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* Sujeita à alteraçõesAtualizada em 02/01/2018

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

Office-Boy/Contínuo 1.065,00 1.117,24 1.129,64

Faxineiro 1.068,00 1.117,24 1.131,88

Trab.Serv.Gerais 1.068,00 1.184,13 1.131,88

Jardineiro 1.068,00 1.184,13 1.131,88

Porteiro (Diurno e Noturno) 1.147,00 1.407,65 1.281,44

Garagista (Diurno e Noturno) 1.103,00 1.407,65 ------

Zelador 1.163,00 1.407,65 1.169,33

Aux.de Escritório/Administração 1.394,00 1.484,99 1.412,61

Vigia ------ 1.407,65 1.281,44

Encarregado 1.396,00 1.794,17 1.437,59

Vale Alimentação 560,00
Mensal

35,50 
Dia

Trabalhado

36,00 
Dia

Trabalhado

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.259,86

Auxiliar Administrativo 1.194,85

Auxiliar de Serviços Gerais 1.156,09

Encarregado de Limpeza 2.312,18

Encarregado Geral 2.952,71

Garagista 1.259,86

Jardineiro 1.706,84

Office-Boy/Contínuo 1.156,09

Zelador 1.259,83

Vale Alimentação
31,50

Dia
Trabalhado

Base de Cálculo Aliquota Salário-Família
De 0,00 até 1.693,72 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família      45,00

Quem Receber até                                     877,67

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   31,71

Quem Receber até                                  1.319,18

De 1.693,73 até 2.822,90 9,00%
De 2.822,91 até 5.645,80 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 5.645,80 11,00% Valor do Salário Mínimo 954,00

Salário Mínimo para 2018 R$ 954,00

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: 31/12/2018

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais 
Mês: Dezembro/17
Índice Base Dez/01 - 100,000

TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes 
na TRPC/2018, 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/2018 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/2018, em virtude 
de custos operacionais com mão de 
obra especializada, logística, impostos 
incidentes e despesas gerais sobre a 
prestação de serviços.

Sindiserviços-DF - 2018

Tabela do INSS - 2018

Tabela do IRRF - 04/2015

Seicon-DF - 2018

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

O mercado condominial 
vai sofrer um abalo!!! 
Esta chegando para 

todo Brasil a Radio Condo-
minio.com uma emissora 
Web exclusiva para os sín-
dicos e condomínios de todo 
Brasil!!! Preenchendo uma 
lacuna do mercado condomi-
nial, RC vem para trazer aos 
síndicos muita informação 
condominial de qualidade 
com os grandes especialistas 
do mercado. Acesse www.ra-
diocondominio.com e aproveite 
música de qualidade e conteúdo 
condominial de primeira 24 hs!   

  Muitos síndicos cometem 
muitas falhas na preparação 
das prestações de contas con-
dominiais. Na coluna conta-
bilidade condominial damos 
as dicas para evitar erros que 
possam prejudicar a perfeita 

prestação de contas aos con-
dôminos. 

 Na coluna Reformas tra-
tamos das reformas de telha-
do. Sempre uma duvida para 
os condôminos de quem é a 
responsabilidade pela ma-
nutenção? Do condomínio? 
Do Condômino? Destacamos 
cada uma desatas responsa-
bilidades e quando efetivar.  
Leiam a matéria e confiram!              

 Dr. Rodrigo Karpat escla-
rece este mês como se fazer 
a mudança de destinação de 
área comum da forma cor-
reta. Muitos síndicos criam 
novos espaço e esquecem das 
questões legais, preste aten-
ção nessas importantes dicas. 

  Na coluna vizinhança 
uma polêmica: como resol-

ver os problemas com cigarro 
nos condomínios? Situação 
delicada e que requer muito 
cuidado do sindico na abor-
dagem! 

 Dr. Condomínio Aldo Ju-
nior  faz a seguinte pergunta: 
por que os condôminos não 
cumprem as regras? Em seu 
artigo deste mês você vai des-
cobrir os principais motivos 
os condôminos não cumprem 
as normas... e vai se surpre-
ender!  

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

 E muito mais para você 
sindico!!! 

 Boa Leitura !!!! 



4 Agosto / Setembro de 2018



5Agosto / Setembro de 2018

Contabilidade Condominial
Prestação de Contas em condomínio: 

tudo que você precisa saber!

QUAL O MOTIVO DA 
OBRIGATORIEDADE DO CERTIFICADO 

DIGITAL PARA CONDOMÍNIOS?

Transparência e bom 
convívio são importan-
tes em qualquer am-

biente. Porém, vivendo em 
um condomínio, essas duas 
características se tornam fun-
damentais. Parte do processo 
de transparência, a presta-
ção de contas do condomínio 
anual, é obrigatória confor-
me o Art. 1348, VIII, do Có-
digo Civil. É de atribuição do 
síndico ordenar e justificar 
todas as movimentações fi-
nanceiras de sua gestão.

 Separamos aqui algumas 
dicas e termos para ajudar 
você a elaborar a prestação de 
contas de condomínio, dei-
xando os condôminos mais 
satisfeitos com a sua gestão.

Como fazer a prestação 
de contas de condomínio

 Organizar uma apresen-
tação contendo todas as des-
pesas e investimentos de um 
ano é um desafio que exige 
preparação. São diversos os 
documentos que devem ser 
reunidos e contabilizados. E, 
se você é síndico de primeira 
viagem, é possível que esteja 
perdido no meio dessa pape-
lada toda. Por isso, decidi-
mos explicar cada um desses 
documentos essenciais que 
devem ser entregues na hora 
da prestação de contas do 
condomínio:

Relatório do Orçamen-
to – Deve-se revisitar o or-
çamento de gastos e receitas 
decidido no início da gestão e 
comparar com o que foi feito, 

analisando a diferença dos 
gastos planejados e valores 
realmente gastos.

Relatório de Receitas – 
O documento divide-se em 
duas partes: condôminos 
adimplentes e inadimplentes. 
Neste último, deve-se acres-
centar multas por atraso na 
taxa condominial. Outra pos-
sível receita é o valor de alu-
guéis de espaços comuns do 
condomínio.

Relatório de Despesas – 
Para facilitar o entendimen-
to, faça uma divisão desse 
relatório em três contas:

• Fixas: folha de pagamento,
contratos fixos, seguros,
administrativos, e outros
itens que têm sempre va-
lores muito próximos men-
salmente;

• Variáveis: manutenções 
programadas ou outros 
gastos que tenham uma va-
riação de valor mensal;

• Extras: obras ou consertos
extraordinários.

 É recomendável já infor-
mar despesas de emergência, 
para que, assim que aprova-
da a prestação de contas, já se 
possa agilizar o orçamento da 
próxima gestão.

Balancete – É o resumo das 
despesas e receitas do condo-
mínio, bem como o saldo do 
mês e o saldo atual. A pres-
tação de contas pode ser fei-
ta de forma mensal, através 
desse documento.

• Saldo do mês: é a diferença
entre as receitas e despesas
do mês vigente.

• Saldo atual: é o total que o
condomínio tem em caixa.
Para calcular este valor bas-
ta somar o quanto o con-
domínio tinha em caixa no
mês anterior com o saldo
mês atual.

Inadimplência – Divulgar 
as métricas relevantes sobre o 
assunto, como porcentagens, 
quantidade de cotas, valor 
por unidade e ações tomadas 
para redução do índice.

Organização: planilha de 
prestação de contas de con-
domínio

 Agora que você já conhe-
ce os documentos que preci-
sam estar na sua prestação de 
contas, é essencial compre-
ender como organizar essas 
informações. Os condomí-
nios organizam toda a docu-
mentação em uma pasta.

 Online ou física, a pasta 
nada mais é que um arqui-
vo onde se encontra todas as 
movimentações financeiras 
e documentação sobre o que 
ocorreu no condomínio du-
rante determinado ano.

