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* Sujeita à alteraçõesAtualizada em 02/01/2019

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

Office-Boy/Contínuo 1.107,60 1.161,93 1.174,82

Faxineiro 1.110,72 1.161,93 1.177,16

Trab.Serv.Gerais 1.110,72 1.231,50 1.177,16

Jardineiro 1.110,72 1.231,50 1.177,16

Porteiro (Diurno e Noturno) 1.192,88 1.463,96 1.332,70

Garagista (Diurno e Noturno) 1.147,12 1.463,96 ------

Zelador 1.209,52 1.463,96 1.216,10

Aux.de Escritório/Administração 1.449,76 1.544,39 1.469,11

Vigia ------ 1.463,96 1.332,70

Encarregado 1.451,84 1.865,94 1.495,09

Vale Alimentação 587,00
Mensal

36,50 
Dia

Trabalhado

36,50 
Dia

Trabalhado

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.306,47

Auxiliar Administrativo 1.239,06

Auxiliar de Serviços Gerais 1.198,87

Encarregado de Limpeza 2.397,73

Encarregado Geral 3.061,96

Garagista 1.306,47

Jardineiro 1.770,00

Office-Boy/Contínuo 1.198,87

Zelador 1.306,47

Vale Alimentação
33,00

Dia
Trabalhado

Base de Cálculo Aliquota Salário-Família
De 0,00 até 1.751,81 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família      46,57

Quem Receber até                                     907,77

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   32,80

Quem Receber até                                  1.364,43

De 1.751,82 até 2.919,72 9,00%
De 2.919,73 até 5.839,42 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 5.839,42 11,00% Valor do Salário Mínimo 998,00

Salário Mínimo para 2019 R$ 998,00

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: 31/12/2019

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais 
Mês: Novembro/18
Índice Base Dez/01 - 100,000

TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes 
na TRPC, 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 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, em virtude de 
custos operacionais com mão de obra 
especializada, logística, impostos 
incidentes e despesas gerais sobre a 
prestação de serviços.

Sindiserviços-DF - 2019

Tabela do INSS - 2019

Tabela do IRRF - 04/2015

Seicon-DF - 2019

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 24 ------

Maio de 2019
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Nossa Mensagem

Este é o mês da UNA-
SINDICO! O evento 
mais aguardado do 

mercado condominial vem aí 
dias 24 e 25/05 em Brasília 
–DF. Completando 5 anos a
UNASINDICO 2019 traz
grandes atrações de reno-
me nacional como o mágico
Renner, o comediante Ma-
theus Ceará e o cantor Paulo
Ricardo.

  A UNASINDICO 2019 
ainda traz os grandes pales-
trantes do Brasil para Bra-
sília com exclusividade. Te-
mas relevantes do dia a dia 
do sindico e muitos assuntos 
de interesse da comunidade 
condominial. 

 Na coluna Seguros, um 
alerta: a falta de aval do cor-

po de bombeiros pode im-
possibilitar a indenização 
do seguro. Você saiba disso? 
Leia a matéria completa e  
evite problema em seu con-
domínio. 

 Na coluna do PVC, o des-
taque é a UEFA Champions 
League! O maior campeona-
to de clubes do mundo está 
em sua fase final.  Um dos 
maiores jornalistas espor-
tivos do Brasil crava: a ten-
dência é uma final inglesa! 
Veja todos os detalhes na co-
luna do PVC. 

 Na coluna Responsabili-
dade, esclarecemos uma das 
grandes duvidas dos condo-
mínios: O que é de respon-
sabilidade do condomínio e 
dos condôminos? Vazamen-

tos, infiltrações e redes elé-
tricas. Tudo vai ficar muito 
claro não perca! 

 Dr. Condomínio Aldo 
Junior  este mês fala sobre 
a importância do detalhe 
na gestão do condomínio. O 
detalhe pode se transformar 
no sucesso ou na desgraça 
de uma gestão condominial. 
A ausência de preocupação 
leva o gestor a deixar deta-
lhes importantes de lado e 
comprometer tudo, muita 
atenção !    

  Isso é a  Folha do sindico! 
O jornal mais lido pelo mer-
cado condominial do DF!  

 E muito mais para você 
sindico!!! 

Boa Leitura !!!! 
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Seguros

Falta de aval de bombeiros pode ser usada 
por seguradora para negar indenização

Mesmo pagando em 
dia, e por anos a 
fio, o seguro do 

prédio contra incêndio, con-
dôminos podem ter um pre-
juízo enorme e ficar sem o 
prêmio do sinistro em caso 
de acidente.Embora as segu-
radoras não exijam o Auto de 
Vistoria do Corpo de Bom-
beiros (AVCB) para fechar 
contrato, o acerto do sinistro 
pode ser negado se o síndico 
não possuir este documen-
to, que deveria ser entregue 
pela construtora e atualizado 
periodicamente pelo respon-
sável pelo empreendimento. 

 Segundo especialistas, a 
maioria dos prédios de Belo 
Horizonte não tem o certifi-
cado ou, se tem, guarda um 
documento desatualizado. 
Implantar um novo projeto 
ou regularizar o antigo pode 
custar até R$ 1 milhão. 

 A negativa do pagamento 
foi confirmada à Comissão 
de Direito Imobiliário da Or-
dem dos Advogados do Bra-
sil em Minas Gerais (OAB-
-MG) após questionamento
junto às seguradoras.

 Conforme o presidente 
da comissão, Kênio de Sou-
za Pereira, todas as compa-
nhias admitiram a possibili-
dade de negar o pagamento 
caso o prédio não possua o 
papel (veja fac-símile). “As 
empresas em momento ne-
nhum explicam que o condo-
mínio precisa possuir AVCB 
para pagar o dano pelo in-
cêndio. Se o cliente contrata 
o produto e não pode receber
o prêmio quando precisar,
está sendo enganado. E a
maioria dos prédios não tem
esse documento porque as
próprias construtoras nem
sempre o solicitam quando
estão construindo”, diz o es-
pecialista.

 Emitido pelo Corpo de 
Bombeiros, o auto de visto-
ria atesta que a edificação de 
uso coletivo, como prédios 

comerciais e residenciais, é 
segura contra incêndio. Ou 
seja, garante que, se o em-
preendimento pegar fogo, 
as pessoas terão condições 
de sair ilesas do local. De 
janeiro a março deste ano, 
507 pedidos de emissão de 
laudo foram feitos ao Corpo 
de Bombeiros e 325, conce-
didos.

 O papel atesta a existên-
cia de escada ventilada, cor-
rimão, extintores de incên-
dio em pontos estratégicos, 
hidrantes, sinalização de 
emergência e porta corta-
-fogo. Também garante que
o material suporta altas 
temperaturas, entre outros
itens. O AVCB é obrigató-
rio, segundo a Lei Estadu-
al 14.130/2001 e o Decreto
Estadual 46.595/2014. Já o
seguro do prédio é determi-
nado pela Lei do Condomí-
nio (4591/64) e pelo Código
Civil.

 Cerca de 60% dos prédios 
não possuem AVCB, de acor-
do com o presidente da Co-
missão de Avaliações e Perí-
cias da Sociedade Mineira de 
Engenharia (SME), Kleber 
José Berlando Martins. “Se o 
prédio tiver até cinco anos de 
construção, é possível acio-
nar a construtora na Justi-
ça”, diz. O advogado Kênio 
Pereira de Souza destaca, no 
entanto, que algumas teses 
jurídicas obrigam as cons-
trutoras a arcar com o AVCB 
mesmo se o prédio tiver sido 
erguido há mais tempo.

