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* Sujeita à alterações

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

Office-Boy/Contínuo

Faxineiro 1.036,48 1.084,70 1.070,85

Trab.Serv.Gerais 1.036,48 1.149,64 1.070,85

Jardineiro 1.036,48 1.149,64 1.070,85

Porteiro (Diurno e Noturno) 1.112,79 1.366,65 1.212,34

Garagista (Diurno e Noturno) 1.070,36 1.366,65 ------

Zelador 1.128,34 1.366,65 1.106,27

Aux.de Escritório/Administração 1.353,04 1.441,74 1.336,43

Vigia ------ 1.366,65 1.212,34

Encarregado 1.354,96 1.741,91 1.360,07

Vale Alimentação 535,00
Mensal

34,50 
Dia

Trabalhado

35,00 
Dia

Trabalhado

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 5 ------
FGTS 5 ------
INSS / IRRF 19 ------
PIS 25 ------

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.146,64

Auxiliar Administrativo 1.087,48

Auxiliar de Serviços Gerais 1.052,20

Encarregado de Limpeza 2.140,40

Encarregado Geral 2.687,37

Garagista 1.146,64

Jardineiro 1.553,46

Office-Boy/Contínuo 1.052,20

Zelador 1.146,64

Vale Alimentação
27,50

Dia
Trabalhado

Base de Cálculo Aliquota Salário-Família
De 0,00 até 1.659,38 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família      44,09

Quem Receber até                                     859,88

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   31,07

Quem Receber até                                  1.292,43

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

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

Salário Mínimo para 2017 R$ 937,00

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

Validade: 31/12/2017

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais 
Mês: Dezembro/16
Índice Base Dez/01 - 100,000

Maio de 2017
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TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes 
na TRPC/2017, seguem as referencias 
de dados pesquisados por amostragem 
nos condomínios do DF, com valores 
mínimos e máximos praticados em 
cada região administrativa pesquisada, 
considerando a realidade econômico-
financeira de cada região administrativa 
e suas especificidades;

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

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

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

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

6 - Sindico Profissional – 
As remunerações dos síndicos 
profissionais sofrem acréscimo médio 
de 20% a 35% sobre o valor referencial 
previsto na TRPC/2017, em virtude 
de custos operacionais com mão de 
obra especializada, logística, impostos 
incidentes e despesas gerais sobre a 
prestação de serviços.

Sindiserviços-DF

Tabela do INSS - 2017

Tabela do IRRF - 04/2015

Seicon-DF
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O cotidiano de um con-
domínio às vezes é 
preenchido com al-

guns conflitos decorrentes 
da convivência em um espa-
ço comum. Dentre os temas 
que mais geram embates - 
seja entre condôminos, deles 
com o síndico ou um funcio-
nário do condomínio - está 
a garagem e as normas para 
ocupação dela.

 Em nossa matéria de 
“Cotidiano” trazemos algu-
mas dúvidas frequentes so-
bre esse assunto capaz de ge-
rar tantas polêmicas: a quem 
pertence a garagem? É pos-
sível alugar ou vender uma 
vaga dela? Visitantes podem 
ter acesso à garagem do pré-
dio? Essas são algumas das 
perguntas que respondemos 
nesta edição da Folha do 
Síndico. É importante levar 
essas informações aos mo-
radores do prédio, no intuito 
de evitar desentendimentos. 

 Em nossa editoria de 
“Meio Ambiente”, uma boa 
notícia: moradores de con-
domínios seguem economi-
zando água mesmo após o 
término na crise hídrica no 
estado de São Paulo. Um le-
vantamento da Lello Admi-
nistradora de Condomínios 
aponta para isso: No primei-
ro bimestre deste ano a mé-
dia mensal de consumo nos 
condomínios foi de 711,1 me-
tros cúbicos, o que represen-
ta uma oscilação de apenas 
1,49% em relação aos 700,6 
metros cúbicos registrados 
em igual período de 2016.

 Não basta cobrar das au-
toridades uma boa gestão, 
é preciso que cada um - en-
quanto cidadão - cumpra seu 
papel e faça uso racional da 
água. O condomínio - sendo 
um ambiente de vivência co-
letiva - pode servir de palco 
para essa conscientização, 
estimulando seus moradores 

assumirem a responsabilida-
de de fazer o melhor uso pos-
sível dos recursos do meio 
ambiente, incluindo a água.

 Falando de economia, 
sabemos que em tempos de 
crise financeira como a que o 
Brasil atravessa atualmente, 
segurar as contas do condo-
mínio é um grande desafio 
para os síndicos, que preci-
sam lidar frequentemente 
com a insatisfação dos con-
dôminos com as despesas do 
condomínio. 

 Pensando nisso, traze-
mos nesta edição uma ma-
téria especial apresentando 
uma tendência que vem ga-
nhando milhares de adeptos 
Brasil afora: a portaria re-
mota. Trata-se de uma possi-
bilidade de usar a tecnologia 
para baratear os custos com 
funcionários. Veja detalhes 
nesta Folha do Síndico.

 Tenha uma boa leitura!

Nossa Mensagem
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Água: um recurso que precisa ser 
bem gerido

Meio Ambiente Redação / Assessoria Lello |

Mesmo com o fim da crise hídrica, condomínios de São Paulo 
dão o exemplo e seguem economizando no cosumo de água

Os últimos anos foram 
dramáticos no que 
diz respeito à dispo-

nibilidade de água. A falta de 
chuvas deixou muitos muni-
cípios brasileiros à beira de 
um colapso, inclusive regiões 
onde tradicionalmente sem-
pre houve fartura desse re-
curso a exemplo de São Paulo, 
maior e mais populosa cidade 
brasileira. A fase crítica de 
falta de água já passou, mas a 
experiência deixou uma lição 
para todos: a conscientização 
de que é preciso saber utilizar 
a água com inteligência. 

 Os dados sobre os recur-
sos hídricos são alarmantes: 
estima-se que em 2050, dois 
bilhões de pessoas sofrerão 
com a escassez de água. Da-
dos da ONU (Organização 
das Nações Unidas) mostram 
que apenas 3% de toda água 
terrestre é própria para con-
sumo. Cerca de 20% da popu-
lação brasileira (35 milhões 
de pessoas) não têm acesso à 
água potável, enquanto 40% 
da água de nossas torneiras, 
não tem potabilidade confiá-
vel. 

 Essas são algumas infor-

mações que reiteram a im-
portância de se tratar deste 
tema com muita atenção e 
responsabilidade. E não bas-
ta cobrar das autoridades 
uma boa gestão, é preciso 
que cada um - enquanto ci-
dadão - cumpra seu papel e 
faça uso racional da água. Um 
bom exemplo, nesse sentido, 
vem da cidade de São Paulo, 
onde mesmo com o final da 
crise hídrica, anunciado pela 
Sabesp em maio do ano pas-
sado, os moradores de condo-
mínios residenciais, no geral, 
continuaram economizando 
água em seus apartamentos.

 É o que aponta balanço da 
Lello, empresa líder em admi-
nistração de condomínios no 
Estado, com base nos dados 
de 2 mil empreendimentos 
onde residem cerca de 200 
mil famílias. No primeiro 
bimestre deste ano a mé-
dia mensal de consumo nos 
condomínios foi de 711,1 me-
tros cúbicos, o que represen-
ta uma oscilação de apenas 
1,49% em relação aos 700,6 
metros cúbicos registrados 
em igual período de 2016.

 Na região do Morumbi 

houve queda de 18% no con-
sumo de água, de 714 para 
582 metros cúbicos no perío-
do analisado. Os condomínios 
dos Jardins tiveram redução 
de 4%, de 457 para 438 me-
tros cúbicos. Na Mooca a eco-
nomia foi de 2%, de 852 para 
837 metros cúbicos. Vila Nova 
Conceição e Vila Mariana 
mantiveram o mesmo nível 
de consumo de água, com 725 
e 556 metros cúbicos, respec-
tivamente.

 “No geral, houve econo-
mia na maioria dos condomí-
nios. Isso nos leva a constatar 
que a população residente em 
condomínios entrou no jogo 
e que, mesmo com o anúncio 
do fim da crise hídrica, con-
tinuou consumindo água de 
forma racional. Contudo, com 
a perda do bônus e os reajus-
tes na tarifa, a água ficou bem 
mais cara para os condômi-
nos”, afirma Raquel Toma-
sini, gerente da Lello Condo-
mínios. A conta de água dos 
condomínios residenciais fi-
cou mais cara, após o fim do 
bônus concedidos pela Sabesp 
para quem economizasse, 
além dos reajustes na tarifa.
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Garagem: um território de 
polêmicas

Cotidiano

O crescimento popu-
lacional nos centros 
urbanos acarretou um 

sério problema de falta de 
espaço. Estacionar em uma 
zona comercial passou a ser 
uma árdua tarefa, graças ao 
grande volume de veículos 
em circulação nas cidades. 
Essa problemática se refle-
te também no ambiente do-
méstico. Dentre os conflitos 
que permeiam a convivên-
cia em condomínio, o tema 
“garagem” é um dos mais 
frequentes, sendo motivo de 
dúvidas e até mesmo de al-
gumas polêmicas. 
 A disputa por um espaço 
para estacionar pode gerar 
distúrbios dentro do con-
domínio e, para sanar isso, 
a melhor ferramenta é a in-
formação. Com os condô-
minos cientes do que pode 
e não pode ser feito, é pos-
sível manter o equilíbrio no 
uso desse espaço. Para isso, 
respondemos a algumas das 
principais dúvidas sobre o 
assunto. 