 É preciso esclarecer que, 
sendo um documento do 
condomínio, a pasta deve es-
tar acessível a todos os mora-
dores. O síndico e os conse-
lheiros têm prioridade, mas 
qualquer pessoa que reside 
no prédio pode verificar o 
conteúdo. 

Por ser uma iniciativa 
da Caixa Econômica 
Federal, o acesso ao 

portal “Conectividade So-
cial” fica restrito a quem 
estiver adaptado ao padrão 
da ICP-Brasil. Isso significa 
que, para fornecer informa-
ções a respeito de emprega-
dos, tais como o pagamento 
de obrigações como o FGTS 
(Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço), o INSS e o 
Rais (eSocial), será preciso 
estar devidamente habilitado.

 Por meio do eSocial, os 
empregadores passarão a 
informar 15 obrigações de 
uma única vez ao Governo. 
São elas:  

• Guia de Recolhimento do
FGTS e de Informações à
Previdência Social (GFIP);

• Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados
(CAGED), para controlar
as admissões e demissões
de empregados sob o regi-
me da CLT;

• Relação Anual de Informa-
ções Sociais (RAIS);

• Livro de Registro de Em-
pregados (LRE);

• Comunicação de Acidente
de Trabalho (CAT);

• Comunicação de Dispensa
(CD);

• Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social (CTPS);

• Perfil Profissiográfico Pre-
videnciário (PPP);

• Declaração do Imposto 
de Renda Retido na Fonte
(DIRF);

• Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Fede-
rais (DCTF);

• Quadro de Horário de Tra-
balho (QHT);

• Manual Normativo de Ar-
quivos Digitais (MANAD);

• Folha de pagamento;

• Guia de Recolhimento do
FGTS (GRF);

• Guia da Previdência Social
(GPS).

 Nos casos de demissão, 
por exemplo, é necessário 
contar com o certificado 
para solicitar o Seguro-De-
semprego e então gerar a 
chave de saque do FGTS, de-
ter o extrato do funcionário, 
entre outras ações. Sem elas, 
o sindicato ou o Ministério
do Trabalho e Emprego não
têm como homologar a res-
cisão contratual.

 É importante destacar 
que, mesmo no caso de con-
domínios que não possuem 
funcionários, ainda é preci-
so investir na assinatura ele-
trônica. Isso acontece por-
que a quem utiliza o recibo 
de pagamento para autôno-
mos (RPA) também é exigi-
do o uso do canal Conectivi-
dade Social, para realizar a 
transmissão de dados.

 Com a certificação, além 
de ficar em dia com suas 
obrigações, o síndico do 
condomínio consegue ter 
maior facilidade para lidar 
com suas responsabilidades. 
Sendo assim, vale a pena re-
correr a soluções de qualida-
de que simplifiquem a sua vida.
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Coluna do Dr. Karpat

Rodrigo Karpat

Condomínios sem área de lazer e a 
alteração na destinação de áreas comuns

Os condomínios são 
construídos de uma 
certa forma para 

atender aos anseios do in-
corporador e dos futuros ad-
quirentes em um determi-
nado momento, porém, ao 
longo dos anos os interesses 
dos que ali coabitam podem 
mudar. Os antigos proprie-
tários mudam, falecem, os 
filhos crescem e pessoas 
com perfis diferentes adqui-
rem as unidades; e aí pode 
começar um problema. 

 Um exemplo: as áreas 
comuns em prédios que não 
dispõem de espaços coleti-
vos muitas vezes podem ser 
um problema. O que precisa 
ser considerado primeira-
mente é o que está descrito 
no ato de instituição do con-
domínio, o qual vai elencar a 
destinação que tem aquelas 
áreas. 

 E para mudar uma des-
tinação será necessário una-
nimidade dos condôminos 
(Art. 1.351 do CC), ou seja, 
todos precisam concordar. 
Isso ocorre para aquele que 
comprou um apartamento 
tranquilo e buscou sossego, 
sem área de lazer, não se de-
pare com a desocupação da 
casa do zelador e transfor-
mação do local em uma aca-
demia que fique em cima, ou 
embaixo da cabeça daquele 
que buscou sossego. 

 Alguns relatos nos tra-
zem situações em que, por 
exemplo, uma área destina-
da a caixa d’água ou ao hall 
social esteja sendo utilizada 
para se fazer churrasco, o 
que desvia a destinação da 
área e pode colocar inclusive 
em risco os condôminos. 

 O condomínio deve ser 
utilizado para o fim que se 
destina conforme descrito 
em convenção e a destinação 

das suas áreas deve respeitar 
o mesmo instrumento, o que
está previsto no Art. 1.335,
II e Art. 1.336, IV do Código
Civil. E ainda, o Art. 1.351 do
mesmo diploma aduz que “a
mudança da destinação do
edifício, ou da unidade imo-
biliária, depende da aprova-
ção pela unanimidade dos
condôminos.”

 Alterar a destinação de 
uma área requer quórum 
de 100% (unanimidade) dos 
condôminos (Art. 1.351 do 
CC), além das adequações 
necessárias na convenção. 
Já o acréscimo a situações 
existentes 2/3 (Art. 1.342 do 
CC).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍ-
VEL - AÇÃO DE REINTE-
GRAÇÃO DE POSSE - PRE-
LIMINAR DE FALTA DE 
INTERESSE DE AGIR - 
QUESTÃO JÁ APRECIADA 
ANTERIORMENTE POR 
DECISÃO IRRECORRIDA 
- PRECLUSÃO - JUSTIÇA
GRATUITA - RECOLHI-
MENTO DO PREPARO -
ATO INCOMPATÍVEL COM
O PEDIDO - INDEFERI-
MENTO - TERRAÇO DE
CONDOMÍNIO EDILÍCIO 
- ÁREA DE USO COMUM
- USO EXCLUSIVO POR
ALGUNS CONDÔMINOS -
NECESSIDADE DE APRO-
VAÇÃO PELA UNANIMI-
DADE DOS CONDÔMINOS
- ART. 1.351, DO CC/2002 -
REALIZAÇÃO DE BENFEI-
TORIAS EM ESPAÇO CO-
MUM - NECESSIDADE DE
APROVAÇÃO EM ASSEM-
BLEIA POR 2/3 DOS CON-
DÔMINOS - ART. 1.342 DO
CC/2002 - RESSARCIMEN-
TO - IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA.
Não atacada no momento
oportuno, e através do re-
curso adequado, a decisão

que rejeitou a preliminar 
de falta de interesse de agir 
arguida pela parte ré na con-
testação, mostra-se inviável 
a rediscussão da matéria em 
sede de apelação, em razão 
de preclusão. Se a parte pra-
tica ato incompatível com o 
afirmado estado de pobreza, 
efetuando o pagamento das 
custas recursais, não é pos-
sível que lhe sejam deferi-
dos os benefícios da justiça 
gratuita. O interesse de agir 
guarda relação com a neces-
sidade de o cidadão recorrer 
ao Estado, a fim de obter 
proteção a direito subjetivo 
material, que entenda ter 
sido violado ou ameaçado. 
O terraço, nos condomínios 
edilícios, constitui área co-
mum dos condôminos, sal-
vo disposição contrária da 
convenção de condomínio 
do edifício. Caso os con-
dôminos queiram alterar a 
convenção de condomínio, 
dispondo acerca da mudan-
ça de destinação de área do 
condomínio, dependerá de 
aprovação, por unanimida-
de, nos termos do art. 1.351 
do CC/2002. Para realização 
de obras em partes comuns 
do edifício, se faz necessária 
a aprovação de 2/3 dos vo-
tos dos condôminos, confor-
me art. 1.342 CC/2002, caso 
contrário, aquele que reali-
zou as obras, assume para 
si o risco de se ver onerado 
pela benfeitoria construída 
sem a devida autorização.