 Conforme o dono da BH 
Vistoria Predial, empresa 
especializada nos trâmites 
do AVCB, Eduardo Gênesis, 
90% dos prédios atendidos 
por ele não possuem o docu-
mento – ou, se o têm, estão 
com ele irregular. “As taxas 
do Corpo de Bombeiros são 
irrisórias, mas as adequações 
ficam caras e podem chegar a 
R$ 1 milhão, dependendo do 
tamanho do prédio. Imagine 

ter que ventilar a escada de 
um prédio de 20 andares, 
colocar corrimão, entre ou-
tros?”, justifica.

 O major do Corpo de 
Bombeiros Frederico Pas-
coal explica que, segundo a 
Lei estadual 14.130/2001, o 
dono do imóvel ou o respon-
sável pelo uso têm o dever de 
providenciar o documento.

 “E o primeiro proprie-
tário é o construtor. O auto 
deveria ser expedido para-
lelamente ao habite-se, mas 
isso nem sempre aconte-
ce”, critica. O presidente do 
Sindicato da Indústria da 
Construção Civil (Sindus-
con-MG), Geraldo Jardim 
Linhares Júnior, afirma que 
as construtoras associadas à 
entidade são orientadas a ex-
pedir o documento antes de 
entregar os empreendimen-
tos, regra que é cumprida.

 A multa para quem não 
tem o AVCB chega a R$ 
5.389,80, mas o valor pode 
dobrar se as determinações 
do Corpo de Bombeiros não 
forem acatadas em 60 dias. 
A fiscalização, no entanto, 
não consegue cobrir toda a 
cidade. Hoje, há 54 agentes 
para averiguar todos os con-
domínios da capital. 

 Sindseg diz que negati-
va não é regra e que síndico 
deve conhecer documento de 
segurança

 presidente da Comissão 
de Assuntos Jurídicos e Fis-
cais do Sindicato das Segura-
doras de Minas Gerais, Goi-
ás, Mato Grosso e Distrito 
Federal (Sindseg Sindicato 
das Seguradoras MG/GO/
MT/DF), Landulfo Ferreira 
Junior, afirma que a recusa 
do pagamento pelas com-
panhias não é regra geral 
do mercado e enfatiza que o 
síndico tem a obrigação de 
conhecer os documentos que 
garantem a segurança do 
condomínio. 

“Normalmente, a contra-
tação do seguro é feita sem 
vistoria prévia. A cada ano, 
o condomínio pode mudar
de seguradora e ele (o segu-
ro) vai se renovando, muitas
vezes sem pedir a documen-
tação novamente. E isso não
exime a responsabilidade 
tanto do síndico quanto dos
condôminos, que devem 
acompanhar esse trabalho”,
afirma Junior.

 Entre as seguradoras, a 
HDI não se posicionou sobre 
o assunto. Diferentemente 
do informado à Comissão de
Direito Imobiliário da OAB-

-MG, a Allianz disse, por
nota, que “via de regra, não
recusa indenizações de sinis-
tros pelo fato de um condo-
mínio não portar exclusiva-
mente o documento Auto de
Vistoria do Corpo de Bom-
beiros (AVCB)”. No entanto,
a empresa informa que reali-
za inspeções prévias para ve-
rificar o estado de conserva-
ção e manutenção do imóvel,
bem como se os equipamen-
tos protecionais abrangem o
risco como um todo.

 Também por nota, a Por-
to Seguro informou que “a 
contratação do seguro contra 
incêndio para condomínios 
deve ser efetuada apenas se 
o AVCB estiver regular, de
acordo com o que é exigido
por lei”.

 Já a SulAmérica afirmou 
que “não exige o AVCB para 
contratação do seguro nem 
para o pagamento de sinis-
tro. A única exigência para 
contratação de seguro, con-
forme consta no manual do 
segurado, é que o condo-
mínio esteja regularmente 
constituído”. A companhia 
afirma cumprir com todas 
as obrigações de indenização 
de acordo com as coberturas 
adquiridas pelo segurado e 
previstas em contrato.
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Gestão Administraviva

Assembleia Virtual:
Mais um passo para a modernização

Quem mora em con-
domínio sabe da 
dificuldade em con-

seguir reunir os condômi-
nos para assembleia. A di-
ficuldade aumenta quando 
as votações dependem de 
aprovação de pautas com 
quórum específico ou cha-
mados de quórum especiais, 
como alteração de fachada 
ou obras uteis. Algumas vo-
tações necessitam de maio-
ria dos Condôminos, 2/3 
ou até mesmo unanimidade 
dos condôminos.

 Esse desinteresse pode 
ser atribuído por não haver 
um clima harmônico, a falta 
de objetividade e até mesmo 
pela nossa rotina diária de 
trabalho e família, pois as 
assembleias normalmente 
são marcadas após as 19 ho-
ras ou aos finais de semana. 
Dificilmente vemos nas as-
sembleias uma participação 
superior a 20% dos condô-
minos.

 Hoje em dia é comum ver 
as construtoras construírem 
Condomínios com centenas 
de unidades, por exemplo 
na cidade de Campo Gran-

de – MS temos condomínios 
com 700, 800 e até mesmo 
o maior com 1.826 unidades.
Nessa quantidade fica evi-
dente que o Sindico jamais
conseguirá reunir 2/3 dos
moradores para votação de
quórum especial.

 Em vista dessa dificul-
dade, foi apresentado pela 
Senadora Soraya Thronicke 
(PSL/MS) o projeto de Lei 
nº 548, de 2019 para acres-
centar o artigo 1.353-A à Lei 
nº 10.406 (Código Civil). O 
projeto de Lei visa flexibili-
zar a possibilidade de votos 
em assembleis, pois “quan-
do o quórum especial aca-
so exigido pela lei não for 
alcançado nas convocações 

presenciais, a correspon-
dente deliberação poderá 
ser tomada posteriormente, 
mediante votação eletrôni-
ca dos condôminos, em seg-
mento virtual da reunião” 
(caput do Art. 1.353-A do 
referido projeto de Lei).

 Evidente que foi tomado 
algumas precauções para 
que possa ser feito a votação 
virtual, como deva constar 
previamente em edital de 
convocação esse previsão, 
seja disponibilizado anteri-
ormente a colheita de seus 
votos, o inteiro teor da ata 
que deverá constar os argu-
mentos a respeito à matéria 
submetida a votação e que 
ainda a administração do 
Condomínio disponibilize 
internet ou outro mecanismo 

que permita cada condômi-
no a votar individualmente, 
mediante senha de acesso e 
a possibilidade de justificar 
seu voto caso queira.

 Mesmo que sem previsão 
legal, algumas empresas já 
comercializarem plataform-
as para Assembleia Virtual, 
o que gera muita polemica
e insegurança jurídica, já
que a matéria ainda não está
regulada e pode ser discutida
judicialmente uma anulação
por vícios.

 Cumpre destacar mesmo 
que o projeto de Lei nº 548, 
de 2019 venha ser aprovado, 
os condomínios deverão 
prever em Convenção as as-
sembleias Eletrônicas, pois o 
Código Civil em seu artigo 
1.334, no inciso III, prevê 

que a convenção determi-
nará “a competência das as-
sembleias, forma de sua con-
vocação e quórum exigido 
para as deliberações”.