1) A quem pertence a 
vaga da garagem? 
 Isso varia, a depender do 
que está disposto na Con-
venção do Condomínio e 
escritura das unidades. Em 
alguns casos, onde há reser-
va de vagas para cada uni-
dade, o espaço na garagem 
funciona como uma exten-
são do apartamento, sendo 

propriedade particular. Em 
garagens de vagas rotativas, 
o espaço é compartilhado e 
coletivo, compõe o condomí-
nio. 

2) Pode-se alugar ou 
vender vaga de gara-
gem?
Sim, desde que ela seja pri-
vativa, ou seja, um anexo da 
propriedade. Porém, desde 
2012 a Lei Federal 12.607/12 
proíbe a venda ou o aluguel 
de vagas de garagem a não 
moradores. Antes, era per-
mitido um morador alugar 
a sua vaga de garagem para 
estranho, bastando ofere-
cer primeiro aos próprios 
moradores, o que poderia 
ocorrer em assembleia ou 
com o simples informativo 
no quadro de avisos do con-
domínio. Entretanto, com a 
modificação implementada 
pela lei referida,o condô-
mino somente poderá locar 
a sua vaga a estranhos se a 
convenção assim permitir.

3) Visita pode estacio-
nar dentro do prédio?
Via de regra, não, uma vez 
que o espaço é muito limi-
tado e, portanto, restrito a 
moradores. Porém, há casos 
em que o condomínio reser-
va algumas vagas para essa 
finalidade, onde a ocupação 
se dá por ordem de chegada. 
Há ainda a possibilidade de 

oferecer a vaga do morador 
ao seu visitante, no entanto 
há condomínios com regras 
de acesso bastante rigorosas 
que só permitem entrada 
de veículos cadastrados, en-
tão deve-se responder a um 
questionário com dados do 
carro e condutor para liberar 
acesso. 

4) Qual o tempo máximo 
de ocupação em vagas 
rotativas?
O mais correto é que a Con-
venção condominial estipule 
quanto tempo cada veículo 
pode permanecer ininter-
ruptamente numa vaga co-
letiva. Isso para evitar que 
a permanência se prolongue 
por muitos dias, não dando 
chance para outros ocupa-
rem. Ainda que isso não es-
teja oficialmente escrito, o 
bom senso diz que mais de 
24h ocupando o mesmo es-
paço já é excessivo. 

5) É permitido armaze-
nar objetos na garagem?
Não, garagem não é depósi-
to. A finalidade dela é servir 
de estacionamento para veí-
culos. O acúmulo de caixas, 
móveis e outros objetos pode 
contribuir para a sujeira do 
ambiente e possível prolife-
ração de animais, por isso 
muitos condomínios proí-
bem essa prática. 
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Coluna do Especialista

Rodrigo Karpat

O AIRBNB nos condomínios residenciais

A possibilidade de ga-
nhos maiores para 
os proprietários de 

imóveis, e de maior flexibili-
dade e preços menores para 
os hóspedes, dão espaço 
para inovações como as do 
site AIRBNB, que disponi-
bilizam imóveis para hospe-
dagem/locações por curtos 
espaços de tempo. Temos 
outros sites como Booking 
que também fazem o mes-
mo. Sendo que não existe 
nada de ilegal nisso, é uma 
tendência no mercado de 
economia compartilhada. 
Poderá ser utilizado desde 
que não infrinja as normas 
do condomínio em que vai 
funcionar. 

 Diz no site do Airbnb, 
que você pode se hospedar 
por uma noite em um apar-
tamento, por uma semana 
em um castelo ou em um 
condomínio por um mês. 
Traz ainda que estão pre-
sentes em mais de 65.000 
cidades e 191 países. Ou seja, 
é uma tendência realmente e 
não podemos fechar os olhos 
para isso. Pelo mundo, tal 
prática tem sido rechaçada 
em várias cidades como NY, 
Berlim, Miami, que tem tra-
balhado por meio de leis de 
zoneamento a fim de proibir 
locações com curto períodos 
de tempo. Em Miami por 
exemplo, a regulação impu-
tou prazo mínimo de 6 me-
ses de locação, e aplicando 
alta multa aos que descum-
prem. 

 No Brasil ainda temos 
pouca ação a fim de regu-

lar a operação do Airbnb, 
não obstante a hospedagem 
seja regulada e exclusiva de 
meios de hospedagem. Sen-
do que o condomínio pode 
se encaixar nessa possibli-
dade, para tanto precisa ter 
essa previsão na convenção 
e demais autorizações pre-
vistas em lei.  A lei de hospe-
dagem não regula locações 
acima de 90 dias (Art. 24, § 
2º, Lei Federal nº 11.771 de 
2008), ou seja acima desse 
período não existe qualquer 
irregularidade ou o que se 
falar em hospedagem. 

 A grande questão é que, 
por um lado, se o proprietá-
rio pode dispor da sua uni-
dade conforme melhor lhe 
convier, que é um direito 
que lhe assiste por força do 
Art. 1.335 do Código Civil e 
em função do exercício regu-
lar do direito de proprieda-
de descrito na Constituição 
Federal (E por isso muitos 
entendem que podem lo-
car por curtíssimos espaços 
de tempo). Por outro lado, 
existem limitações ao exer-
cício desse direito, e o limite 
é a perturbação ao sossego, 
saúde, segurança e aos bons 
costumes daqueles que com-
partilham a coproprierade, 
além das limitações impos-
tas pelo direito de vizinhan-
ça (Art. 1.277 e 1.336, IV do 
CC) e pelas leis que regulam 
o funcionamento de meios 
de hospedagem. 

  A hospedagem não é re-
gulada pela lei de locações e 
sim por leis que tratam da 
hospedagem conforme aci-

ma mencionado.  Sendo  de-
ver de todo condômino dar 
às suas partes a mesma des-
tinação que tem a edificação 
( Art.1.335, II e 1.336,IV, do 
CC), e locar o bem por dia, 
é característica dos meios de 
hospedagem e depende de 
enquadramento específico, 
e fazê-lo  desvia a finalidade 
de um edifício restritamen-
te residencial,  além de não 
cumprir os requisitos descri-
tos na lei. 

 Nesse sentido a  Lei Fe-
deral nº 11.771 de 2008, so-
bre a Política Nacional de 
Turismo dispõem no Art. 24 
que para os meios de hos-
pedagem obterem o cadas-
tramento precisam possuir 
licença de funcionamento, 
ou no caso de condomínios 
residências possuir licença 
de construção para esse for-
mato prevendo a viabilidade 
de se fornecer serviços de 
hospedagem no ato consti-
tutivo ou na convenção do 
condomínio.

 Na prática a grande 
maioria dos casos oferta-
dos pelo sistema de diárias 
em prédios residências não 
aptos a operar dessa forma, 
perturbam a vida dos pré-
dios residências e desviam 
a finalidade das edificações 
que é estritamente residen-
cial. 

 Temos os defensores des-
ta modalidade de “locação” 
por sites especializados por 
diárias, os quais defendem 
que na lei de locações exis-
te a possibilidade de locação 
por temporada por prazo de 

até 90 dias. 

 É certo que a locação por 
temporada, com respaldo na 
lei de locações e sem des-
virtuar a finalidade da edi-
ficação, poderia ocorrer por 
curtos períodos de tempo. 
Porém a prática constante, 
somada a necessidade de 
utilização da estrutura do 
prédio (garagens, salão de 
festas, piscina) e os serviços 
adicionais quase sempre são 
oferecidos (mobília, limpe-
za, serviços em geral), des-
virtuam a locação por tem-
porada e se enquadram na 
hospedagem, a qual é disci-
plinada em lei específica  e o 
condomínio edilício estaria  
apto a funcionar nessa mo-
dalidade somente cumprin-
do alguns requisitos, tais 
como alteração da conven-
ção e regularização perante 
a administração municipal, 
a qual exige entre outros al-
vará de funcionamento. 

  A locação por diária traz 
encargo excessivo e desne-
cessário a portaria, que na 
maioria das vezes fica res-
ponsável por liberar as cha-
ves, cadastrar veículos, libe-
rar acesso a áreas comuns, 
atendimento a reclamações, 
orientações de destinos e 
fornecedores, funcionando 

como recepcionistas de hotel 
e não porteiros. E os prédios 
não tem essa estrutura, nem 
treinamento para tanto. 

 Caberá ao síndico e aos 
administradores a análise 
do caso concreto, pois em-
pregar o apartamento em 
sites a locações por diárias, 
com se fossem apart hotéis, 
interfere na finalidade resi-
dencial de um condomínio, 
mas utilizar o mesmo site e 
firmar locações mais longín-
quas pode se enquadrar ao 
esperado pelo condomínio.  