(TJ-MG - AC: 
10024097050439001 MG, 
Relator: José de Carvalho 
Barbosa, Data de Julga-
mento: 05/04/2018, Data 
de Publicação: 13/04/2018) 
(GRIFEI)

 Mas é importante frisar 
que alterar a destinação de 
uma área no condomínio 
não tem a ver com utilização 
de área comum com bom 

senso ou permitir situações 
pequenas que atendam a co-
letividade sem contrariar a 
lei. Por exemplo: uma área 
lateral de um prédio que 
tem a finalidade de trânsito 
de pedestres e, digamos, que 
seja uma área extensa onde 
moradores podem bater 
papo, crianças jogarem uma 
bola, etc., o entendimento 
é que esta situação não se 
configura como alteração na 
destinação da área, apenas 
otimiza o uso do espaço e 
pode ser feita desde que não 
traga qualquer perturbação 
ao sossego e segurança dos 
demais, desde que passe 
pela aprovação da assem-
bleia com quórum de maio-
ria simples. 

 Porém, por exemplo, al-
terar a academia do prédio 
para uma área de moradia 
ou para depósito, altera a 
destinação da área e requer 
quórum de 100% (unanimi-
dade) dos condôminos (Art. 
1.351 do CC). Se for o caso 
da construção de uma mar-
quise para a área da chur-
rasqueira o quórum seria 
2/3 com base no Art. 1.342 
do CC.

 Socorro-me ainda aos 
ensinamentos de Biasi Rug-
giero que em sua obra Ques-
tões Imobiliárias, Editora 
Forense, 1997, diz “Com 
efeito, é preciso haver algum 
elastério quando se trata de 
alteração de pequeno porte, 
desde que mantida a área 

para finalidade de interesse 
comum, uma vez “não po-
dem ficar dependentes da 
unanimidade dos condômi-
nos , em razão da extrema 
dificuldade que isso repre-
sentaria no relacionamento 
condominial , pois existem 
condomínios horizontais 
com duzentas trezentas uni-
dades . Bataria uma vontade 
caprichosa para impedir um 
plano que convenha aos in-
teresses da maioria” 9 RJ, 
124:38).” 

*Dr. Rodrigo Karpat, advo-
gado militante na área cível
há mais de 10 anos, é sócio
fundador do escritório Kar-
pat Sociedade de Advogados
e considerado um dos maio-
res especialistas em direito
imobiliário e em questões
condominiais do país. Além
de ministrar palestras e cur-
sos em todo o Brasil, Dr. Ro-
drigo Karpat é colunista da
ELEMIDIA, do site Síndico
Net, do Jornal Folha do Sín-
dico, do Condomínio em Or-
dem e de outros 50 veículos
condominiais, é consultor da 
Rádio Justiça de Brasília, do
programa É de Casa da Rede
Globo e apresenta os progra-
mas Vida em Condomínio da
TV CRECI e Por Dentro dos
Tribunais do Portal Univer-
so Condomínio, além de ser
membro efetivo da comissão
de Direito Condominial da
OAB/SP.
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho |

PasteurizaçãoO árbitro de vídeo 
também erra

O mais incrível da ex-
pulsão de Dedé e da 
reação à injustiça do 

cartão vermelho foi ter acon-
tecido num duelo entre um 
clube brasileiro e outro ar-
gentino, um dia depois de o 
Brasil inteiro julgar absurda 
a reação de Gervasio Nuñez, 
ao ser excluído na partida 
Tucumán x Grêmio. Quer 
dizer que a indignação de 
Nuñez, ao contestar a deci-
são revista na televisão, não 
era tão inacreditável assim. 
O árbitro de vídeo também 
erra. Na Itália, o presiden-
te do Torino, Urbano Cairo, 
disse no final de semana que, 
se é para ter VAR da maneira 
como está havendo, melhor 

A cada dia empurram 
o futebol para uma
nova relação com 

o torcedor. Antes popular,
uma série de regras, de no-
vos usos e costumes, está
tirando o futebol do povo.
Parte sequestrado pela TV
e sua indústria do espetá-
culo; parte a caminho de
um outro contexto no con-
tato pessoal, in loco, que
se assemelha à ópera e sua
plateia selecionada e com-
portada.

 Passamos por profun-
das mudanças. O preço dos 
jogos não é mais acessível 
a uma considerável parcela 
da população. Hoje, equi-
vale a shows de estrelas 
de primeira grandeza do 
mundo artístico. As ma-
nifestações espontâneas 
vindas das arquibancadas, 
agora, têm censura prévia. 
São inúmeras restrições 
para que só passem no fil-
tro a tradicional família de 
propaganda de margarina. 
As imagens de TV mos-
tram nosso torcedor com 
cara de europeu, em vez do 
nosso genuíno nativo. Esse 
está longe dos estádios.

 As entrevistas com os 
artistas do espetáculo são 
por amostragem. Equi-
vocada amostragem: os 

protagonistas são escondi-
dos para poupá-los da en-
fadonha tarefa de prestar 
contas àqueles que os sus-
tentam. Torcedor? Esque-
çamos dele. O jogador e o 
técnico prestam contas aos 
seus clientes: a mídia. Ou 
seria o contrário? É verda-
deiro também. A mídia de-
tém o jogador como cliente 
e vice-versa.

 Certo que a violência 
desmedida levou à ado-
ção de controles mais ri-
gorosos. No entanto, as 
medidas não dominaram 
o centro da questão. O
torcedor-bandido continua
frequentando livremente
os jogos, enquanto o tor-
cedor-torcedor foi tolhido
de seus principais meca-
nismos de fazer espetácu-
lo, de proporcionar beleza
e alegria. O Brasil precisa
resgatar sua célula-mater:
o torcedor.

Em breve, na Rádio
Condomínio (www.radio-
condominio.com), come-
çaremos um novo projeto: 
Placar Final. Programa se-
manal sobre as últimas do 
futebol no Brasil e no Mun-
do. Eu e Victor Blanco fa-
laremos de muito futebol. 
Aguarde!

nem ter.

Não é assim. Melhor ter. Mas 
o vídeo não deveria ser usa-
do para revisar interpreta-
ções. Carlos Eugênio Símon
costuma dizer que, em câ-
mera lenta, até beijo de avó
parece agressão. Como no
caso do choque entre Dedé e
o goleiro argentino Andrada.

À parte a discussão so-
bre o cartão vermelho injus-
to para Dedé, o Cruzeiro foi 
vítima de um Boca Juniors 
mais forte no segundo se-
mestre em comparação com 
o que mostrava na primeira
metade do ano. Pablo Pérez
errou nove passes, recorde
na equipe argentina, mas 

controlou o meio-de-campo, 
com 44 passes certos, uma 
assistência para Zárate fazer 
1 x 0 e uma finalização certa, 
a do segundo gol do Boca Ju-
niors.

 Mano Menezes deixa a 
Bombonera com derrota, 
como aconteceu onze anos 
atrás, pelo Grêmio. Só que, 
daquela vez, o Boca Juniors 
era mais forte do que é atu-
almente. E na final de 2007, 
Riquelme conduziu à vitória 
por 3 x 0. Desta vez, Pablo 
Pérez liderou um 2 x 0. Não 
vai ser simples a volta, mas o 
Cruzeiro tem mais chance de 
alegrar Mano Menezes desta 
vez do que o Grêmio tinha 
onze anos atrás.
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Reformas

Obras no telhado do condomínio: de 
quem é a responsabilidade?

Seja reforma ou imper-
meabilização, chega o 
momento em que as 

tão temidas obras no telha-
do do condomínio são ne-
cessárias. Elas podem estar 
relacionadas a reparos ou a 
medidas preventivas, mas 
sempre causam um descon-
forto no morador do último 
andar. E delas, surgem a 
questão principal: de quem 
é a responsabilidade pelo te-
lhado? Condomínio? Condô-
mino? Veja a seguir!