 O referido projeto está 
com à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ), caso aprovado será 
encaminhado à Câmara dos 
Deputados. Acredito que o 
projeto tem boas possibili-
dade de aprovação, já que o 
Código Civil que prevê as 
regras de votação é de 2002, 
época em que o acesso à in-
ternet era singular a pou-
cas pessoas, diferentemente 
dos dias atuais, onde temos 
acesso de qualquer lugar, 
seja pelo celular, notebook, 
tablete ou computador, tería-
mos um maior número de 
adeptos a participar das as-
sembleias, logo melhorando 
as decisões e a vida do cole-
tivo.

Fonte: https://www.cam-
pograndenews.com.br/arti-
gos/voto-eletronico-em-re-
unioes-de-condominios

(*) Alex Alves Garcez é ad-
vogado especializado em Di-
reito Condominial e Imobil-
iário, sócio proprietário da 
Muller e Garcez Advogados.
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho | A temporada 

começouLiga Europa encaminha 
final inglesa O início do Brasilei-

rão mostra que não 
teremos favoritos 

destacados. Vai ser um 
perde-ganha danado. Prin-
cipalmente, enquanto os 
melhores elencos estiverem 
envolvidos na Libertadores. 
Podemos colocar cinco, seis 
times mais qualificados para 
a disputa do título, mas nin-
guém muito acima de nin-
guém: Cruzeiro, Palmeiras, 
Flamengo, Grêmio e, com 
boa vontade, o Internacional 
e o Corinthians. Estes dois 
últimos não devem terminar 
em primeiro, mas podem 
ficar próximos ao grupo da 
elite.

 Depois temos um grupo 
intermediário que vai tirar 
pontos dos favoritos, mas 
perderá jogos inacreditáveis. 
Aqueles que se desajustarem 
ao longo da caminhada – 
contusões, cartões, vendas, 
salários atrasados – correrão 
perigo de escorregar para as 
posições críticas: Atlético-
-MG, Athlético, São Paulo,
Santos, Botafogo, Vasco, 
Fluminense.

 Os demais tendem a se 
estapear e alguns sobrevi-
verão no final do ano. Um 
ou outro vai surpreender e 
incomodar o grupo interme-
diário. Não tem erro. O Cam-
peonato Brasileiro sempre se 
divide nesses três grupos. 

Copa América – está che-
gando a hora de Tite tentar 
dar a volta por cima. De in-
questionável, hoje, é visto 
com desconfiança por parte 
considerável dos torcedo-
res e da imprensa. Apesar 
de estar claro que a Seleção 
não mete mais medo como 
antes, o Brasil tem se enrola-
do com qualquer adversário. 
Nós torcedores não admiti-
mos a derrota.

 A briga vai ser boa. A 
Argentina tem sido muito 
questionada também. Lá, o 
Messi é cobrado tanto quan-
to Neymar por aqui. São 
cobranças diferentes: um, 
pelo comportamento; o ou-
tro, pela falta de conquistas. 
Uma nova derrota, aumen-
tará a decepção de brasilei-
ros ou de argentinos. Ou dos 
dois. O Brasil tem uma pres-
são maior: o torneio será 
aqui.

 Há semelhanças entre 
as duas Seleções: quase to-
dos seus jogadores estão no 
exterior e existe imensa de-
pendência de suas estrelas 
maiores. Não acredito que 
o Chile possa surpreender e
conquistar o tricampeona-
to. Talvez, o Uruguai possa
assumir algum papel de sur-
presa. Equador, Colômbia,
Paraguai e os demais sul-
-americanos estão aquém.
Japão e Qatar? O que fazem
esses intrusos?

O Eintracht Frankfurt 
tem um time for-
tíssimo e dificultou 

muito o Chelsea no primeiro 
tempo, na Alemanha. Fez 1 x 
0, em grande jogada de Kos-
tic, gol de Jovic. Mas o Chel-
sea, dono do maior índice de 
posse de bola nas competi-
ções europeias, mais do que 
Manchester City e Barcelona 
na Champions, resolveu jo-
gar. Trocou passes com Jor-
ginho, Kanté, Willian e Pedro 
finalizou aos 42 do primeiro 
tempo para empatar a parti-
da. Na segunda etapa, a parte 
física do Frankfurt acabou. O 
Chelsea manteve o empate e 
desperdiçou a chance de am-
pliar a vantagem. Jogará em 
Stamford Bridge na semana 
que vem em absoluta vanta-
gem, para fazer 1 x 0. O téc-
nico italiano Maurizio Sarri é 
criticado pela torcida da re-
gião oeste de Londres pelos 
resultados médios na tempo-
rada inglesa. Mas tem onze 
vitórias em treze partidas 
de Liga Europa, dois empa-
tes, invencibilidade e melhor 
ataque com 31 gols. Também 
tem o goleador, Giroud (10 

gols) e o líder de assistências, 
Willian (7 passes). Na outra 
semifinal, o Valencia saiu na 
frente com gol de Diakhaby, 
de cabeça. Então, Lacazette 
definiu o jogo com dois gols. 
Aubameyang, autor de um 
passe decisivo, marcou o ter-
ceiro, depois de cruzamento 
de Kolasinac. 

 As finais entre clubes 
de um mesmo país, raríssi-
mas no século 20, viraram 
comuns nesta década. Na 
Champions, houve Manches-
ter United x Chelsea (2008), 

Bayern x Borussia Dort-
mund (2013), Real Madrid 
x Atlético de Madrid (2014 e 
2016). Na Liga Europa, Por-
to x Braga (2011), Atlético 
de Madrid x Athletic Bilbao 
(2012). Nesta última citada, 
Unai Emery, atual treinador 
do Arsenal, dirigia o Valen-
cia e perdeu a chance de se 
classificar contra o Atlético, 
de Radamel Falcão Garcia e 
Diego. Desta vez, é o favorito 
a conquistar a classificação, 
mesmo no estádio Mestalla, 
na Espanha, porque tem dois 
gols de vantagem no saldo
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Responsabilidade

Responsabilidade do condomínio ou do 
morador? Entenda as diferenças

Por
Fibersals |

A r e s p o n s a b i l i d a d e 
pelos gastos e pelas 
despesas é sempre 

um assunto delicado, prin-
cipalmente quando envol-
ve manutenção (reparos e 
obras). É responsabilidade 
do condomínio ou do mora-
dor? Como o morador deve 
proceder no caso de o con-
domínio ser responsável? 
Elencamos alguns casos que 
elucidam essas perguntas!

Vazamentos de água

 Vazamentos costumam 
gerar confusão no condomí-
nio porque é difícil precisar 
de quem é a responsabilida-
de. Para começar a compre-
ender a questão, é preciso sa-
ber que os edifícios possuem 
duas redes de encanamento: 
horizontal e vertical.

 A rede vertical, ou coluna 
principal, conduz água e es-
goto entre os andares e a rua. 
Por isso, é de uso comum, 
sendo de responsabilidade 
do condomínio, inclusive, 
qualquer obra realizada nas 
unidades, em virtude de pro-
blemas nesta rede.

A rede horizontal liga a co-
luna à unidade por meio de 
canos (recebe água da rede 
vertical e conduz esgoto para 
ela). Por ser de uso particu-
lar, a responsabilidade por 
reparos e danos nela ocorri-
dos é do morador, inclusive 
se o dano for causado ao vizi-
nho. Caso haja um vazamen-
to no teto do banheiro, por 
exemplo, decorrente de pro-
blemas na rede horizontal, o 
morador de cima é o respon-
sável pelo reparo.