 Importante que o condo-
mínio não proíba a locação 
por temporada, que não co-
bre taxa extra na locação por 
temporada, mas sim que o 
prédio regule a relação com 
os condôminos, estabele-
cendo limites de pessoas 
por unidades, advertindo 
locadores que estão locando 
com constância a unidade 
em curtos espaços de tempo 
e por fim procurando enten-
der cada situação a fim de 
resolver da melhor forma 
possível as intempéries cria-
das pelo novo sistema. E por 
fim emita comunicados aos 
condôminos e regule a rela-
ção por meio de assembleia. 
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho |

Vinicius Junior decidirá se fica 
no Flamengo até 2018 ou 2019

Corinthians e Fluminense fazem mais 
do que podem

Mais do 
mesmo

E terminou mais um 
Campeonato Brasi-
liense. Nada de novo 

em relação aos últimos anos. 
Acompanho o futebol de Bra-
sília desde o primeiro campe-
onato profissional realizado 
na Capital Federal, em 1976, 
e não lembro de outra fase 
tão ruim do futebol local. De-
pois da saída do Brasiliense 
da primeira divisão em 2005, 
foi só ladeira abaixo. Times 
montados de última hora, 
estádios interditados, jogos 
sem público, horários incom-
patíveis.

 Neste ano, somente três 
estádios no Distrito Federal 
foram usados: Mané Garrin-
cha, Abadião e Bezerrão. Os 
outros que receberam par-
tidas são de Goiás (Luziânia 
e Formosa) e Minas Gerais 
(Paracatu). Poucos jogos 
passaram da casa dos mil pa-
gantes e em um que tivemos 
bom público, 6.834, a panca-
daria entre jogadores e torce-
dores de Gama e Brasiliense 
deixou uma triste memória. 
O gigante Mané Garrincha 
recebeu vinte partidas, no 
entanto, a média de público 
ficou em torno de 900 torce-
dores. Pouco, muito pouco.

 O nível técnico, óbvio, 
não está bom. Poucos joga-
dores foram revelados nos 
últimos anos no Distrito Fe-
deral. Com isso, a renovação 
é insuficiente. Entra ano e sai 
ano, são quase os mesmos 

atletas. No máximo, trocam 
de clubes.

 O Brasiliense foi cam-
peão com jogadores bastante 
rodados. Souza, 38 anos, co-
mandou o meio-campo. Foi 
campeão da Libertadores e 
Mundial pelo São Paulo, em 
2005, e rodou pelo PSG, Grê-
mio, Fluminense, Cruzeiro, 
entre outros. Nunes, 34, foi 
campeão da Copa do Brasil 
pelo Santo André, em 2004, 
e passou por mais de vinte 
clubes do Brasil e do exterior. 
O atacante Reinaldo, 38, sur-
giu bem no Flamengo e de-
pois revezou entre times da 
Europa, da Ásia e do Brasil.

 Muito dessa estagnação 
do nosso futebol se deve ao 
longo período de inativida-
de para a maioria dos clubes. 
Exceto Luziânia e Ceilândia, 
que estão jogando a Série D, 
os demais não terão mais ati-
vidades neste ano. Lá por no-
vembro ou dezembro, fazem 
um cata-cata para montar os 
elencos para o estadual de 
2018.

 A maioria dos times não 
pode fazer grandes contrata-
ções porque só têm calendá-
rio para pouco mais de três 
meses, logo, o capital não 
se interessa em investir. É 
um círculo vicioso e somen-
te uma Série A pode salvar 
o nosso combalido futebol. 
Mas como chegar lá?

O Flamengo e o Real 
Madrid divulgarão 
em nota conjunta 

nesta terça-feira a negocia-
ção que envolve o pagamento 
de 45 milhões de euros para 
Vinicius Junior transferir-
-se para o clube merengue. 
Semana passada, o Flamen-
go anunciou a renovação de 
contrato com o atacante, mas 
o novo contrato não signifi-
cava que não haveria a ven-
da, como este blog divulgou.  
O fechamento da contrata-
ção de Vinicius Junior pelo 

Abel Braga é um técnico 
especial, porque dife-
rente de vários outros 

que chegam à sua faixa etária 
ainda sorri e diverte-se com fu-
tebol. Seu time responde com 
diversão.

 Venceu o Santos na primei-
ra rodada, o Atlético-MG na 
segunda e está junto ao Grêmio 

Real Madrid dá mais um ano 
de permanência do atacante 
na Gávea. Ou dois. Isto vai 
depender da sua escolha.

 Daqui a um ano, Vinicius 
Junior pode ter amadure-
cido e sentir-se pronto para 
jogar no time principal do 
Real Madrid. Também pode 
perceber que a transferência 
para a capital espanhola ser-
virá, no primeiro momento, 
para jogar no Real Madrid B. 
A escolha está na sua mão. 
Se quiser ficar até julho de 

2019, Vinicius Junior pode. 
Se preferir ir daqui a um ano, 
ele também pode.

 A compra do Real Madrid 
por 45 milhões de euros sig-
nifica o maior ganho de um 
clube brasileiro na venda de 
um jogador. Neymar deixou 
o Santos para o Barcelona, 
que pagou o total de 88 mi-
lhões de euros, mas o Santos 
recebeu 17 milhões. Lucas, 
do São Paulo, saiu para o 
Paris Saint-Germain por 45 
milhões de euros também.

na liderança.

 Fábio Carille também faz 
mais do que dele se imaginava 
e o Corinthians é, dos grandes, 
o menos derrotado em 2017. 
Fora de casa, só uma derrota e 
com gol irregular de Alan Mi-
neiro.

 Pecado repetir que não bri-
lha. Brilha, sim, na marcação 

e na capacidade de fazer um 
jogo planejado.

 Se Fluminense e Corin-
thians vão nesse tom até o fim, 
é possível que nao. Mas come-
çam o Brasileiro lembrando 
a todos nós que, no Brasil, o 
único jeito de ganhar o campe-
onato é montar um time, não 
contratar jogadores apenas.
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Aplicação de multas em condomínios edilícios
Breves considerações sobre a aplicação de multas em condomínios residenciais e comerciais. 

Criar e manter um am-
biente condominial 
seguro e sossegado 

não é tarefa fácil. E, embo-
ra os condomínios tenham 
a possibilidade de punir 
quaisquer atos que atentem 
à segurança, saúde e sos-
sego da edificação, nota-se 
que muitos Síndicos, espe-
cialmente de condomínios 
residenciais, muitas vezes 
não fazem devidamente o 
uso de uma importante fer-
ramenta para a manutenção 
da ordem no condomínio: a 
multa por descumprimento 
de dever condominial. Se 
por um lado, não é adequa-
do residir ou trabalhar em 
um ambiente onde aplica-se 
multa para tudo que acon-
tece, por outro, constata-se 
que é igualmente insuportá-
vel o ambiente de caos que 
se gera por não agir oportu-
namente para coibir ações 
ou omissões de condôminos 
ou moradores que prejudi-
cam o convívio e contribuem 
para a desvalorização de to-
dos os imóveis do condomí-
nio. O desafio é encontrar 
o meio termo, ou seja, agir 
com razoabilidade e no mo-
mento certo. E, neste breve 
texto, buscar-se-á abordar 
os principais cuidados que 
devem ser observados na 
aplicação de multa.
 As transgressões mais 
usuais e puníveis com mul-
ta são: barulho excessivo 
(mesmo em período diurno, 
o som deve ser compatível 
com a destinação da edifi-
cação); estacionar na vaga 
de outro condômino ou fora 
dos limites de sua vaga, pre-
judicando o trânsito de ou-
tros veículos; alteração das 
partes externas (a modifi-
cação do padrão estético da 
edificação gera desvaloriza-
ção dos imóveis); e danos 
em elevadores, salão de fes-
tas e outras partes ou bens 
do condomínio. Mesmo a 
mais simples das infrações 
representa a “porta de entra-
da” para transgressões mais 
graves em um condomínio.
Com o constante cresci-

mento das cidades e a in-
capacidade do Estado em 
estar presente em todo lu-
gar e tempo para zelar pela 
segurança dos cidadãos, o 
Legislador teve uma grande 
preocupação em conceder 
aos condomínios ferramen-
tas de autotutela para que 
o próprio condomínio se 
defenda de abusos oriun-
dos de comportamentos de 
seus próprios integrantes. 
E, sabendo que o Código Ci-
vil Brasileiro (CCB) concede 
essas “armas” para os con-
domínios edilícios, o Síndico 
tem um importante papel, 
como representante da co-
letividade, em trazer esses 
instrumentos para conhe-
cimento e aplicação em seu 
condomínio. 
 Sob uma perspectiva am-
pla do tema, o Síndico deve 
ter atenção para dois pontos: 
(I) o procedimento previsto 
na Convenção do condomí-
nio e (II) evitar o seu envol-
vimento pessoal no processo 
de imposição de multa.
 Sobre o primeiro ponto, 
o art. 1.334, IV, do Código 
Civil determina que toda pe-
nalidade deve estar prevista 
na Convenção e os artigos 
1.336 e 1.337 do Código Ci-
vil Brasileiro dispõe, gene-
ricamente, sobre 3 tipos de 
multas (sem contar as pena-
lidades relacionadas ao não 
pagamento de quotas con-
dominiais, previstas no art. 
1.336, § 1º, do CCB):

1. Aplicação de multa de 
até 5 quotas por descumpri-
mento de deveres condomi-
niais – art. 1.336, § 2°, do 
CCB – se houver previsão na 
Convenção, essa multa pode 
ser aplicada pelo Síndico 
(OBS¹: essa multa não pode 
ser aplicada se o dever des-
cumprido é o do pagamento 
de quotas; OBS²: essa é a 
única multa que, desde que 
aprovada em Assembléia 
por 2/3 dos condôminos, 
pode ser aplicada mesmo se 
não houver previsão na con-
venção);

2. Aplicação de multa de 
até 5 quotas por descumpri-
mento reiterado de deveres 
condominiais – art. 1.337, 
caput, do CCB – essa multa 
somente pode ser aplicada 
por deliberação em Assem-
bléia por ¾ do condomínio 
(OBS: essa deliberação só 
pode ocorrer se a convenção 
estipular o critério de reite-
ração, uma vez que o Código 
não o faz);

3. Aplicação de multa de 10 
quotas por descumprimento 
reiterado de deveres condo-
miniais e que gere incom-
patibilidade de convivência 
com os demais – art. 1.337, 
parágrafo único, do CCB – 
essa multa somente pode ser 
aplicada por deliberação em 
Assembléia por ¾ do con-
domínio (OBS: essa delibe-
ração também só pode ocor-
rer se a convenção estipular 
o critério de reiteração, uma 
vez que o Código não o faz).
 