A responsabilidade 
pela conservação 

do telhado do 
condomínio

 A confusão a respeito da 
responsabilidade pelas obras 
no telhado do condomínio 
acontece devido à ausência 
de clareza da nossa legis-
lação. O Código Civil, que 
regula muitas questões de 
Direito Condominial, traz 
regras que dão margem à in-
terpretação dupla.

 No artigo 1.331, §2º, esta-
belece o telhado como sendo 
uma parte comum, ao lado de 
outros equipamentos do edi-

fício, que será utilizado em 
comum pelos condôminos. 
No §5º, diz que “o terraço 
de cobertura é parte comum, 
salvo disposição contrária da 
escritura de constituição do 
condomínio”.

 Como já se sabe, as áreas 
comuns são de responsabi-
lidade do condomínio. Mas 
como harmonizar a regra do 
§5º com a do artigo 1.344,
que preconiza que “ao pro-
prietário do terraço de co-
bertura incumbem as despe-

sas da sua conservação, de 
modo que não haja danos às 
unidades imobiliárias infe-
riores”?

  No mesmo sentido, o ar-
tigo 1.340, que diz que “as 
despesas relativas a partes 
comuns de uso exclusivo de 
um condômino, ou de alguns 
deles, incumbem a quem de-
las se serve”.

E agora? De quem é a res-
ponsabilidade pelo telhado 
do condomínio?

Proprietário da 
cobertura

 A responsabilidade pe-
las obras no telhado será do 
proprietário da cobertura 
quando essa área puder ser 
acessada apenas pelo apar-
tamento do último andar. Ou 
seja, se apenas o condômino 
puder usufruir desse espa-
ço. Neste caso, considera-se 
que essa unidade é privativa, 
apesar de se situar no topo 
do edifício.

 A responsabilidade pela 
manutenção e pelos danos 
causados pela ausência de 
conservação serão do pro-
prietário. Isso inclui a im-
permeabilização. Se houver 
uma goteira no último apar-
tamento e ela causar dano 
aos móveis da unidade abai-
xo, o morador da cobertura 
será responsável.

Responsabilidade do 
condomínio

 Em sentido contrário, 
quando o teto da última uni-
dade é formado pela laje, 
componente do esqueleto do 

Por
Fibersals |

edifício, o telhado é conside-
rado área comum, que é de 
responsabilidade do condo-
mínio. As obras de conserva-
ção e reparo, portanto, não 
serão de responsabilidade do 
morador. Inclusive eventu-
ais danos causados a outras 
unidades, como vazamento 
e rachaduras. Se o edifício 
ainda estiver na garantia 
obrigatória, basta acionar a 
construtora.

 Alguns estudiosos de Di-
reito Imobiliário dizem que é 
impossível dissociar o último 
andar do conjunto do prédio, 
já que ele serve ao edifício 
inteiro, motivo pelo qual ele 
é considerado área comum.

  Salvo o caso em que a 
área em que se encontra o 
telhado do condomínio é 
manifestamente exclusiva 
de um condômino, é comum 
que a responsabilidade seja 
do condomínio. Neste local, 
encontram-se equipamentos 
importantes, como antena 
coletiva, haste do pára-raios, 
acesso às caixas d’água, 
guarda-corpo de alvenaria, 
gradil e outros. A manuten-
ção deles é para o benefício 
da coletividade.
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Condomínios e a inércia que custa 
caro aos condôminos

Em condomínios, as 
reclamações de pro-
prietários de edifícios 

construídos há poucos anos 
têm aumentado considera-
velmente, com o surgimento 
de vazamentos nos encana-
mentos, infiltrações nas pa-
redes e lajes, cerâmicas que 
se descolam da fachada, mal 
dimensionamento das caixas 
de esgoto, da rede hidráulica 
e dos circuitos elétricos, en-
tre outros problemas. Os ad-
quirentes têm enfrentando 
diversos transtornos, muitas 
vezes por não conhecerem 
seus direitos perante a cons-
trutora que domina o conhe-
cimento sobre as causas dos 
defeitos e que por isso tem 

facilidade em criar justifica-
tivas para deixar de realizar 
os reparos que têm custos 
elevados. 

 Como se não bastasse o 
curto prazo de garantia legal 
de cinco anos, há contratos 
de compra e venda de cons-
trutoras e Manuais de Ga-
rantias com cláusulas que 
ferem a lei ao reduzir a ga-
rantia que, conforme o artigo 
618 do Código Civil, é irre-
dutível. Nesses Manuais são 
inseridas exigências de ma-
nutenção tão absurdas que 
podemos concluir que al-
guns construtores produzem 
prédios mais frágeis que um 
eletrodoméstico. Entretanto, 
há construtoras exemplares, 

que fazem os reparos de ime-
diato, fidelizando assim seus 
clientes, os quais acabam in-
dicando outros  clientes. 

Agravamento dos pro-
blemas nas fachadas em 
condomínios 

 Diante do agravamento 
do desplacamento das cerâ-
micas em 2014, a empresa 
Neoway Criactive foi soli-
citada pelo SindusCon-SP 
para fazer uma pesquisa. 
A amostragem, que tomou 
como base 87 construtoras 
do Brasil revelou que o des-
placamento das cerâmicas 
das fachadas foi constatado 
em 20,7% das obras. Segun-
do o estudo, 81,4% do vícios 

aparecem em até dois anos a 
partir do assentamento. Es-
tes números pouco divulga-
dos demonstram graves pro-
blemas que têm alto custo 
de reparação, pois em vários 
casos todo o revestimento do 
edifício teve que ser refeito. 

 As construtoras tendem 
a negar os reparos nesses 
casos, sendo que há ca-
sos de consertos que cus-
tam de R$500.000,00 a 
R$3.000,000,00. Portanto, 
esta atitude da construtora 
tem relação, em muitos ca-
sos, com a sua sobrevivên-
cia. Elas não previram estes 
custos no orçamento e assim 
criam situações para evitar 
tais despesas. Os condomí-

nios mal assessorados vêm 
perdendo o direito de pedir a 
reparação na justiça, por de-
curso do prazo, o que é cha-
mado de prescrição. O ama-
dorismo dos adquirentes e 
a postura de deixar para o 
vizinho ou o síndico resolver 
os problemas das unidades 
ou do edifício, tem resultado 
na necessidade destes paga-
rem os custos que poderiam 
ser evitados. É importante a 
contratação de peritos logo 
após o recebimento do edi-
fício, pois com a devida as-
sessoria conseguem exigir a 
solução de imediato, evitan-
do a alegação de perda de 
prazos exíguos estipulados 
no contrato. 

Kênio de Souza Pereira

Aumentaram os desplacamentos das fachadas de muitos condomínios
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Prazo para prestação de contas de 
condomínio

Legislação

Segundo o Art. 1.348 do 
Código Civil brasileiro, 
o síndico é obrigado a

prestar contas à assembleia 
anualmente e quando exigi-
do – ou seja, o condômino 
pode pedir para conferir as 
contas do condomínio sem-
pre que achar necessário.

Apesar desse detalhe na lei, 
existem profissionais do 
meio jurídico que defendem 
que um condômino sozinho 
não possui legitimidade para 
propor uma ação de presta-
ção de contas. De acordo com 
esses especialistas, o síndico 
só deve prestar contas pe-
rante a assembleia como um 
todo. Independentemente da 
interpretação da legislação, 
o síndico deve prezar pela
transparência e permitir ao
menos o acesso dos morado-
res à pasta de prestação de
contas.

 A prestação de contas 
anual ocorre durante a As-
sembleia Geral Ordinária 
(AGO), a reunião de condo-
mínio focada na aprovação 
das despesas dos últimos 
12 meses e na previsão or-
çamentária para o próximo 
ano.

 O ideal é que se utilize o 
início do ano, o período de 
janeiro a março, para reali-
zar a AGO. Entretanto, cada 
síndico deve seguir as nor-
mas e prazos estipulados 
pela convenção do condomí-
nio.