Varandas, sacadas, 
fachadas e janelas

 Cada proprietário é res-
ponsável pela manutenção 
do piso e do teto da varanda. 
A não ser que o reparo seja 
ligado a um vazamento que 
se originou do encanamento 
vertical, caso em que a res-
ponsabilidade será do con-
domínio.

 Quanto às partes exter-
nas da varanda, são conside-
radas partes da fachada, e as 
obras de fachada devem ser 
custeadas pelo condomínio 
(pintura, acabamento, reco-

locação ou substituição de 
pastilhas). Se por algum mo-
tivo, a falta de manutenção 
ou deterioração dela causar 
dano nas unidades (devido à 
infiltração ou umidade, por 
exemplo), o custo da repara-
ção também será atribuído 
ao condomínio.

 Por outro lado, se as in-
filtrações provêm das ja-
nelas (falta de manutenção 
das esquadrias, instalação 
incorreta de aparelho de ar-
-condicionado), a responsa-
bilidade pela infiltração é do
condômino.

Infiltrações em lajes e 
terraços

 Se o terraço de cobertura 
do condomínio faz parte de 
uma unidade autônoma, ou 
seja, é propriedade particu-
lar de um dos moradores, e 
há infiltrações para o apar-
tamento que fica abaixo, a 
responsabilidade pela im-
permeabilização adequada é 
do dono do terraço.

 Já se as infiltrações sur-
gem em lajes e terraços con-
siderados áreas comuns do 

condomínio, a responsabi-
lidade pela impermeabiliza-
ção e pelos reparos é do con-
domínio.

Rede de gás

 O potencial de perigo que 
envolve as instalações de gás 
faz com que a manutenção 
seja de responsabilidade do 
condomínio, por meio de 
rateio entre os condôminos, 
ainda que a rede possua 
muitas tubulações individu-
alizadas.

Rede elétrica

 Com exceção do reparo 
de danos ocorridos dentro 
da unidade, cujo custo de 
reparação será arcado pelo 
morador, os demais con-
sertos serão custeados pelo 
condomínio. Uma ressalva 
importante: o morador que 
deseja trocar sua fiação por 
uma mais potente só pode 
fazer a obra com autorização 
do síndico e com ART. A mu-
dança pode ocasionar danos 
na rede elétrica comum, e, se 
isso acontecer, o condômino 

deverá arcar com os custos.

Como proceder quanto 
à responsabilidade do 
condomínio ou do mora-
dor

 Nos casos de responsa-
bilidade do condomínio, o 
condômino que se sentir 
prejudicado deve acionar o 
síndico para a resolução do 
problema, uma vez que é ele 
o representante.

Se o problema se der en-
tre moradores, o prejudicado 
pode recorrer ao síndico, que 
deverá orientá-lo a resolver 
a questão de forma amigá-
vel. No caso de recusa do 
vizinho, o condômino deve 
formalizar o comunicado por 
notificação (duas vias im-
pressas) e pedir ao notifica-
do que assine, demonstran-
do conhecimento acerca do 
problema.

 Se nenhuma providência 
for tomada, a parte preju-
dicada, se assim julgar rele-
vante, pode entrar com uma 
ação no Juizado Especial Cí-
vel para pleitear os reparos 
(e possível indenização).
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Direto dos Tribunais

Condômino é condenado a indenizar 
condomínio por vazamento durante reforma

A 34ª Câmara de Di-
reito Privado do Tri-
bunal de Justiça de 

São Paulo manteve sentença, 
da 8ª Vara Cível da Capital, 
que condenou morador a 
indenizar condomínio por 
vazamento durante reforma. 
Ele terá que pagar R$ 21,4 
mil pelos danos materiais 
causados.

 Consta dos autos que um 
grande volume de água que 
vazou após rompimento de 
encanamento no apartamen-
to do morador atingiu o poço 
dos elevadores e as cabines, 

causando avarias. Segundo 
os representantes do con-
domínio, ao não enviar pre-
viamente ao corpo diretivo a 
Anotação de Responsabilida-
de Técnica (ART), documen-
to assinado por engenheiro 

ou arquiteto, o condômino 
violou as normas do prédio.

 Para a desembargadora 
Maria Cristina Zucchi, a sen-
tença deve ser mantida, uma 
vez que ficou caracterizada 

a culpa exclusiva do réu no 
evento danoso. “Em que pe-
sem as alegações do réu, não 
restam dúvidas de que os da-
nos causados ao condomínio 
somente ocorreram por im-
prudência dos seus funcio-

nários do morador que, por 
falta de cautela, deixaram de 
tomar os cuidados necessá-
rios de escoramento devidos, 
a fim de proteger o registro 
de água da cozinha, bem 
como para evitar a queda das 
placas de gesso.”

 Participaram do julga-
mento, que teve votação unâ-
nime, os desembargadores 
Soares Levada e L.G. Costa 
Wagner.

 Apelação nº 1118414-
09.2015.8.26.0100

Fonte: TJSP

A água atingiu elevadores e causou danos nos equipamentos.
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Trânsito

Código de Trânsito Brasileiro nos 
Condomínios

Apesar das vias in-
ternas dos condo-
mínios serem áreas 

comuns de propriedade dos 
condôminos e, portanto, pri-
vadas e não vias públicas, 
estão sujeitas ao Código de 
Trânsito Brasileiro, por ex-
pressa previsão de seu artigo 
2º, parágrafo único

 Artigo 2º do CTB: São 
vias terrestres urbanas e ru-
rais as ruas, as avenidas, os 
logradouros, os caminhos, as 
passagens, as estradas e as 
rodovias, que terão seu uso 
regulamentado pelo órgão 
ou entidade com circuns-
crição sobre elas, de acordo 
com as peculiaridades locais 
e as circunstâncias especiais.

 Parágrafo Único: Para 
os efeitos deste Código, são 
consideradas vias terrestres 
as praias abertas à circula-
ção pública e as vias internas 
pertencentes aos condomí-
nios constituídos por unida-
des autônomas.

 Os condomínios estão 
sujeitos à fiscalização dos 
órgãos de trânsito e às suas 
medidas administrativas, e 
o Código de Trânsito, é Lei
Federal, portanto, deve ser
cumprida por todos, confor-
me reza o seu artigo 3º.

 É comum nos condomí-
nios: menores dirigindo, ex-
cesso de velocidade, estacio-
namento irregular, não uso 
do cinto de segurança, entre 
outros.

 Todos têm a sensação de 
que as leis de trânsito não 
são aplicadas dentro de um 
condomínio por ser uma 
propriedade particular, o 
que restou claro, não ser ver-
dade.

 As leis de trânsito devem 
ser cumpridas na sua totali-
dade para que os condutores 
não sejam responsabilizados 
administrativamente, civil-
mente ou até mesmo crimi-
nalmente.

 A quem compete a fis-
calização pelo respeito às 
normas do CTB nas vias do 
condomínios? Sabemos que 
o síndico é o responsável
imediato pela aplicação das
penalidades aos possíveis in-
fratores das regras e normas
internas do edifício, mas, 
será que esta responsabilida-
de se estende ao caso anali-
sado?

 Apesar de se tratar de 
uma área privada, as vias 
internas de um condomínio 
residencial ou o estaciona-
mento de um estabeleci-
mento comercial, como um 
shopping, não podem esta-
belecer sua própria regra de 
uso através da Assembleia 
do Condomínio ou da autori-
dade do síndico, quando esta 
não respeita o CTB.