 Como mencionado, as 
multas por reiterado des-
cumprimento de 5 e 10 quo-
tas não são aplicáveis sem 
previsão expressa da con-
venção. Isso se deve não só 
pela falta de definição da rei-
teração (número de trans-
gressões em determinado 
período de tempo), mas, 
principalmente pela obriga-
ção legal da convenção pre-
ver todas as sanções a que os 
condôminos estão sujeitos, 
por força do Artigo 1.334, 
IV, do Código. Em outras 
palavras, se a convenção não 
prevê a penalidade não pode 
ser aplicada. Com exceção 
da multa prevista no art. 
1.336, § 2°, onde o legislador 
teve o cuidado de permitir a 
sua aplicação, ainda que a 
convenção fosse omissa.
 E, além de respeitar as 
condições e limites mencio-
nados acima, as disposições 
da Convenção devem escla-
recer todos os detalhes para 
a cobrança de multa, como, 
por exemplo: se o Síndico 
pode aplicar ou somente a 

Assembléia, existência e for-
ma de advertência prévia, 
eventual gradação de mul-
tas, critério de reiteração, 
prazos de tolerância, meios 
de recorrer contra as multas, 
forma de cobrança (junto ou 
não da quota ordinária de 
condomínio), dentre outros. 
 Infelizmente, muitas 
Convenções mal elaboradas 
ou antigas demais têm leva-
do condomínios a resultados 
desastrosos, onde a respon-
sabilidade por uma infração 
é clara, mas o condômino 
anti-social consegue inva-
lidar judicialmente a multa 
com base em uma Conven-
ção omissa, inadequada ou 
em desacordo com a Legisla-
ção atual.

 Já sobre o segundo ponto 
mencionado, o Síndico deve 
ter especial atenção para 
evitar o seu envolvimento 
pessoal na punição do trans-
gressor. A aplicação de mul-
ta se justifica pela necessida-
de de proteger a coletividade 
de um ato nocivo, e esta apli-
cação é atribuição da Assem-
bléia ou do Síndico, desde 
que, neste último caso, a 
Convenção assim determine. 
Consequentemente, quando 
o Síndico aplica uma mul-
ta, ele o faz em razão de seu 
cargo em não de sua pessoa. 
Dessa forma, orienta-se que 
o Síndico sempre promova 
uma notificação extrajudi-
cial como forma de advertir 
um condômino de seu des-
cumprimento às normas in-
ternas do condomínio. Uma 
notificação cordial, objetiva 
e formal garante a impesso-
alidade da multa e, princi-
palmente porque, na prática 
de administração de condo-
mínios, verifica-se que uma 
notificação enviada através 
de Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos tem 
uma maior chance de êxito.

 Em resumo, esses são as 
etapas essenciais para a apli-
cação de multa:

1. O Síndico toma ciência 
de uma infração à Lei, Con-
venção, Regulamento Inter-
no ou deliberação de Assem-
bléia;

2. Após solicitar um parecer 
de um advogado, medida re-
comendada, e tendo certeza 
da ocorrência de infração, o 
Síndico pode advertir o con-
dômino responsável, prefe-
rencialmente, por meio de 
uma notificação extrajudi-
cial via Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos;

3. Não obtendo êxito com a 
advertência, o Síndico deve 
aplicar a multa prevista na 
Convenção ou, convocar 
Assembléia para aprovar a 
multa (se a Convenção não 
tiver previsão adequada, a 
multa somente será aprova-
da pelo voto de, no mínimo, 
2/3 de todo o condomínio);

4. Deve-se dar oportunida-
de para que o condômino in-
frator apresente sua defesa 
(é altamente recomendável 
que a própria Convenção 
conceda mecanismos de de-
fesa, como prazo e recurso à 
Assembléia).

 Por fim, embora não se-
jam poucos os cuidados ne-
cessários para imposição 
de multas, constata-se que, 
na prática, uma multa bem 
aplicada tem grande efetivi-
dade na prevenção de novos 
atos prejudiciais ao condo-
mínio. Por esse motivo, ao 
se deparar com situações 
suscetíveis a multa, o Síndi-
co deve agir imediatamente, 
pois aguardar que os proble-
mas de disciplina no condo-
mínio se resolvam sozinhos 
somente dá espaço para o 
surgimento de novas situ-
ações problemáticas e que, 
talvez, não possam ser so-
lucionadas sem intervenção 
judicial.
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Piscina aquecida: 
vantagens e desvantagens

Seu Condomínio

Ela garante o lazer mesmo em dias frios, mas requer 
uma manutenção especial

O mês de maio anuncia 
a chegada do frio em 
muitos estados bra-

sileiros e, com as tempera-
turas baixando, fica cada vez 
mais rara aquela ida à pisci-
na do prédio seja para fazer 
exercícios ou para relaxar. 
Isso pode ser contornado 
com equipamento que aque-
ce a água da piscina, propi-
ciando uma condição agra-
dável para banho mesmo em 
dias frios, o que agrega um 
diferencial ao condomínio. 

 Se antes mesmo de saber 
detalhes sobre o assunto, a 
simples ideia de uma con-
ta de energia caríssima já te 
causa arrepios, calma, não 
precisa desanimar por isso. 
Atualmente, os principais 
sistemas de aquecimento 
para piscinas de condomí-
nios disponíveis no mercado 
utilizam energia solar como 
fonte para funcionar. Assim, 
além de econômico, o lazer 
também se torna ecologica-
mente correto.

 Para obtenção do desem-
penho máximo e alcance de 

30ºC de temperatura a utili-
zação de uma capa térmica é 
indispensável. Além do equi-
pamento que aquece a água, 
é fundamental adquirir a 
capa ou manta térmica, pois 
ela garante a conservação da 
temperatura desejada. Ela 
cobre totalmente a piscina, 
evitando assim a perda do 
calor da água na piscina, en-
quanto o aquecedor está em 
processo de aquecimento da 
água circulante.

Piscina aquecida 
requer mais cuidados

 A água aquecida aumenta 
a produção de suor dos ba-
nhistas e também favorece 
a proliferação e bactérias e 
fungos causadores de doen-
ças. Esses fatores exigem que 
o monitoramento da água
seja mais rigoroso do que se-
ria requerido por uma pisci-
na normal. O intervalo entre
as vistorias deve ser menor,
uma vez que a água aquecida
requer mais ajustes.

O pH (escala que afere a 

acidez da água) deve ser con-
trolado, pois o calor tende a 
aumentar o pH. Se em uma 
piscina comum o pH é con-
trolado de 3 em 3 dias, na de 
água aquecida possivelmen-
te será necessário controlar 
o pH diariamente.

Em relação ao cloro, o
que vai ser diferente no tra-
tamento de uma piscina 
aquecida é a quantidade de 
cloro que deve ser aplicada. 
Elas demandam uma quanti-
dade maior de cloro em com-
paração às piscinas comuns. 
Isso acontece basicamente 
por dois motivos: a água 
aquecida acelera a decom-
posição do cloro e também a 
evaporação da água.

 A limpeza das bordas 
também deve ser mais fre-
quente. Conforme já foi 
dito, o calor da água provoca 
maior sudorese e o suor dos 
banhistas juntamente a res-
tos de células mortas se acu-
mulam sob a forma de placas 
gordurosas nas bordas da 
piscina, requerendo limpeza 
manual. 
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Assessoria Condominial

Os 6 passos básicos para preparar uma 
assembleia condominial objetiva e 

produtiva
Diretor da JR Office e da Folha do Síndico

Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por
Aldo Junior |

Você que é sindico sabe 
exatamente quando 
deve convocar uma 

assembleia? Já parou para 
pensar também para que 
serve uma assembleia? A 
resposta objetivamente é: 
unicamente para decidir. 

 Pois bem, a pauta da as-
sembleia é o ingrediente 
principal para que se possa 
realizar uma reunião produ-
tiva e que decida aquilo que 
o sindico precisa decidir.

Muitos síndicos convo-
cam uma reunião e no decor-
rer da assembleia se pergun-
tam: o que eu estou fazendo 
aqui? Será que precisava ter 
convocado mesmo essa reu-
nião? 