 Se o síndico não convocar 
uma assembleia de condomí-
nio para apresentar a presta-
ção de contas, os moradores 
têm o direito de convocar 
uma assembleia a partir de 

um abaixo-assinado com a 
assinatura de um quarto dos 
condôminos, conforme pre-
vê o Art. 1.350.

Uma dúvida recorrente é: 
qual o prazo para exigir a 
prestação de contas de sín-
dicos anteriores?Se apresen-
tação anual não for feita, o 
prazo de prescrição da pres-
tação de contas em condomí-
nio é de três anos, conforme 
explica o Art. 206 § 3o.

Como apresentar a 
prestação de contas 

do condomínio?

 Por mais que você tenha 
todas as informações docu-
mentadas e completas, se 
não as apresentar de forma 
acessível, pode deixar dú-
vidas ou mesmo maus en-
tendidos. Esse cuidado e 
organização aumenta a cre-
dibilidade e confiança no 
síndico, gerando mais anda-
mento e fluidez.

 Aqui estão algumas dicas 
para a prestação de contas 
em condomínio:

 Prepare-se antes do dia 
da reunião: tenha informa-
ções importantes anotadas e 
as organize de maneira que 
fiquem acessíveis a você caso 
alguém faça uma pergunta. 
É fundamental solucionar as 
dúvidas dos condôminos du-
rante a reunião.

 Prepare um material 
de apoio para entregar aos 
condôminos: a prestação de 
contas possui muitas infor-
mações e nem todos os mo-
radores vão conseguir lem-
brar tudo o que foi citado. 

Portanto, elabore um mate-
rial para acompanhar a sua 
apresentação. Além disso, 
planilhas de gastos e outros 
assuntos podem ser incluí-
dos nesse material.

 Prepare uma apresenta-
ção visualmente estimulan-
te: nada de tédio e textões! 
Use gráficos, compare infor-
mações de anos anteriores 
com o atual. Tome cuidado 
para que o material entregue 
e sua apresentação sejam 
complementares – e não re-
petidos.

 Divida tudo em catego-
rias: para evitar o amon-
toamento de informações, 
separe os valores em cate-
gorias. Por exemplo: custos 
mensais, despesas extraordi-
nárias, orçamentos de obras, 
etc.

Qual o papel do 
Conselho Fiscal na 

prestação de contas 
do condomínio?

 O conselho fiscal do con-
domínio, formado por parte 
dos membros da diretoria, 
é responsável por averiguar 
todos os gastos feitos ao lon-
go do ano. É ele que orienta 
sobre todo o recurso utiliza-
do. Normalmente, o conse-
lho faz uma reunião mensal 
para avaliar a pasta junta-
mente com o síndico.

 É fundamental esclarecer 
que o papel do Conselho é 
apenas para assessorar o sín-
dico ao longo do ano. A pres-
tação de contas é voltada aos 
condôminos.
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Diretor da JR Office
e da Folha do Síndico

Por
Aldo Junior |

Porque os condôminos 
não obedecem às regras? 

Essa é uma pergun-
ta que muitos síndi-
cos gostariam de ter 

a resposta imediatamente.  
Acontece que os síndicos não 
notam, mas contribuem sen-
sivelmente para estes des-
cumprimentos, que muitas 
vezes ocorrem por culpa da 
própria negligência do sin-
dico. 

 Sabemos que os condô-
minos não pensam nos di-
reitos coletivos apenas nos 
direitos individuais, por isso 
não se preocupam com seus 
vizinhos ou com as ocorrên-
cias  que não envolvem sua 
família. 

 É isso mesmo... Os con-
dôminos querem apenas se 
beneficiar individualmente. 
Infelizmente. Na maioria 
dos casos, os condôminos 
exigem que as regras sejam 
cumpridas por seus vizinhos, 
mas eles próprios querem 
burlar as  regras que contra-
ditoriamente exigem cum-
primento dos outros.

 Uma enquete realizada 
pela Folha do Sindico reve-
lou que 46% dos condômi-
nos são, ou já foram adverti-
dos por infrações cometidas 
ou pelo descumprimento de 
regras do regimento interno 
ou da convenção. 

Este índice é altíssimo 

considerando que as regras 
foram criadas apenas para 
os infratores.  Outro detalhe 
importante é que, aqueles 
que normalmente não cum-
prem as regras não as conhe-
cem, é isso mesmo, não as 
conhecem. 

 Este fenômeno se dá por-
que a maioria não se inte-
ressa mesmo em conhecer 
as normas de convivência na 
comunidade que ele próprio 
vive, e pior ainda, o sindico 
contribui quando não dispo-
nibiliza as normas na chega-
da do condômino.  

 Para ilustrar melhor o 
nível de individualismo que 
ocorre nos condomínios,  
vejam o seguinte exemplo: 
o maior numero de parti-
cipação de condôminos em
assembleias se dá quando

ocorre sorteio de vagas de 
garagem. A resposta é sim-
ples, o objetivo são as van-
tagens e benefícios pessoais, 
nunca os coletivos. 

 Vemos situações absur-
das em condomínios, que 
poderiam ser evitadas com 
campanhas educacionais, 
bom senso e difusão das re-
gras de forma ampla. 

 Usos indevidos de área 
comum como: mesas deixa-
das nas escadas, utilização 
indevida da casa de máqui-
nas do elevador para dormi-
tório , chinelos na entrada do 
apartamento, decoração de 
halls com quadros de pouca 
beleza são algumas das situ-
ações comuns que ocorrem 
de descumprimento de re-
gras nos condomínios.  

 Tudo isso ocorre porque 
em muitos casos o sindico 
se omite não informando as 
proibições ou ainda na falta 
aplicação das penalidades. 
Não é raro, que regimentos 
omissos, ou com penalida-
des muito brandas ao infra-
tor,  também incentivam o 
descumprimento.  

 Mas quais os principais 
motivos pelo descumpri-
mento das regras pelos con-
dôminos, vejamos:

 Motivos pelos quais con-
dôminos não cumprem as 
regras previstas 

• Falta de conhecimento
das regras

• Questões Educacionais
e sociológicas

• nteresses exclusiva-
mente individuais

• Por descumprimento
de outro condômino –
direitos iguais -

• Núcleo de oposição ao
sindico

• Conhecimento de con-
cessões permitidas
pelo sindico a outro vi-
zinho

• Simplesmente por im-
plicância a gestão

 Evidenciamos pelas mo-
tivações acima que,  o sindico 
precisa de muita habilidade 
para lidar com essa situação. 
Tudo se torna uma motiva-
ção ou álibi para justificar o 
descumprimento das regras. 

 O exemplo do sindico na 
gestão do condomínio, é o 
grande diferencial, ou seja, 
nunca permitir exceções, 
nunca ajudar um condômino 
sem que haja previsão legal, 
podem prevenir e ajudar a 
manter a ordem geral e a 
própria moral e imagem do 
gestor na necessidade futura 
da aplicação de penalidades 
aos infratores.          

Tire suas dúvidas com Dr. Condomínio
doutorcondominio09@hotmail.com
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Grupo Dr. Condomínio lança para todo 
Brasil a Radio Condominio.com

Está chegando para 
todo Brasil uma gran-
de novidade que vai 

revolucionar o mercado de 
condomínios brasileiro: 
uma rádio web exclusiva 
para os síndicos, gestores 
condominiais e condomí-
nios em geral, a Rádio Con-
dominio.com. 

 De propriedade do Grupo 
Dr. Condomínio, este novo 
empreendimento na área  de 
radiofusão vem preencher 
uma grande lacuna pela falta 
de informação técnica  para 
os síndicos. Contabilidade, 
direito, finanças, engenharia, 
psicologia são algumas áreas 
que serão difundidas na pro-
gramação da  radio.   

 Locutores profissionais 
e produtores de rádio com 
vasta experiência formam a 
equipe da radio. Para com-
pletar, estúdios modernos, 
equipamentos de ultima ge-
ração e transmissão de qua-
lidade, a Radiocondominio.
com está instalada em sede 
própria no setor de industria 
e abastecimento ( S I A )  no 
edifício Aristus Center. 