 O poder de polícia, pró-
prio do Estado, a princípio, 
não pode ser delegado ao 
particular e, portanto, não 
compete ao síndico, ao con-

dômino ou, ainda, a qualquer 
funcionário lavrar o respec-
tivo auto de infração por 
transgressão à Lei 9.503/97. 
Esta autuação é privativa do 
agente de trânsito e, somen-
te ele poderá concretizar 
eventual punição ao veículo 
ou ao seu condutor.

 Assim, eventual desres-
peito à lei possibilita ao sín-
dico, ao morador ou mesmo 
ao funcionário do condomí-
nio, solicitar a presença da 
autoridade competente que 
irá autuar o condutor ou 
mesmo o veículo estaciona-
do irregularmente ou em lo-
cal proibido.

 Vale destacar que, ha-
vendo previsão interna no 
condomínio, que possibilite 
a penalização pecuniária ao 
condômino, esta punição in-
depende da atuação estatal e 
poderá ser aplicada imedia-
tamente, de forma indepen-
dente e autônoma da autua-
ção pelo Estado.

 No entanto, cabe ao con-
domínio regularizar as vias, 
sobretudo a sinalização de 
trânsito, para orientar ade-
quadamente os moradores 
e evitar acidentes e maiores 
transtornos a todos. Vale 
ressaltar que não é permiti-
do ao Condomínio criar suas 
placas de regulamentação de 
trânsito mesmo que aprova-
das por uma Assembleia do 
Condomínio. 
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Assessoria Condominial

Diretor da JR Office
e da Folha do Síndico

Por
Aldo Junior |

Síndico: o detalhe faz 
muita diferença! 

Tire suas dúvidas com Dr. Condomínio
doutorcondominio09@hotmail.com

Vivemos num mundo 
global e a visão tam-
bém acaba se tor-

nando “macro” e subjetiva. E 
como ficam os detalhes nas 
situações cotidianas em que 
vivemos? Desprezados. So-
mos rápidos nas avaliações 
mais amplas sem perceber 
os detalhes. 

 Muitos detalhes fazem 
uma grande diferença. Uma 
clausula contratual, uma pe-
quena trinca na parede da 
garagem ou seja, pequenos 
detalhes normalmente não 
vistos, ou ainda pior, não 
considerados como relevan-
tes pelos síndicos e gestores 
condominiais podem se tor-
nar grandes problemas em 
curto prazo. 

 É quase impossível de 
se realizar uma excelente 
gestão condominial sem se 
atentar aos detalhes. Fazer 
benfeito requer atenção e 
cuidados grandes às peque-
nas situações e minudências 
que formam a execução qua-
se perfeita. 

 Sempre alguma situa-
ção de menor potencial é 

negligenciada em nome do 
“todo”, pois muitos dizem:“ 
isso são apenas detalhes que 
não importam. “.

  A verdadeira ausência de 
preocupação e cuidado com 
as pequenas particularida-
des podem ser decisivas no 
êxito no insucesso. Você se 
lembra de algum prestador 
de serviços de seu condomí-
nio que não cometeu algum 
erro na execução do traba-
lho?  È difícil lembrar algum 
que não errado. Provavel-
mente por causa da falta de 
atenção a algum detalhe do 
processo. 

 Carros novos vem com “ 
barulhinhos” indesejados, a 
maçaneta da porta não abre 

direito, ou seja faltou aten-
ção ao detalhe, que mui-
tas vezes vai provocar uma 
enorme irritação, mesmo 
sendo um pequeno detalhe. 

 Imagine numa edificação 
complexa, com a quantidade 
de situações que envolvem 
a gestão do sindico sem a 
atenção aquilo que é peque-
no e sem importância e pode 
se tornar enorme e proble-
mático. 

  Para exemplificar esses 
detalhes, certa vez visitei 
um condomínio em que o 
sindico nunca se atentou ao 
atendimento do porteiro. Na 
visita cheguei me apresentei 
na guarita e solicitei que fos-
se anunciado para o sindico 

que me aguardava naquele 
horário. 

  Sem pestanejar, o por-
teiro liberou minha entrada 
sem ao menos me identificar 
ou fazer uma ligação para 
avisar que havia chegado e 
estava ali aguardando.  Para 
minha surpresa, adentrei  no 
prédio e me deparei com o 
sindico muito irritado e es-
bravejando com um forne-
cedor que o ameaçava ver-
balmente, e os dois quase 
chegaram as vias de fato. 

  Finalmente o fornece-
dor foi embora, e tudo se 

acalmou, e aparentemente o 
caso foi resolvido entre eles. 
Conversando com o sindico 
ele me comentou que vinha 
sofrendo muito pela falta de 
retenção na portaria com 
visitantes problemáticos e 
fornecedores indesejados 
circulando pelo prédio e cau-
sando problemas nas áreas 
comuns. 

 Então perguntei a ele se 
havia se atentado ao deta-
lhe de que qualquer pessoa 
entrava no condomínio sem 
qualquer retenção prévia. 
Ele parou e me disse: “ É isso 
! o problema é esse... como
não percebi esse detalhe?”

  O detalhe é tudo, e faz 
toda diferença. Exercitar a 
disciplina mental para não 
esquecer dos “detalhes” é 
um diferencial, uma vanta-
gem importantíssima para 
um sindico de sucesso. Os 
resultados dependem da im-
portância e da atenção ao de-
talhe. Pense nisso!  
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Matéria Capa

UNASINDICO 2019
Mais que um evento, um sentimento! 

Este ano de 2019 nos 
dias 24 e 25/05 na 
FUN HOUSE no SIA 

trecho 3 acontece a Unasin-
dico que completa 5 anos 
de sucesso. Sua primeira 
edição aconteceu em 2015 
realizado na LBV na asa sul 
Brasília - DF. A partir de 
2016  a UNASINDICO foi se 
tornando uma referencia de 
mercado, transformando-
-se em 2019 no  evento mais
aguardado pelo mercado 
condominial passando a se
realizar na casa de eventos
FUN HOUSE  no SIA Trecho
3 até hoje.

 Durante estes  5 anos de 
realização a UNASINDICO  
se consolidou como o evento 
mais comentado pela  im-
prensa e redes sociais, com 
maior  divulgação comercial 
e de mais sucesso de publico 
no DF. 

 Sua mega estrutura com 
3.000 metros quadrados, 
mais de 120 patrocinadores 
e 3.500 participantes que 
circulam nos dois dias de 
evento, dentre eles síndicos, 
gestores condominiais, con-
selheiros fiscais, subsíndi-
cos, empresários e convida-
dos, trazendo uma enorme 
movimentação financeira 
em negócios realizados. 

Marcelo Tucunduva sócio da 
Atividade Vertical Constru-
ções e Reformas afirma: “A 
UNASINDICO além de ser 
um evento de grande serie-
dade, nos proporciona gran-
des negócios comerciais e 
prospecção empresarial.” 

 A UNASINDICO já faz 
parte do calendário de gran-
des eventos do DF realizados 
no mês de maio. Inúmeros 
empresários de outros esta-
dos e do DF lançam novos 
produtos no evento pela cer-
teza do encaixe mercadoló-
gico e aceitação do mercado 
condominial.   

 Com a participação de 
mais de 12.000 síndicos de 
todo Brasil ao longo de 5 
anos do evento, a UNASIN-
DICO 2019 tem a expectativa 
de bater todos os recordes de 
patrocinadores e de partici-
pantes em 2019. As grandes 
marcas empresariais como: 

LEROY MERLIN, PRIMEI-
RA LINHA, REI DOS CA-
PACHOS, SICOOB DF MIL, 
BRB SEGUROS, GASBALL, 
SMART 360  dentre outras 
grandes empresas, garanti-
ram suas participações na 
5ª edição do evento, além 
da segurança e acesso da 
UNASINDICO que ficarão a 
cargo da PORT SERVICE e o 
patrocínio master exclusivo 
da B2B TERCEIRIZAÇÂO. 