 A partir deste momento 
no meio do “olho do furacão”  
a situação se torna irrever-
sível e o problema  tem que 
ser administrado de forma 
profissional e com extrema 
elegância e competência.   

 Terminar uma assem-
bleia sem sequer ter apro-
vado os itens propostos, 
ocasiona inevitavelmente a 
marcação de uma nova as-
sembleia para tentar decidir 
aquilo que em muitas vezes 
nem foi discutido pela com-
plexidade do tema ou por de-
sinteresse dos presentes. 

 Por este motivo é que 
aconselhamos aos síndicos  
primeiramente que avalie  a 
verdadeira necessidade de 
marcar a assembleia e colo-
car os tópicos, e se inevitável 
for, seguir os passos seguin-
tes objetivando a  acelerar as 
aprovações e conduzir a con-
clusão do pleito com sucesso, 
vamos ver a seguir:  

PASSO 1
Previamente avaliar  os 
assuntos necessários a 

serem decididos 

Faça uma lista com todos 

os tópicos a serem tratados 
em reunião, e o tempo de 
discussão de cada um deles. 
Lembre-se: os tópicos esco-
lhidos devem ser estritamen-
te necessários e passivos de 
necessidade de votação as-
semblar. Analise que, se um 
simples e-mail ou reunião 
informal com o conselho fis-
cal resolver o problema do 
tópico em questão, não o in-
clua na pauta.

PASSO 2
Organizar os Tópicos 

por tempo e relevância 
de interesse 

 Organize os tópicos de 
acordo com o tempo e rele-
vância do tema. Prefira in-
cluir os assuntos por ordem 
de relevância de impacto. 
Garante assim, que em caso 
de atraso, os menos relevan-
tes é que ficarão para um 
momento futuro oportuno.

PASSO  3 
Informações objetivas 

quanto aos temas 

 Não se esqueça das infor-
mações objetivas e relevan-

tes quanto aos temas trata-
dos: detalhes, orçamentos, 
avaliação técnica de profis-
sionais por exemplo, se o as-
sunto requer quorum quali-
ficado ou não.

 PASSO 4
Responsabilidades 
pós-assembleia e 

comissões 

 Defina bem os papéis e 
responsabilidades de cada 
profissional ou empresa 
contratada, bem como a 
formação de comissões de 
condôminos para acompa-
nhar serviços ou execução 
de obras por condôminos 
habilitados (advogados, en-
genheiros etc)  

PASSO 5
 Necessidades de Apoio 

e alçadas auxiliares 
para efetivação e 
cumprimento  das 

decisões 

 Se for precisar de infor-
mações adicionais, ou espe-
cíficas de uma pessoa, de-
partamento ou projeto, não 
hesite em solicitar na pauta!

 Evite que sua reunião fi-
que inconsistente por que 
‘você não avisou’!

 Qualquer tipo de pre-
paração especial deve estar 
contida na pauta de reunião, 
de maneira clara e objetiva.

PASSO 6
Divulgação 

Antecipatória do Edital 
de Convocação 

 Envie com antecedência: 
Sugiro o mínimo de cinco 
dias e no máximo de 10(dez) 

dias corridos – a não ser 
que haja previsão diferente 
em convenção -, para que 
as pessoas tenham conheci-
mento da pauta e tempo de 
se preparar. Nunca esquecer 
que todos devem ser convo-
cados para evitar nulidades 
futuras. 

 As chances de sua assem-
bleia ser muito produtiva e 
decidir o que se precisa será 
altíssima. Coloquem em prá-
tica estes passos e compro-
vem os excelentes resulta-
dos. 

 “Síndicos que con-
vocam muitas assem-
bleias, na verdade estão 
completamente deso-
rientados e sem saber os 
rumos e prioridades de 
sua gestão ” 

Dr. Condomínio 

 Finalmente fiquem aten-
tos síndicos, antes de convo-
car a assembleia verifique se 
realmente há necessidade de 
levar aos condôminos os tó-
picos elencados, ou se uma 
simples reunião administra-
tiva poderá resolver as de-
mandas.

Avalie isso !           
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A presença da Gabor RH na UNASÍNDICO 2017 

Gabor RH

Ricardo Karpat

Fui convidado para mi-
nistrar uma palestra 
em um dos mais res-

peitados eventos do segmen-
to condominial no Brasil, a 
UnaSíndico, em Brasília. É 
sempre uma honra ser con-
vidado para participar como 
especialista em eventos de 
público tão selecionado, 
mas, por um momento, o 
prazer virou apreensão de-
vido ao tema proposto: “O 
dilema da difícil execução de 
dupla função de mediador 
de conflitos e de executor 
das prioridades administra-
tivas do Síndico Profissio-
nal.”
 Por uma dúzia de ve-
zes abri meu computador e 
tentei iniciar a estruturação 
da apresentação, mas não 
conseguia achar uma linha 
de raciocínio interessante. 
O tema me tirou da zona de 
conforto, o que mais me difi-
cultou foi a palavra dilema, 
porque quando pensamos 
em dilemas, pensamos em 
dois caminhos opostos e, 

nesse caso, seria ou ser um 
mediador de conflitos ou um 
executor de tarefas. Isso me 
incomodou, pois acredito 
que o Síndico, ainda mais o 
profissional, deve realizar as 
duas tarefas.
 Para tentar resolver esse 
problema recorri ao dicio-
nário e encontrei a defini-
ção para a palavra dilema, 
o que me ajudou muito e foi
a base da minha apresenta-
ção: “Raciocínio que parte
de premissas contraditórias
e mutuamente excludentes,
mas que paradoxalmente 
terminam por fundamen-
tar uma mesma conclusão”.
Sendo assim, por mais que
pareçam excludentes, as 
duas opções do dilema são
viáveis juntas e fundamen-
tam a mesma conclusão:
“Fazer o certo, do jeito cer-
to”.

Fazer o certo é nossa 
obrigação moral e profissio-
nal, fazer do jeito certo é ter-
mos cuidado e respeito com 
as pessoas que estão envol-

vidas, mediando assim con-
flitos. Pois não se enganem, 
aonde houver condomínios 
haverá pessoas, e onde têm 
pessoas ocorrem conflitos. 
Sendo você o Síndico, é tam-
bém o líder desta coletivida-
de, sendo responsável, entre 
outras coisas, por tomar de-
cisões e gerenciar (mediar) 
os conflitos.
 Importante ter a ciência 
de que toda decisão pode ser 
(e muitas vezes é) a geração 
de novos conflitos. Pois, a 
escolha por um caminho é 
a renegação de outros pos-
síveis, que outros acreditam 
ser o correto, gerando assim 
insatisfação. Neste momen-
to, fiz uma pausa perante ao 
público de mais de 250 Sín-
dicos e os alertei, que caso 
não queiram gerar conflitos 
com suas decisões, que não 
sejam mais Síndicos, nem 
líderes em empresas e nem 
constituam família. Pois li-
derar é e sempre será tomar 
decisões que agradam al-
guns e desagradam outros, 

inclusive seus filhos, na con-
dição de pais.
 Agora vem uma pergun-
ta difícil, que fiz ao público 
presente: o líder deve ser 
amado ou temido? Fiz essa 
pergunta pois a recebo pe-
riodicamente em minhas 
andanças pelo Brasil na ati-
vidade de palestrante. A pla-
teia se silenciou, na expecta-
tiva de minha resposta, que 
os surpreendeu. Expliquei 
que esta era uma herança 
do livro “O príncipe de Ma-
quiavel”, escrito 500 anos 
atrás e que, embora seja um 
livro interessante, não deve 
servir de base de inspiração 
para suas atividades de lí-
deres. O Líder não deve ser 
nem amado, nem temido, o 
líder deve fazer o certo, do 
jeito certo. E como citado 
anteriormente, com cuida-
do e carinho, agreguei que o 
jeito certo também necessi-
ta de técnica, conhecimen-
to, experiência, tecnologia 
e imparcialidade. Por isso a 
justificativa de um Síndico 

Profissional preparado para 
exercer a função.
  O Síndico Profissional 
tem, ou deveria ter, uma vi-
são do condomínio como 
empresa, aonde os condômi-
nos são os acionistas, o cor-
po diretivo são dos diretores, 
o zelador é o gerente, a ad-
ministradora é a consultoria
e a valorização patrimonial é
o lucro.

Após esse momento
abordei alguns pontos im-
portantes sobre tomada de 
decisão e mediação, salien-
tando a importância da co-
municação neste processo. 
Para o sucesso do Síndico, 
para o sucesso do Líder, a 
comunicação eficaz é im-
prescindível. Finalizei mi-
nha palestra, a qual foi con-
siderada um sucesso, com 
uma frase de meu mestre, 
amigo e pai Gabriel Karpat: 
“Se na descrição das funções 
do síndico não incluía a me-
diação, é de se notar a cres-
cente necessidade de atentar 
para essa nova tarefa”.
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Acidentes com eletricidade:
saiba como prevenir

Manutenção Elétrica

De acordo com a (Abra-
copel) Associação 
Brasileira de Cons-

cientização para os Perigos 
da Eletricidade, o Brasil vive 
atualmente uma onda cres-
cente de acidentes envolven-
do eletricidade. O número 
de episódios desse gênero 
aumentou no ano passado 
em relação a 2015, totali-
zando mais de 1300 casos. A 
previsão para 2017 continua 
tão desfavorável quanto a do 
ano passado e muito disso se 
deve à desinformação e ne-
gligência. 
 O Nordeste é a região 
brasileira mais afetada pelos 
acidentes, os quais incluem 
choques elétricos, descar-
ga atmosférica e incêndios 
gerados por curto circuito. 
Uma parte considerável des-
ses incidentes - muitas vezes 
fatais - se dá pela instalação 
inadequada de fiações elé-
tricas e também pelo uso de 
materiais de baixa qualidade 
ou incompatíveis para a fun-
ção que precisam desempe-
nhar. 
 O condomínio deve sem-
pre zelar pela segurança em 
suas obras elétricas e jamais 
contratar serviços e comprar 
materiais apenas visando o 
barateamento dos custos. 
Nesses casos, a economia 
pode sair bastante cara e os 
prejuízos podem atingir in-
clusive a integridade física 
de moradores e funcioná-

rios. Sendo constatada a ne-
gligência durante a obra ou 
nas manutenções, o síndico 
pode responder legalmente 
pelos efeitos negativos de 
um acidente elétrico.

