre 
paisagismo e arquitetura.

Jardim vertical para 
melhorar temperatura

 Além de ajudar a neutralizar 
as emissões de carbono na cidade, 
o jardim vertical também diminui
a temperatura interna nos aparta-
mentos do prédio. As duas torres
que o compõem fazem parte de
um complexo de uso misto que
inclui, além de residências, lojas,
cafés, restaurantes e unidades cor-
porativas.

 A construção conta com um 
tipo de painel de espelhos motori-
zados, que captam a luz solar e os 
raios, direcionando-os aos jardins 
circundantes com o objetivo ace-
lerar o crescimento das plantas. 
Ao anoitecer, o mesmo painel se 
transforma numa grande instala-
ção de arte feita com luzes LED.

Reaproveitamento de água 
é destaque

 A sustentabilidade esteve pre-
sente em todas as etapas do pro-
jeto: 93% de todos os resíduos da 
obra já foram reciclados, fazendo 
do “One Central Park” um dos 
maiores projetos de reciclagem da 
Austrália. Outro destaque do em-
preendimento é a rede de recicla-
gem hídrica, com reaproveitamen-
to de água de chuva, de esgoto e de 
irrigação das paredes verdes.

 Os moradores dos edifícios 
vão usar entre 40% e 50% menos 
água potável, economizando di-
nheiro e água para consumo.

Especial
 Seguro 

patrimonial e suas 
especificidades

O seguro para condomínios 
é um dispositivo de fun-
damental importância de 

contratação obrigatória prevista na 
lei brasileira, especificamente no 
artigo 1.346 do Código Civil (con-
tra risco de incêndio ou destruição 
total ou parcial). O objetivo dele 
é minimizar os prejuízos quando 
ocorre um imprevisto e, por isso, 
é necessário constituir um contrato 
detalhado do que há de a segura-
dora cobrirá caso venha a ser acio-
nada. 

 No jargão relacionado ao 
tema, muitas vezes há palavras 
e expressões que geram dúvidas 
nos síndicos menos experientes, 
que nunca tiveram contato com o 
assunto. É importante tirar todas 
as dúvidas pertinentes, antes de 
fechar ou renovar um contrato de 
seguro, para evitar dores de cabe-
ça e surpresas desagradáveis se um 

Palavras-chave:

Apólice: Instrumento do contrato de seguro que discrimina o 
bem ou interesse segurado às coberturas contratadas e direitos e 
obrigações do segurado.

Endosso ou aditivo: Documento emitido pela seguradora du-
rante a vigência do contrato, que promove alterações, correções, 
inclusões, nos dados constantes na apólice.

Indenização: Valor devido por força de sinistro coberto, não 
podendo ultrapassar, em hipótese alguma, o limite máximo de in-
denização da cobertura contratada.

Prêmio: É a importância paga pelo Segurado, ou o estipulante 
à Seguradora, em troca da transferência do risco a que ele está 
exposto. É o valor do seguro.

Sinistro: Ocorrência de acontecimento previsto no contrato de 
seguro e que, legalmente, obriga a Seguradora a indenizar.

Regulação de sinistro: Conjunto de procedimentos realiza-
dos na ocorrência de um sinistro para apuração de suas causas, 
circunstâncias e valores envolvidos, com vistas à caracterização 
do risco ocorrido.

Vicio Intrínseco: É a condição inerente e própria de certas 
coisas que as tornam suscetíveis de se destruírem ou avariarem 
sem intervenções de qualquer causa externa.

(FONTE: Manual do Segurado SulAmérica)

dia porventura vier a ser usada a 
cobertura. As coberturas do seguro 
são bem específicas e se limitam 
ao perímetro do condomínio. 

 Devem-se observar os “riscos 
excluídos”, ou seja, aqueles que 
não contam com a garantia de in-
denização. Geralmente são eles, 
por categorias: 1) atos de hostilida-
de de guerra, rebelião, insurreição, 
confisco ou outras ocorrências se-
melhantes; 2) radiações ionizantes 
ou contaminação por radioativida-
de; 3) atos de autoridades públicas, 
a não ser os que são adotados com 
o objetivo de evitar a propagação
de danos cobertos pelas garantias
contratadas; 4) vício de constru-
ção, defeito oculto ou mecânico,
corrosão, ferrugem, umidade ou
chuva; 5) defeitos preexistentes de
conhecimento do segurado antes
da contratação da apólice.