 Os melhores temas e pa-
lestrantes marcam um dos 
pontos altos do evento. Os 
advogados André Junquei-
ra, Kênio Pereira, Thiago 
Natalio, Cristiano Olivei-
ra, Fabio Barletta além do 
mestre e ícone no mercado 
jurídico nacional Dr. Sylvio 
Capanema de Souza. Ainda 
para abrilhantar ainda mais 
as palestras nossa convidada 
Kelly Remonti administra-
dora de empresas traz toda 

sua experiência como sindi-
ca de um mega condomínio 
em São Paulo.    

 Para fechar as palestras 
no sábado dia 25/05 , Dr. 
Condomínio Aldo Junior 
encerra o ciclo de grandes 
palestras na UNASINDICO 
falando sobre os perfis ven-
cedores dos síndicos. “A ex-
pectativa é enorme. Este ano 
acreditamos bater todos os 
recordes de publico das ul-
timas edições”, afirma Aldo 
Junior organizador do evento. 

 Os shows corporativos 
deste ano são especiais e co-
memorativos pelos 5 anos 
da UNASINDICO. O mágico 
Renner vai encantar a pla-
teia com suas mágicas incrí-
veis, Matheus Ceará da “Pra-
ça é Nossa” do SBT vem no 

dia 24/05 com um stand-up 
comedy sensacional, muitas 
risadas garantidas. E para 
fechar com chave de ouro 
dia 25/05, o cantor Paulo 
Ricardo do RPM apresenta 
seu show exclusivo “SEXY 
ON THE BEACH” trazendo 
seus grandes sucessos. 

 Não podemos deixar de 
lembrar que no ano de 2018 
a sindica Christiane Pavetits 
(foto) foi a grande premiada 
pela UNASINDICO e pela 
Empresa CUIDAR com o 
cruzeiro com o Rei Roberto 
Carlos com acompanhante. 

 Muita emoção, senti-
mentos, e entretenimento 
aguardam todos você. Isso é 
UNASINDICO, mais que um 
evento um sentimento! 

Síndica Christiane Pavetits e sua mãe Thânia Bastos 
curtindo o Cruzeiro com Show do Roberto Carlos



13Abril / Maio de 2019

Sindicância

Síndico morador ou profissional: 
qual a melhor escolha para seu 

condomínio?

Como já é sabido admi-
nistrar uma empresa 
ou um condomínio 

requer experiência, capaci-
dade e muita responsabili-
dade não só pelo que se está 
fazendo, mas também com 
as pessoas que participam 
do mesmo ambiente. No 
momento de escolher qual 
a melhor opção — contratar 
um síndico profissional ou 
optar por um síndico mora-
dor — deverão ser analisados 
o tamanho do empreendi-
mento que será administra-
do, qual a proporção e quais
dificuldades que este cola-
borador enfrentará.

 Para melhor dirimir so-
bre essas questões vamos 
abordar quais as vantagens 
e desvantagens e o que con-
dôminos têm a ganhar com 
uma boa administração do 
local em habita.

Síndicos 
profissionais

 O síndico profissional é 
aquele que tem vivencia em 
condomínios, hoje a profis-
são ainda não é regulamen-
tada mas pode ser exercida 
por qualquer profissional 
com experiência a ser ava-
liada pelo próprio condomí-
nio para alcançar objetivos 
previamente definidos, com 
menor dificuldade e maior 
rapidez e eficiência. Eles 
geralmente fazem parte de 
uma empresa administra-
dora de condomínios, que 
oferece seus serviços aos 
moradores de um prédio. 
Para que haja a contratação, 
é feito uma reunião entre os 
condôminos onde são discu-
tidos os pontos positivos e 
negativos.

Vantagens e desvanta-

gens: Um dos benefícios na 
contratação de uma empre-
sa ou serviço de síndico pro-
fissional, é quando nenhum 
dos moradores quer assumir 
esse encargo, que envolve 
responsabilidades, além de 
ocupar muito o tempo das 
pessoas que trabalham e 
tem seus afazeres pessoais.

 A maior vantagem além 
da experiência é que síndi-
co terceirizado não reside 
no condomínio, não sendo 
procurado no meio da noite 
para resolver os problemas 
do condomínio. Assim, não 
haverá desgaste do dia a dia 
com os condôminos, estan-
do ele, portanto, longe das 
picuinhas, simpatias e anti-
patias.

 Por outro lado, há a des-
vantagem do síndico tercei-
rizado não residir no con-
domínio, não podendo estar 
presente para acompanhar 
de perto o que ocorre no dia 
a dia, o que pode ser em par-
te solucionado com a con-
tratação de um bom zela-
dor. No entanto, ao mesmo 
tempo, os condôminos terão 
maior tranquilidade, fazen-
do jus ao seu pagamento.

Síndico morador

 Ser síndico morador 
também não é uma tarefa 
fácil, pois requer muita de-
dicação e compromisso. Ele 
é eleito pela maioria dos 
condôminos e não precisa 
ter uma formação específica.

Vantagens e desvanta-
gens: A grande vantagem 
do síndico morador é que ele 
estará mais presente, saberá 
com precisão o que aconte-
ce no condomínio, circulará 
diariamente nos corredores 

bem como terá contato diá-
rio com os moradores.

Também podemos desta-
car que a administração do 
síndico morador não trará 
custos extras, além daqueles 
já corriqueiros do condo-
mínio. Isso também passa 
mais confiança, pois ele li-
dará com documentos im-
portantes, finanças, cadas-
tros, pastas com despesas do 
condomínio, enfim, diversas 
coisas que facilitará os escla-
recimentos aos moradores.

 O desgaste do dia a dia 
com os condôminos e a falta 
de técnica e conhecimentos 
específicos em administra-
ção do síndico morador são 
suas principais desvanta-
gens.

 Assim, ao escolher um 
síndico, é necessário refle-
tir as vantagens e desvan-
tagens, pois o profissional 
deverá agir com impessoa-
lidade, mas por outro lado 
não estará presente no dia 
a dia dos condôminos. Já o 
morador possui uma pre-
sença diária, mas muitas ve-
zes não tem o conhecimento 
em administração e gestão.

 No entanto, não é só isso. 
Antes de fazer essa escolha é 
necessário levar em conside-
ração o tamanho do condo-
mínio, conhecer o perfil dos 
condôminos (principalmen-
te, saber se eles são mais 
abertos ao diálogo ou não), 
verificar o nível de inadim-
plência (isso pode prejudicar 
a contratação de uma admi-
nistradora de condomínios), 
entre outros aspectos.

 Dessa forma, é preciso 
avaliar a situação do con-
domínio e escolher a opção 
que mais se adéqua em seu 
perfil, levando-se em conta 
custo-benefício. 
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Gestão do Síndico

Limites da proibição de um síndico

Recentemente rece-
bi uma pergunta de 
uma leitora que di-

zia que no condomínio onde 
morava, o síndico proibia a 
entrada de um prestador de 
serviços que faria uma ati-
vidade dentro da unidade 
condominial, por ser o mes-
mo um ex-funcionário que o 
condomínio havia demitido. 
Na questão, era relatado que 
o síndico deixou ordens ex-
pressas para que nenhum
funcionário do condomínio
permitisse a entrada, ainda
que na companhia do mora-
dor tomador de serviços, sob
pena de demissão sumária.