 Alguns cuidados preven-
tivos devem ser tomados na 
hora de proceder com um 
serviço elétrico no prédio. 
Confira:

1) Elaboração de projeto

 Todo serviço elétrico 
deve ser planejado previa-
mente por um profissional, 
obedecendo à norma técni-
ca NBR 5410 da ABNT (As-
sociação Brasileira de Nor-
mas Técnicas). O projeto 
fará o dimensionamento dos 
componentes afim de evitar 
sobrecargas, que podem re-
sultar em um aumento do 
consumo de energia e, pior, 
colocar em risco a seguran-
ça.

2) Mão de obra
especializada

 É fundamental ter gente 
competente executando o 
projeto. Nunca contrate um 
profissional apenas levando 
em consideração o menor 
preço do serviço, pois o re-
sultado final de um projeto 

mal elaborado pode levar 
a um aumento do custo da 
obra. Antes de contratar, ve-
rifique a credibilidade, bus-
que referências positivas e 
escolha pela qualidade e não 
pelo preço.

3) Material

 Outro quesito com o 
qual não se deve escolher 
apenas por economia. Es-
colha produtos compatíveis 
com a necessidade deman-
dada, sempre observando 
se estão de acordo com as 
normas técnicas da ABNT 
e possuem certificação do 
Inmetro. O material de má 
qualidade ainda pode resul-
tar em queda constante dos 
disjuntores, curtos-circuitos 
e incêndios.

4) Aterramento

 Segundo a NBR 5410, o 
sistema de aterramento é 
um item de proteção obriga-
tório. Ele deve estar previsto 
no projeto previamente ela-
borado por um engenheiro 
eletricista. Esse mecanismo 
oferece um caminho seguro 
para que as descargas elé-
tricas que poderão ocorrer 
no local sejam direcionadas 
para a terra, além de prote-
ger as pessoas contra cho-
ques elétricos.
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Impenhorabilidade de bens, dívidas e condomínio

Repeteco Por
Andréa Mattos |

Desde 1997, quando o STJ alterou a jurisprudência existente, os condomínios contam com uma 
arma para diminuir a inadimplência que é a penhorabilidade de bens. Mas, o que levou os juristas 
decidir a favor dos condôminos?

Numa época de crise, 
quando há pouco 
dinheiro em circu-

lação, o desemprego alcança 
um numero cada vez maior 
de trabalhadores, chagando 
a abalar a estrutura finan-
ceira de uma família, ter um 
imóvel pode - e deve - ser 
uma garantia que ainda pro-
tege as pessoas de perdas 
maiores. É este o objetivo da 
Lei 8.009/90, que trata da 
impenhorabilidade de bens 
de cobrança de dividas, se-
jam elas quais forem. Tais 
bens são suscetíveis de se 
opor em qualquer processo 
de execução, seja ela civil, 
previdenciária, trabalhista 
ou de outra natureza, exce-
to em casos previstos em lei. 
Isto porque eles foram ad-

quiridos por pessoas com o 
objetivo residencial, assegu-
rando uma habilitação para 
si e seus descendentes.

 Na possibilidade de o 
proprietário ser possuidor 
de vários imóveis utilizados 
como residência, a impenho-
rabilidade recairá sobre o de 
menor valor, salvo se outro 
tiver sido registrado no Re-
gistro de Imóveis. Na forma 
da lei, é permitido aos che-
fes de família destinar um 
prédio para domicilio desta, 
com a clausula de ficar isento 
de execução por dividas, sal-
vo as que provierem de im-
postos relativos ao mesmo 
prédio. Esta isenção durara 
enquanto viverem os conju-
gues e ate que os filhos com-
pletem a maioridade. 

Condomínio

 Há algum tempo, o su-
premo Tribunal de Justiça 
decidiu que o único imóvel 
de família pode ir à penhora 
para o pagamento de divida 
referente à taxa de condomí-
nio. Esta medida reformulou 
a jurisprudência do tribunal 
sobre esta matéria, já que, 
em julgamentos anteriores 
realizados pelo próprio STJ, 
os ministros vinham enten-
dendo que o único bem de 
família não estava sujeito à 
penhora em execução para 
pagamento de qualquer na-
tureza. Tudo identifica que 
esta mudança foi devido ao 
grande índice de inadim-
plência, que chegou aos ní-

veis de 15% naquele ano. 
Estão incluídos também o 
pagamento de impostos, ta-
xas e contribuições relativos 
a imóveis, como o IPTU.

 No Entendimento judi-
ciário, esta medida foi con-
siderada um avanço, e es-
perasse que o mau pagador 
pense duas vezes – ou mais 
– antes de decidir em não
quitar suas dividas com o
condomínio, e as adminis-
tradoras de imóveis e sín-
dicos podem se sentir mais
encorajados a pressionar o
proprietário inadimplente a
saldar a divida. Mas o sin-
dico só poderá entrar com o
pedido de penhorabilidade
depois de tentar resolver o
caso amigavelmente.

 Será que esta alteração 
judicial, realmente, mudou 
o comportamento de con-
dôminos inadimplentes?
Pouco, muito pouco. Eles in-
sistem em colocar seus com-
promissos condominiais em
segundo plano, e pouco se
importam em continuar con-
sumindo água e se valendo
de serviços pagos pelos de-
mais moradores. Pelo visto,
a possibilidade de perder seu
único bem não os assusta,
devido a lentidão da justiça.
Até lá, eles vão empurrando
com a barriga uma irrespon-
sabilidade para seus vizi-
nhos.

A autora é jornalista e colabo-
radora da Folha do Sindico
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Dicas para higienização de portas 
e janelas de alumínio

Manutenção Preventiva

Popular em muitos con-
domínios devido a sua 
praticidade e relativo 

baixo custo, o alumínio é o 
material presente em esqua-
drias de janelas e portas. A 
má manutenção e higieniza-
ção inadequada podem re-
duzir a vida útil do produto e 
trazer prejuízos. Saiba como 
limpá-lo e preservar a estéti-
ca e funcionalidade por mais 
tempo. 

 Condomínios localiza-
dos em ruas e avenidas com 
grande fluxo de veículos são 
os que mais sofrem com a 
poluição e acúmulo de sujei-
ra. A fuligem acompanhada 
da poeira se impregna nas 
portas e janelas e podem da-
nificá-las. Caso não seja re-
tirada com frequência, essa 
sujeira pode criar crostas 
que se acumulam em trilhos 
ou dobradiças, dificultando a 
abertura da porta ou janela. 

 Para fazer a higienização 
você vai precisar apenas de 
duas coisas bastante sim-
ples: água e detergente neu-
tro. O uso de outros produtos 
de limpeza como alvejantes 
clorados, desinfetantes, pro-
dutos ácidos ou alcalinos de-

mais, dentre outros, podem 
ter efeito abrasivo sobre o 
alumínio, causando arra-
nhões, manchas, opacidade, 
ou em alguns casos, corrosão 
de estruturas. 

 O correto é, primeira-
mente, fazer uma lavagem 
com água para retirar o ex-
cesso de sujidades e depois 
complementar a limpeza es-
fregando uma esponja (ma-
cia, jamais de aço!) molha-
da em solução de água com 
detergente. De preferência, a 
atividade deve ser feita par-
tindo dos cantos superiores 
para os inferiores, evitando 
que a sujeira escorra para 
áreas que já foram limpas 
pela ação da gravidade. 

 É válido lembrar que pro-
dutos derivados de petróleo 
(querosene, por exemplo), 
eles atraem partículas de po-
eira abrasivas que deterio-
ram o acabamento dos itens, 
diminuindo sua a vida útil. 
Além disto, esse tipo de pro-
duto resseca plásticos e bor-
rachas. Caso haja danos ao 
alumínio das portas e jane-
las, o polimento da superfí-
cie com uma cera apropriada 
pode ajudar a minimizar o 

aspecto de arranhões e man-
chas. 

 Aproveite a hora da higie-
nização para vistoriar para-
fusos e dobradiças, apertan-
do-os ou fazendo a reposição 
deles caso seja necessário. 
Borrife lubrificantes para 
facilitar os movimentos de 
abertura e fechamento, evi-
tando o barulho incômodo 
de “ranger”. 

Você sabia?