 A Radio condomínio.com 
trará aos seus ouvintes mu-
sica instrumental de muita 
qualidade, mesclando con-
teúdo condominial de pri-
meira linha com os grandes 
especialistas expondo seu 
conhecimento profissional 
para o deleite dos ouvintes. 

 A grade de programação 
contará com programas se-
manais como  o “ Trocando 
Ideias” com a psicóloga Elisa 
Leão que abordará temas so-
bre todas as emoções vividas 
pelos síndicos e como lidar 
com estes conflitos. Sexto 
Sentido é outra grande expec-
tativa da programação. Lali 
Karkour e Lane GG vão trazer 
para os ouvintes a visão da 
mulher moderna e tudo sobre 
as tendências femininas.   

 Dentre os lançamentos 
da radio, outro programa 
que vale destacar é “A voz do 
Sindico”  que será coman-
dado por Andrade de Jesus 
gerente comercial em ter-
ceirização condominial com 
vasta experiência no merca-
do condominial, que deba-
terá semanalmente os pro-
blemas mais relevantes do 
dia a dia dos síndicos. “Pla-
car Final” já será destinado 
aos  amantes do futebol,  e 
será comandado por Mauro 
Jacome e Victor Blanco, fa-
lando das ultimas noticias e 
destaques dos  bastidores do 
futebol brasileiro. 

 Engenharia condomi-
nial e direito também serão 
áreas de muito destaque na 
grade com temas muito re-
levantes debatidos na pro-
gramação da radio. A Radio 
ainda contará com a UTI 
CONDOMINIAL uma Van 
exclusiva da radio que estará 
fazendo blitz de atendimen-
to nos condomínios!  

 Sem falar na volta do 
programa mais ouvido do 
mercado condominial, o 
“Meia Hora com Dr. Condo-
mínio”, um programa que se 
consagrou na rádio aberta 
do DF, agora pela web para 
todo Brasil.  Comandado 
pelo  Dr. Condomínio e com 
a ilustre  companhia de  La-
rissa Karkour na bancada, o 
programa traz informação, 
variedades, dicas, curio-
sidades, noticias e muitos 
brindes aos seus ouvintes. A 
participação de grandes es-
pecialistas do universo con-
dominial e parceiros do Dr. 
Condomínio serão tradicio-
nais como sempre no pro-
grama, trazendo as ultimas 
informações do mercado de 

condomínios para os síndi-
cos de todo Brasil. 

 Os condôminos não fo-
ram esquecidos. Um espaço 
especial com a coluna “Fala 
Condômino” será destinado 
aos condôminos durante a 
programação para a solução 
de duvidas e esclarecimen-
tos sobre os problemas de 
convivência e as regulamen-
tações com influenciam nas 
suas vidas cotidianas. Inte-
ração com a radio será um 
ponto alto com o envio de  
perguntas para as respostas 
dos especialistas contrata-
dos. 

 Os funcionários em con-
domínios tais como: os por-
teiros, pessoal de limpeza, 
vigias noturnos e demais 
colaboradores terão seu es-
paço garantido. A coluna “ 
Direto da Portaria” vai tra-
zer matérias especiais sobre 
os direitos dos trabalhado-
res, depoimentos e esclare-
cer duvidas dos empregados 
e muito mais sobre o universo 
destas valorosas profissões que 
garantem a limpeza e a segu-
rança dos condôminos não po-
deriam ficar de fora,  não é isso!  

 A Radio Condominio.
com, vem para revolucionar 
o mercado de condomínios
no Brasil. Grandes empre-
sas já estão em negociação
comercial para anunciar na
radio disponibilizando seus

produtos, serviços e todas as 
inovações para todo o uni-
verso condominial.  O Dr. 
Condomínio Aldo Junior 
destaca: “ Vamos levar aos 
síndicos e gestores condo-
miniais de todo Brasil, con-
teúdo  técnico diferenciado 
sobre condomínios, para es-
clarecer os grandes dilemas vi-
venciados pelo mercado con-
dominial com um todo, esse 
é o nosso grande objetivo.” , 
afirma o Dr. Condomínio.  

 Em meados de outubro, a 
radio condomínio.com entra 
no ar através do site www.
radiocondominio.com com 
uma programação diversifi-
cada, e com muita qualidade 
de informação e  programas 
técnicos e de entretenimen-
to para os ouvintes. Radio 
condomínio.com, com cer-
teza,  a numero um em in-
formação condominial. 
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O que fazer se o cheiro 
do cigarro do vizinho me 

incomoda?

Vizinhança

Esse é um dos proble-
mas mais comuns 
em condomínios –e 

também um dos mais com-
plicados de resolver, segun-
do o advogado Cristiano A. 
Lopes, sócio do escritório 
Rachkorsky, de São Pau-
lo, especializado em direito 
condominial.

 “Se o vizinho comprovar 
que fuma dentro de casa, 
qualquer multa aplicada 
pelo síndico pode ser facil-
mente suspensa judicial-
mente”, ele argumenta.

Cigarro do vizinho é um dos motivos mais 
comuns de briga em condomínios

 Mas Lopes avisa que há 
exceções. Quando o mora-
dor fuma na varanda ou na 
janela, permitindo que a fu-
maça entre mais facilmente 
pela janela dos apartamentos 
vizinhos, a história muda de fi-
gura.

 Nesse caso, a primeira 
providência deve ser con-
sultar as normas internas do 
condomínio. Caso não haja 
menção a esse tipo de pro-
blema, cabe ao síndico infor-
mar ao fumante que ele está 
incomodando.

 “Antes de tudo, sugiro 
uma conversa conciliatória, 
sempre o melhor caminho”, 
aconselha o advogado.

 Se o problema persistir, 
cabe a aplicação de multa. 
Ainda assim, avisa Lopes, 
não há garantia de solução, 
pois o fumante pode decidir 
contestar a decisão na Jus-
tiça. “Por se tratar de uma 
questão muito delicada, que 
envolve direito à proprieda-
de, a análise é feita caso a 
caso.”

Fonte: CondominiosSC
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Administração

Condomínio pode proibir locação de 
imóvel por meio do Airbnb?

Embora seja uma prá-
tica relativamente 
nova, o Poder Judi-

ciário vem sendo acionado 
há algum tempo para julgar 
os conflitos de interesses 
entre proprietários e con-
domínios, de modo que, em 
alguns estados, já existe ju-
risprudência formada a res-
peito do tema.

 O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo vem 
defendendo que o Interesse 
Coletivo (convenção de con-
domínio, regulamento in-
terno e decisões das assem-
bleias gerais) se sobrepõe ao 
interesse individual.

 O principal problema 
envolvendo a locação para 
temporada é a discordância 
entre locadores, os donos 
dos apartamentos e o con-
domínio, fazendo com que 
este adote medidas proibiti-
vas para afastar a prática da 
locação temporária on-line 
daquela coletividade, ad-
vertindo, multando e levan-

do o assunto às reuniões de 
condomínios que, no geral, 
reforçam a proibição já exis-
tente, com veto expresso da 
locação temporária por apli-
cativos.

 Os proprietários do imó-
vel, usuários dos aplicativos 
como o Airbnb, sentem-se 
prejudicados e comumente 
alegam:

1. ofensa ao seu direito de
propriedade

2. possibilidade de locação
para temporada existente
na Lei de Locação (Lei n°
8.245/91)

3. inexistência de restrição
na Convenção de Condomí-
nio ou mesmo no Regula-
mento Interno

4. não comprometimento
da finalidade residencial do
condomínio

5. ilegalidade da proibição
do condomínio

Entretanto, na prática, esses 

argumentos não têm pros-
perado em razão de critérios 
maiores, tais como aqueles 
que envolvem a finalida-
de residencial para a qual 
o condomínio foi formado,
nos termos da sua conven-
ção, a segurança defendida
pelo grupo que o integra e a
soberania das suas decisões
tomadas em assembleias re-
gulares que podem, de fato,
restringir o direito de pro-
priedade.