 Pois bem, o síndico ad-
ministra o condomínio e 
não a vida privada de cada 
morador, desta forma, assim 
quando assume o poder de 
representação dos proprie-
tários para gerir o condomí-
nio deve se ater aos limites 
que a função lhe opõe, uma 
vez que não é proprietário 
do condomínio, mas apenas 
síndico.

 A legislação é clara quan-
do determina:

Art. 1.348. Compete ao sín-
dico:

(...) IV - cumprir e fazer 
cumprir a convenção, o regi-
mento interno e as determi-
nações da assembléia;

 Ou seja, uma vez que as 
normas internas não podem 
existir com determinações 
contra a lei, é dever do síndi-
co cumprir a lei também que 
determina ainda:

Art. 1.335. São direitos do 
condômino:

I - usar, fruir e livremente 
dispor das suas unidades;

(...)

 Logo verificamos que é 
direito do proprietário, es-
tendido a qualquer mora-
dor, dispor livremente de 
suas unidades com respon-
sabilidade sob pena de mul-
ta (penalidade administra-
tiva prevista em lei), senão 
vejamos:

Art. 1.336. São deveres do 
condômino:

(...) IV - dar às suas partes a 
mesma destinação que tem 
a edificação, e não as utili-
zar de maneira prejudicial 
ao sossego, salubridade e se-
gurança dos possuidores, ou 

aos bons costumes.§ 222 o 
O condômino, que não cum-
prir qualquer dos deveres 
estabelecidos nos incisos II 
a IV, pagará a multa previs-
ta no ato constitutivo ou na 
convenção, não podendo ela 
ser superior a cinco vezes o 
valor de suas contribuições 
mensais, independentemen-
te das perdas e danos que 
se apurarem; não havendo 
disposição expressa, caberá 
à assembléia geral, por dois 
terços no mínimo dos con-
dôminos restantes, deliberar 
sobre a cobrança da multa.

 Ainda que o sindico deva 
representar, ativa e passiva-
mente, o condomínio, prati-
cando, em juízo ou fora dele, 
os atos necessários à defesa 
dos interesses comuns, veri-
ficamos como impossível tal 
postura do sindico sujeito 
ativo da questão apresenta-
da, pois o prestador de ser-
viço não teria relação jurídi-
ca com o condomínio, mas 
sim com um condômino que 
sempre será responsável por 
seus prestadores de serviços 
e prepostos perante o con-
domínio.

Não é muito lembrar que 

nossa Constituição Federal 
assim determina:

Art. 5º Todos são iguais pe-
rante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos se-
guintes:

(...) II - ninguém será obri-
gado a fazer ou deixar de fa-
zer alguma coisa senão em 
virtude de lei;

III - ninguém será subme-
tido a tortura nem a trata-
mento desumano ou degra-
dante;

(...) VIII - ninguém será pri-
vado de direitos por motivo 
de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou polí-
tica, salvo se as invocar para 
eximir-se de obrigação legal 
a todos imposta e recusar-se 
a cumprir prestação alterna-
tiva, fixada em lei;

(...)

X - são invioláveis a intimi-
dade, a vida privada, a hon-
ra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a inde-
nização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua 
violação;

XI - a casa é asilo inviolá-
vel do indivíduo, ninguém 
nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante 
o dia, por determinação ju-
dicial;

 Tais orientações são o 
mínimo que trazemos a bai-
la, pois a matéria permiti 
uma visão vertical profunda, 
que vai do mínimo de uma 
possível indenização em 
face do síndico, até questões 
na área penal.

Fica a questão: Se a presta-
ção de serviços o síndico não 
deixa, imaginem se o presta-
dor de serviços decidir com-
prar um imóvel no condomí-
nio, o que será que o síndico 
fará?

 Limites são para serem 
respeitados, principalmente 
nas atividades representati-
vas.

Dr. Cristiano de Souza
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Inadimplência

Cônjuge também é devedor

Para felicidade dos sín-
dicos e longa vida dos 
edifícios brasileiros, 

juízes de todo o país conti-
nuam decidindo favoravel-
mente aos condomínios na 
questão do pagamento das 
cotas de rateio, não aceitan-
do um sem número de es-
cusas e desculpas de quem 
pretende deixar de contri-
buir com sua parte na ma-
nutenção do prédio.

 Ementa da 5a Turma 
Julgadora do extinto Segun-
do Tribunal de Alçada Civil 
de São Paulo rejeitou, por 
exemplo, a alegação de que 
a execução das taxas tem de 
ser movida contra o marido, 
já que só ele participou do 
processo de conhecimento e 
pôde se defender.

 A ementa oficial do deci-
sum (Apelação com revisão 
n. 807.849-0/5) tem a se-
guinte dicção: “A obrigação
de pagar as despesas de con-
domínio é propter rem, po-
dendo ser cobrada de quais-
quer dos coproprietários ou
cônjuges companheiros.”

 Como explica o relator, 
juiz Dyrceu Cintra, a ape-
lação foi interposta contra 
sentença que rejeitou em-
bargos de terceiro movidos 
por mulher de condômino, 
que responde a ação de co-

brança de despesas ajuizada 
pelo condomínio, em fase de 
execução. Insiste a esposa 
na tese de que o bem imó-
vel, cujos direitos à meação 
lhe pertencem, não pode ser 
penhorado porque só sou-
be da constrição quando foi 
formalizar sua separação de 
fato do marido.

 Entende o magistrado 
paulista que o fato de ter 
sido a ação proposta apenas 
contra o marido não impede 
que a penhora recaia sobre 
o imóvel como um todo. “A
dívida se refere ao uso da
unidade autônoma que, pre-
sumivelmente, aproveitou a
ele e à apelante, que conti-
nuam casados.” Além disso,
“a natureza propter rem da
obrigação referente às des-
pesas de condomínio ‘não
se preocupa com o nome do
titular do domínio, nem com
a causa que vincula alguém
ao bem; a coisa responde por
si’”, lembra o relator, citando
outra decisão do Segundo Tri-
bunal de Alçada de São Paulo.

 Vai, porém, adiante, ar-
gumentando que “mesmo 
que não fossem marido e 
mulher, mas simples copro-
prietários do imóvel, e que 
apenas um deles utilizasse 
o imóvel, não estaria impe-
dida a penhora porque as
obrigações condominiais 

são indivisíveis, devendo ser 
cumpridas na íntegra, inci-
dindo, assim, o disposto no 
art. 891 do CC: o devedor 
que pagar a dívida sub-roga-
-se no direito do credor com
relação aos demais”.

 O relator transcreve, ain-
da, voto do juiz S. Oscar Fel-
trin, em que, com precisão, 
enfocou o tema em apreço. 
Diz o último: “A solidarie-
dade no cumprimento das 
obrigações condominiais, 
quando a unidade autônoma 
pertence a mais de uma pes-
soa, é da essência do condo-
mínio. Isto significa, primei-
ro, que a ação de cobrança 
pode ser dirigida contra um 
só dos condôminos, sendo 
desnecessária a integração 
no polo passivo de todos 
os proprietários e, segun-
do, que o imóvel responde 
por inteiro pelo débito con-
dominial, mesmo porque, 
cuidando-se as despesas de 
condomínio de obrigações 
de pagar, derivadas da pro-
priedade, fica o imóvel in-
tegralmente vinculado ao 
débito, possibilitando sua 
apreensão para a garantia da 
execução das despesas con-
dominiais.”