 O alumínio, antes de che-
gar às suas mãos sob a forma 
de portas, esquadrias, jane-
las e outros produtos, passa 
por um processo químico 
chamado de Anodização, 
que consiste em agregar à 
superfície do metal uma ca-
mada de óxido, que faz uma 
selagem. Isso é o que garante 
a durabilidade do alumínio, 
bem como sua aparência 
brilhante. O uso indevido de 
materiais de limpeza abrasi-
vos pode comprometer essa 
proteção, retirando ou arra-
nhando a película que envol-
ve o alumínio. 
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Segurança

Portaria remota é alternativa para 
prédios que buscam economia

A folha de pagamen-
to de funcionários é 
a despesa que mais 

absorve recursos do condo-
mínio e nela estão incluídos 
os custos despendidos com 
porteiros. Para que possa 
funcionar 24 horas por dia, 
a portaria demanda no mí-
nimo quatro profissionais 
que se alternam em turnos 
diurnos e noturnos. Sobre o 
salário dos que trabalham de 
madrugada é ainda acresci-
do o adicional noturno, o que 
vem a sobrecarregar ainda 
mais os gastos com pessoal.

 Vivendo a atual tempo-
rada de crise financeira que 
o país enfrenta, muitos sín-
dicos se empenham em pla-
nejar e executar estratégias 
que “enxuguem” as despesas 
do condomínio, de modo a 
baratear as taxas ou - pelo 
menos - congelar o seu va-
lor, adiando reajustes que 
possam aumentar a inadim-
plência. Dentre as medidas 
que podem ser tomadas, está 
a adoção da portaria remota 
em substituição total ou par-
cial dos porteiros.

 Como funciona esse sis-
tema? Haverá o controle o 
prédio à distância, 24 horas 

por dia, utilizando câme-
ras cujas imagens gravadas 
serão enviadas às centrais 
de monitoramento, onde 
profissionais especializados 
estarão a todo momento vi-
giando a movimentação do 
local. 

 A compra e instalação dos 
equipamentos requer inves-
timento, mas - ao se colocar 
na ponta do lápis - percebe-
-se que esse gasto se dilui e
consiste em uma economia
quando comparado à manu-
tenção de funcionários, im-
plicando em uma redução de
50% até 60% dos custos com
pessoal.

 Além da economia, outro 
diferencial da portaria remo-
ta é a segurança. Com frequ-
ência, porteiros são rendidos 
por bandidos armados que 
conseguem acessar o interior 
do condomínio e praticar 
crimes. No caso do monito-
ramento remoto, não há essa 
possibilidade, pois não há 
ninguém vulnerável na gua-
rita que possa ser agredido. 
Não há risco da guarita ficar 
sozinha enquanto o porteiro 
utiliza o banheiro ou mesmo 
quando dorme em serviço, o 
que não é raro acontecer.

 Todo o trabalho é feito à 
distância, mas funciona da 
mesma forma que faria um 
porteiro presencial: o visi-
tante interage com o porteiro 
pelo interfone informando 
seu nome e dados cadastrais 
para acesso. O porteiro entra 
em contato com o proprie-
tário do apartamento para 
onde o visitante deseja ir 
e pede a autorização. Após 
confirmação do morador, a 
entrada é liberada. 

 A ItaBrasil, empresa de 
gestão imobiliária especiali-
zada em soluções para con-
domínios, é uma das que for-
necem esse tipo de serviço. 
“Os moradores são cadastra-
dos com fotos, identificação 
biométrica e também rece-
bem um controle remoto an-
ticlonagem para acesso com 
veículos. Além disso, os re-
gistros de acesso com áudio 
e vídeo são cadastrados e ar-
quivados em relatórios com-
pletos, o que permite que os 
condôminos monitorem seu 
prédio e seus filhos pela in-
ternet ou por aplicativos de 
celular, por exemplo”, afirma 
representante da empresa.
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Quem paga pela troca do sistema de 
interfone: Locador ou locatário

Manutenção Corretiva Por
Simone Gonçalves |

O rol de direitos e de-
veres do proprietário 
(locador) e do inqui-

lino (locatário) nem sempre 
está bem clara para as par-
tes, gerando assim conflitos 
que na maioria das vezes po-
dem ser evitados. 

 Atualmente, muitas pes-
soas ainda têm dúvidas so-
bre quais são as despesas 
que um inquilino (locatário) 
deve pagar ao morar em um 
condomínio. 

 Ocorre que, não são to-
dos os custos do prédio que 
devem ser pagos pelos loca-
tários, pois as chamadas des-
pesas extraordinárias são de 
responsabilidade do locador. 

 E, é a Lei de Locações de 
Imóveis Urbanos que traz 
as modalidades de despesas 
originadas pelo condomínio, 
bem como quem deve pagá-
-las.

 Portanto, é importante 
saber quais são as obrigações 
do proprietário e do inquili-
no, a fim de evitar impasses 
desnecessários.

QUEM PAGA 
PELA TROCA 

DO SISTEMA DE 
INTERFONE: 
LOCADOR OU 
LOCATÁRIO

 Existem muitas despesas 
relacionadas à imóvel locali-
zado em condomínio, o que 
ocasiona muitos conflitos 
entre proprietários e inqui-
linos, conflitos esses que na 
maioria das vezes acabam se 
transformando em ações ju-
diciais. 

 É obrigação do proprietá-
rio entregar o imóvel em ple-
nas condições de uso, sendo 

também responsável por ví-
cios ocultos e defeitos pree-
xistentes no imóvel.

 Assim, após o recebimen-
to do imóvel pelo inquilino, 
é sua responsabilidade con-
servar as manutenções de 
uso até a entrega do imóvel.

 A Lei de Locações de 
Imóveis Urbanos prevê os 
direitos e deveres do locador 
e do locatário, e um dos de-
veres do proprietário é “pa-
gar as despesas extraordiná-
rias de condomínio”, ou seja, 
aquelas que não se refiram 
aos gastos rotineiros de ma-
nutenção do edifício. 

 Assim, entende-se por 
despesas extraordinárias:

• obras de reformas ou 
acréscimos que interes-
sem à estrutura integral
do imóvel;

• pintura das fachadas, em-
penas, poços de aeração
e iluminação, bem como

das esquadrias externas;

• obras destinadas a repor
as condições de habitabi-
lidade do edifício;

• indenizações trabalhis-
tas e previdenciárias pela
dispensa de empregados,
ocorridas em data ante-
rior ao início da locação;

• instalação de equipamen-
to de segurança e de in-
cêndio, de telefonia, de
intercomunicação, de es-
porte e de lazer;

• despesas de decoração e
paisagismo nas partes de
uso comum;

• constituição de fundo de
reserva.

Desse modo, a troca do sis-
tema/central de interfones 
é despesa extraordinária, 
devendo ser custeada pelo 
proprietário, uma vez que 
se trata de obra destinada a 
repor as condições de habi-

tabilidade do prédio, deven-
do tal despesa ter aprovação 
em assembleia para o rateio 
extra.

 Ainda, é de responsabi-
lidade do “condomínio” a 
manutenção dos interfones 
“internos”, mesmo quando 
o problema seja apenas em
uma unidade.

 No entanto, se for com-
provado pela empresa de 
manutenção que o dano 
ocorreu por mau uso do 
equipamento na unidade, 
quem paga pela despesa é o 
inquilino, pois o equipamen-
to é utilizado pelos usuários 
daquela unidade, ou seja, 
cabe ao morador a manuten-
ção ou a troca.

Atenção!

 Se tratar-se de prédio 
novo, a despesa com inter-
fone pode ser exigida junto a 
construtora, caso ainda este-

ja na garantia e não seja de-
corrente de uso inadequado.

 Como se vê, o proprietá-
rio paga apenas pelos con-
sertos fundamentais para 
manter o imóvel em plenas 
condições de uso pelo inqui-
lino.

 Assim, o proprietário é 
responsável pelo pagamen-
to de despesas referentes a 
obras/consertos/reparos na 
estrutura do prédio, como 
pinturas de fachadas, esqua-
drias de portas e portões de 
acesso, reformas de pisos de 
áreas comuns, instalação de 
equipamentos de segurança 
e lazer, despesas de decora-
ção/paisagismo nas partes 
de uso comum, dentre ou-
tros.

 Ocorre que, muitas vezes 
síndicos e administradoras 
não discriminam nos boletos 
do condomínio as despesas 
completas, o que pode gerar 
grande confusão.

 Caso fique em dúvida 
sobre alguma “nova” despe-
sa lançada em seu boleto de 
condomínio, recomenda-se 
entrar em contato com sua 
administradora/síndico para 
esclarecer do que se trata. 

 Morar em condomínio é 
uma prática cada vez mais 
comum, sendo o sossego e a 
comodidade desejados por 
todos os condôminos. 

 Assim, a clareza sobre 
quais são os direitos e deve-
res de proprietários e inqui-
linos evitará muitos impas-
ses desnecessários.

SIMONE GONÇALVES

Advogada OAB/RS 74.437

Email:contato@simonegon-
calves.com.br

www.simonegoncalves.com.br
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Condomínio pode ser responsabilizado 
por acidentes ocorridos em seu perímetro

Legislação

Muito se fala sobre 
segurança do tra-
balho, acidentes 

laborais, uso de Equipamen-
tos de Proteção Individual 
(EPI), dentre outros aspec-
tos que dizem respeito ex-
clusivamente à integridade 
dos funcionários do condo-
mínio. Porém, pouco é fala-
do sobre a responsabilidade 
atribuída ao mesmo quando 
o que ocorre são acidentes
envolvendo moradores den-
tro da área compreendida
pelo prédio.