 Nesse sentido, os julga-
dores têm entendido que, 
por meio do Airbnb e afins, 
o uso que se pretende fazer
do imóvel não é meramente
residencial, pois, ainda que
para temporada, a locação
por tal plataforma é voltada
à alta rotatividade, à seme-
lhança da finalidade hotelei-
ra ou de hospedaria, o que,
segundo eles, seria possível
extrair da própria divulga-
ção no site do Airbnb.

Então, o que dizem 
a lei e as decisões 

judiciais?

 Ora, o Judiciário tem 
buscado deixar claro que 
não se trata de proibição 
de locação residencial para 
temporada, prevista na 
nossa legislação, mas sim 
daquela com contornos de 
hotelaria em condomínio 
com finalidade residencial, 
configurando-se, na realida-
de, uma atividade comercial.

 Desta maneira, tem pre-
valecido o entendimento de 
que a utilização da unida-
de condominial residencial 
para hotelaria, em razão da 
sua rotatividade, altera a ro-
tina e a segurança do condo-
mínio, autorizando as medi-
das proibitivas e protetivas 
do interesse dos moradores, 
em desfavor daqueles que 
pretendem obter renda atra-
vés dos seus imóveis me-
diante locação on-line.

 Verifique com o síndico 
e consulte a convenção do 
condomínio

 Então, parafraseando os 
termos da página eletrôni-
ca do Airbnb, se você quer 
transformar seu espaço ex-
tra em dinheiro e mostrá-lo 
para milhões de pessoas, 
sendo o seu imóvel um apar-
tamento ou casa em condo-
mínio residencial, é reco-
mendável que se certifique 
previamente quanto a tal 
possibilidade, tendo como 
foco a natureza do seu con-
domínio, residencial ou co-
mercial.

 Verifique a convenção 
condominial, o regulamento 
interno, bem como procure 
saber se existe alguma defi-
nição tratada em assembleia 
geral do condomínio, para 
agir dentro das normas da 
sua comunidade, evitando 
possíveis multas condomi-
niais e outras providências 
que o condomínio poderá 
adotar para coibir sua inten-
ção de ganho extra através 
da locação por tempora-
da por meio de aplicativos 
como o Airbnb e afins.

Conflitos	entre	síndicos,	vizinhos	e	moradores

Por
Douglas Ribas Jr |
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Garagem
A locação da vaga de garagem 

para terceiros

A vaga de garagem é 
considerada como 
parte da unidade pri-

vada do condômino e, em 
razão disso, deve ser utiliza-
da exclusivamente por seu 
proprietário. Geralmente, 
seu título de propriedade é 
conferido juntamente com 
o registro da escritura pública
da própria unidade autônoma.

 Utilizou-se a expressão 
“geralmente” não por acaso.

 Os novos empreendi-
mentos possuem vagas so-
bressalentes que são ven-
didas em apartado para 
aqueles condôminos que 
precisam dispor de um nu-
mero maior de abrigos de 
veículos do que aqueles vin-
culados ao seu apartamento. 
Nestes casos, é possível op-
tar pelo registro autônomo 
da vaga em face da unidade 
privada. Essa distinção con-
fere ao proprietário a pos-
sibilidade de dispor da sua 
vaga de garagem de forma 
muito mais desimpedida do 
que se o seu registro estivesse vin-
culado à escrita do apartamento.

 Aliás, desde a entrada 
em vigor do novo Código 
Civil, tornou-se mais fácil a 
locação das garagens de um 
condômino. Inovou o legis-
lador civilista ao inaugurar 
o art. 1.338 que trouxe es-
tampada a possibilidade de
auferir frutos com o “abrigo
para veículos”, conforme se
observa, in verbis:

 Resolvendo o condômino 
alugar área no abrigo para 
veículos, preferir-se-á, em 
condições iguais, qualquer 
dos condôminos a estra-
nhos, e, entre todos, os pos-
suidores”, o que significa di-
zer que o leque de locatários 
ganharia um grande impul-
so, pois extrapolaria os limi-
tes dos condôminos, sendo 
aceitos, inclusive terceiros 
estranhos ao condomínio.

 Como uma tentativa de 
reduzir o afã pela exploração 
econômica, o referido art. 
1.338 colocou um freio na 
liberdade para celebração de 
contratos de locação de ga-
ragens. O legislador exigiu o 
cumprimento do direito de 
preferência entre os condô-
minos para, a partir de en-
tão, ser viabilizada a oferta 
para alienígenas àquele con-
vívio comunitário.

 Acontece que esta opção 
do Código Civil sempre foi 
bastante criticada pelos dou-
trinadores pátrios. Silvio de 
Salvo Venosa compõe a cor-
rente que se posiciona contra 
esta possibilidade de loca-
ção para terceiros,conferida 
pelo Código atual. O referido 
autor, ao comentar o Código 
Civil, alerta para uma maior 
fragilidade da segurança 
do condomínio quando se 
autoriza a locação da gara-
gem para aqueles que não 
se apresentam como con-
dôminos, sugerindo inclu-

sive uma ampla restrição a 
esta possibilidade. Segundo 
o doutrinador, “deveria o
Código ter sido mais espe-
cífico e incisivo. Não só a
convenção e o regulamento
podem vedar o ingresso de
estranhos, como também a
assembléia geral pode decidir
sobre a matéria.”[1]

 Neste mesmo sentido, 
afirma Pedro Elias Avvad 
que “muito embora a lei te-
nha aberto uma possibilida-
de de alugar área no abrigo 
para veículo a estranhos sem 
a tradicional ressalva “se a 
convenção o permitir”, está 
claro que o condômino loca-
dor, não fica, só por isso, au-
torizado a ignorar o estatuto 
interno alugando a sua vaga a 
estranhos, caso haja proibição 
expressa neste sentido.”[2]

 Portanto, apesar de não 
constar no dispositivo men-
cionado, a necessidade de 
previsão acerca da possibi-
lidade de locação para ter-
ceiros, pelo menos, na con-
venção de condomínio deve 
ser imposta. Esta exigência 
busca assegurar, no míni-
mo, o dever de informação 
aos demais condôminos da 
viabilidade de locação aos 
outros, mantendo, assim um 
comportamento isonômico 
para todos. Além disso, ga-
rante, ainda, a participação dos 
demais proprietários na delibe-
ração de condutas a serem ado-
tadas junto ao condomínio.
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Cota Condominial - Título Executivo Extrajudicial
Hamilton Quirino

Direito Civil

Embora se trate de um 
título executivo ex-
trajudicial, a dívida 

de condomínio precisa ob-
ter um outro título execu-
tivo (judicial), após longo 
processo de conhecimento, 
para poder ser objeto de efe-
tiva execução. Com efeito, a 
cota de condomínio consti-
tui um título líquido, certo 
e exigível, e pode ser objeto 
de protesto, em caso de não 
pagamento na data do venci-
mento, de acordo com a Lei 
9.492/1997. E como título 
executivo extrajudicial, bas-
taria o seu ingresso em juí-
zo, citando-se o condômino 
inadimplente para pagar em 
24 horas, sob pena de ser pe-
nhorado o próprio bem, ou 
outro qualquer, para satisfa-
ção da divida.

 Mas, por capricho do le-
gislador, e à luz da interpre-
tação majoritária, tal dívida 
não pode sofrer execução au-
tomática, apesar de ser título 
executivo extrajudicial Pela 
legislação vigente, é neces-
sário ingressar com ação de 
cobrança da dívida, pelo pro-
cedimento sumário, para, al-
guns meses ou anos depois, 
obter-se um título executivo 
judicial.