 Votaram com o relator, 
Dyrceu Cintra, os juízes An-
tonio Maria, revisor, e Luís 
de Carvalho.

“A ação de cobrança pode ser dirigida contra um só dos condôminos, sen-
do desnecessária a integração no polo passivo de todos os proprietários.”

Por
Luiz Fernando de Queiroz |
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Área Comum

Como os moradores podem 
contribuir no condomínio

Por
Agenciacompor  | Síndico é agredido por 

moradores em condomínio 
de Anápolis 

Ele foi agredido e teve 
ferimentos na cabe-
ça provavelmente 

provocado por objeto cor-
tante tipo faca pois um dos 
agressores dispensou uma 
faca no momento da che-
gada da polícia

A noite desta quarta-
-feira (03), não terminou
nada bem para um síndico
do Residencial São Cristó-
vão em Anápolis. O síndi-
co identificado pelo nome
de Saulo Pitalunga de As-
sunção, realizava uma as-
sembleia no condomínio 
e alguns moradores se re-
voltaram com algumas de-
cisões tomadas e partiram
para cima dele e o agredi-
ram. A polícia militar pre-

cisou ser acionada até o 
local para acalmar os âni-
mos.

 Ele foi agredido e teve 
ferimentos na cabeça pro-
vavelmente provocado por 
objeto cortante tipo faca 
pois um dos agressores 
dispensou uma faca no 
momento da chegada da 
polícia.

 A esposa do síndico 
informou que ele já vinha 
recebendo várias ameaças 
por parte de alguns mora-
dores, que disputaram as 
eleições de síndico e aca-
baram derrotados, várias 
pessoas foram encami-
nhados para a delegacia da 
Polícia Civil para prestar 
esclarecimentos do caso.

Quando o assunto é 
morador em con-
domínio, surgem 

inúmeros pensamentos de 
como será a administração, 
como os condôminos podem 
ajudar nos cuidados básicos, 
quais as responsabilidades 
do síndico e etc.

 Essas dúvidas são com-
pletamente normais, mas é 
extremamente importante 
os moradores saberem que 
também podem contribuir 
para o bem comum, incluin-
do na higienização do am-
biente.

 Isso porque a grande 
maioria dos casos a sujeira 
do local é causada pelos pró-
prios condôminos e, além de 
deixar um o local desagradá-
vel, também podem contri-
buir para o desentendimen-
to com outros moradores.

 Saiba como os pró-
prios residentes podem 
contribuir para o bem 
comum do local!

 A regra para manter a 
harmonia é lembrar-se que, 

com a educação e bom senso 
é possível lidar com as ad-
versidades de cada morador.

1 – Não faça com 
alguém que não 

gostaria que fizesse 
com você!

 O mesmo equivale para 
as áreas comuns do condo-
mínio. Se você não gosta que 
a sua casa fique suja, então 
não suje a área de convivên-
cia do local. Mesmo que há 
alguém que faça a limpeza, 
você não precisa jogar os li-
xos no chão, por exemplo!

2 – Ajude na 
segurança!

 Os condôminos também 
podem ajudar na segurança 
do local, uma das dicas é evi-
tar permanecer com o portão 
de entrada aberto por muito 

tempo, principalmente se 
utilizar o controle remoto,  
pois há certos momentos em 
que pode entrar alguém sem 
que o morador perceba.

3– Cuidado com o 
barulho em excesso!

 A regra geral é que não 
pode barulhos excessivos 
entre as 22h e 6h, mas isso 
não quer dizer que você deve 
escutar músicas com o vo-
lume no último neste meio 
tempo. Aja com bom senso, 
volte ao item 1 – não faça 
com os outros o que não gos-
taria que fizesse com você!

 Existem inúmeras regras 
para uma boa convivência 
em condomínio, mas as três 
mencionadas acima ajuda-
rão os moradores do seu 
condomínio a terem uma 
boa convivência.
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Responsabilidade Compartilhada
Você sabia que os fornecedores também estão sob 

responsabilidade do síndico ?

Se acontece um aciden-
te com um profissional 
que está executando 

uma obra no condomínio, 
o síndico também pode ser 
responsabilizado. Por isso, é 
muito importante ficar aten-
to aos fornecedores contra-
tados.

 Contratar fornecedores 
para o condomínio, seja na 
área de manutenção predial, 
reforma, conservação ou 
terceirização de mão de obra 
exige cuidado redobrado, 
sob pena de responsabiliza-
ção do síndico por negligên-
cia, imperícia ou imprudên-
cia.

 O primeiro passo é co-
nhecer a empresa, se pos-
sível visitando sua sede, e 
procurar obter referências 
de clientes anteriores para 
checar se ficaram satisfeitos 
com o serviço (veja dicas a 
seguir).

 Faça os seguintes ques-
tionamentos:

• Eles têm a documentação 
e alvarás exigidos para a 
função?

• Seguem as normas esta-
belecidas pela ABNT e 
também as Normas Re-
gulamentadoras de Saúde 
e Segurança do Trabalho, 
além de estarem registra-
dos nos órgãos competen-
tes?

• Todos os funcionários es-
tão devidamente registra-
dos?

• Os trabalhadores possuem 
seguro de vida?

QUAIS OS RISCOS PARA O 
SÍNDICO?

 Existem, portanto duas 
responsabilidades aplicáveis 
ao Síndico:

 A Responsabilidade Civil 
do síndico ocorre quando as 
atribuições do cargo não são 
cumpridas adequadamente, 
ocasionando prejuízos aos 

condôminos ou a terceiros.

 A Responsabilidade Cri-
minal do síndico acontece 
quando este não cumpre 
suas atribuições, levando-o 
não apenas a uma omissão, 
mas a uma prática que pode 
ser entendida como crimi-
nosa ou contravenção.

 Como “diligenciar a 
conservação e a guarda das 
partes comuns e zelar pela 
prestação dos serviços que 
interessem aos possuidores” 
é uma das competências do 
síndico, de acordo com o Có-
digo Civil (Art. 1.348, V), no 
primeiro caso, de responsa-
bilidade civil, o síndico pode 
vir a responder pela negli-
gência quanto à manutenção 
dos elevadores que cause al-
gum acidente, por exemplo; 
ou então pela queda de uma 
parte da fachada que cause 
danos a terceiros.

 No último caso, o sín-
dico, após comprovada sua 
responsabilidade criminal, 
pode ser afastado de sua 
função, pode ter que pagar 

uma multa ou ressarcir fi-
nanceiramente o condomí-
nio e até mesmo ser preso.

Resumidamente: sempre 
que o Síndico/Condomínio 
por ação (fazer algo) ou por 
omissão (não fazer, deixar de 
fazer) ele será responsabilizado.

 Por ser o responsável 
em juízo, ao delegar tarefas 
a terceiros (sejam funcio-
nários ou a uma empresa 
prestadora de serviços), o 
síndico não se isenta de suas 
obrigações legais. Portanto, 
qualquer prejuízo causado 
a um condômino ou ao con-
domínio como um todo, seja 
por erro de negligência ou de 
má administração, terá que 
ser assumido pela pessoa do 
síndico perante a Justiça.

 O síndico precisa dedicar 
parte do seu tempo à análise 
criteriosa da empresa for-
necedora que irá contratar. 
Esse cuidado é fundamental 
para que a qualidade do ser-
viço não seja comprometida, 
garantindo a satisfação dos 
condôminos.

Por
RedeSíndicos |