 O condomínio - e por 
consequência - o síndico são 
responsáveis por esse tipo 
de ocorrência? Em alguns 
casos, sim. Ao avaliar os da-
nos e prejuízos materiais ou 
humanos causados pelo aci-
dente, o que será avaliado é 
se ele foi realmente obra do 
acaso, uma fatalidade ou se 
ele foi resultado da negligên-
cia do condomínio, como na 
falta de manutenção de es-
truturas, por exemplo. 

 Decisão recente do Tri-
bunal de Justiça do Distri-
to Federal e dos Territórios 
ilustra a situação: no mês 
passado, abril, a 6ª Turma 
Cível do TJDFT manteve 
sentença de 1ª Instância que 
condenou um condomínio 

da Asa Norte, do Plano Pi-
loto em Brasília, a indenizar 
por danos morais uma con-
dômina que sofreu acidente 
em obra mal sinalizada. Se-
gundo a autora, o acidente 
aconteceu em setembro de 
2015, quando ela se dirigiu à 
cobertura do prédio para ver 
o eclipse lunar.

Por falta de sinalização e
escuridão no local, ela conta 
que caiu num vão onde esta-
va sendo realizada uma obra. 
No acidente, fraturou o pu-
nho direito, permanecendo 
afastada de suas atividades 
laborais por mais de 75 dias. 
Em seu entendimento, o que 
legitima sua ação, o condo-
mínio agiu com negligência, 
pois não isolou a área onde 
estava ocorrendo a reforma 
e, dessa forma, deve-lhe res-
sarcir pelos prejuízos mate-
riais e morais. 

 O juiz da 19ª Vara Cível 
de Brasília julgou proceden-
te o pedido de indenização. 
“A partir das fotografias jun-
tadas ao processo, é possí-
vel verificar que o local não 
estava sinalizado adequa-
damente. A negligência do 
condomínio fica ainda mais 
evidente por ter permitido o 
acesso ao local das obras à 
noite, sem nenhuma ilumi-

nação, ou seja, em escuridão 
total. Não vislumbro culpa 
concorrente da autora”, afir-
mou o juiz, que condenou o 
condomínio a pagar pelos 
prejuízos.

 Em 2ª Instância, a Tur-
ma Cível do TJDFT deu 
provimento ao recurso da 
autora, reformando em par-
te a sentença para condenar 
o réu ao pagamento de R$
40.526,35, a título de lucros
cessantes, e ao ressarcimen-
to da quantia de R$ 1.891,31,
referente aos gastos com o
plano de saúde.

 No fim do ano passado, 
caso semelhante ocorreu tam-
bém no Distrito Federal quan-
do uma diarista ajuizou ação 
de ressarcimento por danos 
materiais e morais após lesio-
nar severamente um dos om-
bros, ao escorregar em piso 
molhado na área comum do 
condomínio onde prestava 
serviços. Ela afirmou que o 
local encontrava-se em pro-
cesso de limpeza, porém não 
havia qualquer sinalização 
nesse sentido. O acidente de-
mandou tratamento cirúrgico, 
impossibilitando-a de exercer 
atividades laborais por seis 
meses. Nessa oportunidade, o 
condomínio também foi con-
denado a pagar indenizações. 
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Placas cimentícias

 Esse tipo de revesti-
mento surgiu no mercado 
nacional na década de 70, 
mas só veio a se popularizar 
de verdade em meados da 
década de 90, com o desen-
volvimento do mercado de 
construção seca e industria-
lizada. Dentre as vantagens 
que estão fazendo as placas 
cimentícias voltarem a ser 
procuradas estão a resistên-
cia a impactos, à umidade, 
e também o fato de serem 
incombustíveis (não pegam 
fogo) e de alta durabilidade. 

 A placa cimentícia é uma 
solução para substituir a al-
venaria convencional sem 
prejuízos estéticos, uma vez 
que elas são compatíveis 
com diversos acabamentos, 
como pintura acrílica, textu-

ras, cerâmicas ou pastilhas. As 
placas podem ser utilizadas em 
ambientes externos, internos e 
úmidos. Sua instalação requer 
oito vezes menos água do que 
uma construção com tijolos e 
ainda elimina diversas etapas 
da obra como chapisco e rebo-
co. A economia é outro ponto 
positivo, pois a aplicação das 
placas cimentícias gera menos 
perdas que a alvenaria, 5% con-
tra 17% de perdas na segunda 
opção.

Iluminação 
econômica

 Uma das formas mais sim-
ples de reduzir o consumo de 
energia é por meio da substi-
tuição das lâmpadas incandes-
centes e fluorescentes pelas de 
tecnologia LED. A partir do pri-
meiro mês de uso, a diminuição 

da conta de energia é sensível 
(é possível economizar cerca 
de 70%). Os modelos tipo LED 
duram muito mais do que suas 
“concorrentes” mais antigas, 
chegando a uma vida útil de até 
50 mil horas contra mil horas 
das fluorescentes.

 Outra vantagem além da 
economia, é que diferentemen-
te das incandescentes, as lâm-
padas de LED não possuem 
materiais tóxicos como mercú-
rio ou chumbo em sua compo-
sição. Além disso, as lâmpadas 
LED convertem energia apenas 
em luz e não emanam calor ou 
raios UV para os ambientes. A 
tendência LED ganha adeptos: 
de acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria de Ilu-
minação (Abilux), a previsão é 
que em 2020, 70% das lâmpa-
das presentes em lares brasilei-
ros serão de LED.

Guaritas

 A guarita é um dos car-
tões de visita do condo-
mínio, uma vez que é uma 
das primeiras coisas que se 
vê ao chegar. Além disso, é 
também o local de atuação 
do porteiro e para atender 
às suas necessidades, preci-
sa seguir alguns critérios. O 
tamanho do espaço deverá 
ser proporcional ao núme-
ro de pessoas que traba-
lha nele. A guarita deve ter 
uma temperatura agradável 
– climatizada com ventila-
dor ou ar condicionado – e
precisa ter uma mobília que
corrobore com o conforto
do funcionário que passará
várias horas ali.

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) 98175.3866

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.

7 Mitos e verdades sobre queda 
de cabelo

Bem Estar

Dicas do

O estado dos seus ca-
belos podem dar 
pistas de como anda 

a sua saúde. Se eles andam 
ressecados demais, opacos 
ou caindo em excesso deve 
soar um sinal de alerta, mas 
antes é bom saber o que é 
mito e o que é verdade a 
respeito deste assunto. O 
médico dermatologista é o 
especialista indicado para ti-
rar dúvidas e prescrever tra-
tamentos para a saúde dos 
cabelos.

1) Lavar o cabelo diaria-
mente aumenta intensi-
fica a queda dos fios?

Mito. Os cabelos perdidos 
durante o banho cairiam de 
qualquer maneira. A limpe-
za, desde que não seja feita de 
forma muito brusca, com de-
masiada fricção, faz parte dos 
cuidados necessários com o 

cabelo e couro cabeludo. 

2) Água quente faz mal
para o cabelo?

Mito. A água morna e quen-
te não agride. No entanto, 
é preciso moderar a tempe-
ratura para não ultrapassar 
limites. Se você posiciona o 
dorso da mão sob o chuvei-
ro e sente incômodo, é por-
que está quente demais. Isso 
pode estimular a descama-
ção do couro cabeludo, bem 
como a atividade de glându-
las de sebo que fazem a oleo-
sidade natural. 

3) Dormir de cabelo mo-
lhado favorece a queda?

Verdade. A umidade torna o 
ambiente propício à prolife-
ração de fungos que causam 
queda de cabelo. Além disso, 
os fios ficam opacos e com o 
folículo piloso (raiz) enfra-

quecidos. 

4) A alimentação in-
fluencia na saúde dos
cabelos?

Verdade. Uma dieta rica em 
proteínas, vitamina B, ferro 
e sais minerais garante imu-
nidade ao organismo e evi-
ta o problema da queda de 
cabelo. A falta de minerais 
como silício e zinco enfra-
quece não só o cabelo mas 
também unhas e pele, por 
exemplo. Para ajuda a evitar 
e prevenir a queda de cabelo, 
é importante comer ostras, 
fígado, leite e farelo de trigo. 
A falta de água é outro fator 
importante, se você bebe 
pouca, tende a ficar com os 
cabelos mais ressecados. 

5) Tintura e alisamento
causam queda de cabe-

lo?

Mito. Esses cosméticos são 
desenvolvidos para modifi-
car a aparência dos fios sem 
danificá-los e, desde que se-
jam aplicados corretamente 
e tenham manutenção ade-
quada, não causarão preju-
ízos. 

6) O estado psicológico
influencia na saúde dos
cabelos?

Verdade. Não é a toa que 
quando uma pessoa está 
feliz, percebe-se um brilho 
diferente nos cabelos. O mal 
estar psíquico tem igual po-
der, só que de tornar o cabe-
lo feio. Quadros de estresse, 
ansiedade ou depressão in-
fluem diretamente na perda 
dos fios, podendo inclusive 
levar à calvície. 