 Houve uma involução le-
gislativa nesta matéria. Real-
mente, o Código de Processo 
Civil de 1939 dispunha, no 
artigo 298, que “serão pro-
cessadas pela forma execu-
tiva as ações” “...X - do ad-

ministrador, para cobrar do 
co-proprietário de edifício 
de apartamentos a quota re-
lativa às despesas gerais fixa-
das em orçamento”.

 A Lei 4.591, de 1964, no 
artigo 12, § 2o, por coerência 
com a norma processual en-
tão vigente, determinou que 
“cabe ao síndico arrecadar as 
contribuições, competindo-
-lhe promover, por via exe-
cutiva, a cobrança judicial
das quotas atrasadas”.

 O Código de Processo 
Civil de 1973, no artigo 585, 
considera títulos executivos 
extrajudiciais, entre outros, 
no inciso IV, “o crédito de-
corrente de foro, laudêmio, 
aluguel ou renda de imóvel, 
bem como encargo de con-
domínio desde que compro-
vado por contrato escrito”. 
Como contrato escrito po-
deriam perfeitamente ser 
enquadradas a ata da as-
sembléia geral que aprovou 
o orçamento e a convenção
condominial.

 Mas, pela interpretação 
majoritária, só o locador 
pode cobrar de forma exe-
cutiva, em face do locatário, 
os encargos de condomínio, 
com base neste dispositivo, 
pois teriam eles firmado um 
efetivo contrato ( o de loca-
ção). Quanto ao condomínio, 
precisa respeitar o procedi-
mento sumário, conforme o 
artigo 275, alínea b, para a 
“cobrança ao condômino de 

quaisquer quantias devidas 
ao condomínio”.

 A matéria foi pacificada 
pelos Tribunais estaduais, 
como se vê de dois exemplos:

 Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul - “Exe-
cução de contribuição con-
dominial. Ausência de titulo 
executivo. A convenção de 
condomínio não constitui ti-
tulo executivo extrajudicial. 
O parágrafo 2º do art.12 da 
lei n.4591/64, foi revogado 
pelo art.275, inciso ii, alínea 
“b”, Código de Processo Ci-
vil. Correta a sentença que 
extinguiu o feito, forte nos 
arts. 618 e 267, vi, ambos do 
CPC”. Negaram provimento. 
J 23/08/2001 - Apelação Cí-
vel 70002488443 - Rel. Des. 
Rosa Terezinha Silva Rodri-
gues

 Já o STJ tem posição di-
versa, entendendo a desne-
cessidade da ação pelo pro-
cedimento sumário, como 
se vê no Agravo Regimental 
216816 / DF, julgado no âm-
bito do Agravo de Instru-
mento 1998/0094388-9, 
DJ 31.05.1999 p. 149, sendo 
relator o Ministro Carlos Al-
berto Menezes Direito. Ao 
decidir pelo não cabimento 
da ação monitória, entendeu 
aquela Corte que a cota con-
dominial, como título execu-
tivo extrajudicial, comporta 
execução direta da dívida: 
“Constituindo as atas de as-
sembléias e as convenções 

condominiais títulos execu-
tivos extrajudiciais, cabível é 
a via executiva e não o ajui-
zamento de ação monitória”.

 Pois bem, divergências à 
parte na interpretação, ten-
ta-se agora, para a celeridade 
da prestação jurisdicional, o 
retorno ao texto de 1939, que 
não deveria ter sido mudado 
neste ponto. Os projetos da 
Câmara dos Deputados (PLC 
81/202 e 90/2004) e do Se-
nado Federal (PLS 26/2005) 
foram reunidos para apre-
ciação conjunta, sob a rela-
toria do Senador Pedro Si-
mon, adotando o projeto de 
Lei 90/2004, do Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, que dá 
nova redação ao inciso IV 
do artigo 585 do Código de 
Processo Civil: “o crédito de-
corrente de foro, laudêmio, 
aluguel ou renda de imó-
vel, e seus acessórios, bem 
como encargo de condomí-
nio, quando comprovado 
por contrato ou convenção e 
ata de assembléia condomi-
niais.”

 A justificativa do projeto 
acentua que “melhor seria, 
realmente, remeter o con-
domínio à ação de cobrança 
pelo rito sumário somente 
naqueles casos em que os 
encargos condominiais não 
estiverem acobertados pe-
las Convenções e Atas de 
Assembléia, ou faltar-lhes 
liquidez”. Assim, a única di-
ferença ao texto atual será 
acrescentar que a ata da as-

sembléia e a convenção con-
ferirão à divida o caráter de 
executividade, permanecen-
do as cobranças pelo pro-
cedimento sumário apenas 
para as situações excepcio-
nais: falta de convenção ou 
da ata de aprovação do orça-
mento, em que se faz neces-
sário constituir o título exe-
cutivo pela sentença judicial.

 Releva apenas atentar 
para o artigo 290 do Código 
de Processo Civil: “quando a 
obrigação consistir em pres-
tações periódicas, conside-
rar-se-ão elas incluídas no 
pedido, independentemente 
de declaração expressa do 
autor; se o devedor, no curso 
do processo, deixar de pagá-
-las ou de consigná-las, a
sentença as incluirá na con-
denação, enquanto durar a
obrigação”. No momento de
optarmos pela execução di-
reta pela via executiva, seja
agora ou após a aprovação do
projeto de lei, teremos que
levar em conta que a cada
execução estar-se-á limitan-
do o valor a cobrar, ao passo
que a sentença decorrente do
processo sumário pode con-
templar a dívida inicial e a
que se vencer durante a tra-
mitação da lide. Ainda assim,
o simples fato de podermos
executar de pronto uma dí-
vida condominial, seja qual
for o montante, contribuirá,
sem dúvida, para diminuir a
inadimplência.
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eSocial: quais os impactos para os condomínios?

Por
Rafael Moreira Rolim |

A partir do dia 1º de 
janeiro de 2018, o 
eSocial começa a fun-

cionar para valer em todo o 
Brasil. Praticamente todos 
os segmentos empresariais 
serão afetados de alguma 
forma, de acordo com um 
cronograma divulgado e cuja 
data final é o início de 2019. 
Porém, para muitos, não há 
tempo a perder: é preciso 
desde já estar de acordo com 
as novas normas.É o caso, 
por exemplo, dos condomí-
nios.

 Desde já, o eSocial pas-
sa a ser parte importante da 
administração dos imóveis e 
qualquer item que o respon-
sável pela papelada deixe de 
fazer pode significar multas 
e tributos extras a serem 
cobrados sobre a razão so-
cial. Para analisar esses im-
pactos, listamos abaixo os 
principais itens aos quais os 
condomínios devem ficar de 
olho.

Entenda o eSocial

Obrigatório do Brasil a par-
tir de 2018, o eSocial é uma 
iniciativa que permitirá que 
todas as empresas brasilei-
ras possam realizar o cum-
primento de suas obrigações 
fiscais, trabalhistas e previ-

denciárias de forma unifica-
da e organizada, reduzindo 
custos, processos e tempo 
gastos hoje pelas empresas 
com essas ações.

Na prática, o eSocial insti-
tuirá uma forma mais sim-
ples, barata e eficiente para 
que as empresas possam 
cumprir suas obrigações 
com o poder público e com 
seus próprios funcionários. 
Quando totalmente imple-
mentado, o eSocial repre-
sentará a substituição de 15 
prestações de informações 
ao governo – como GFIP, 
RAIS, CAGED e DIRF – por 
apenas uma.

O impacto do eSocial 
nos condomínios

Assim com as demais em-
presas, os condomínios tam-
bém terão que se adequar às 
novas regras. Em especial, 
quatro itens merecem aten-
ção por parte dos gestores 
e a não observância de cada 
um deles pode causar uma 
série de problemas ou fazer 
com que a empresa incorra 
em multas. Portanto, fique 
de olho em cada um desses 
itens.

Contratação de 
funcionários

Há novas regras na contrata-
ção de funcionários. A prin-
cipal mudança diz respeito, 
essencialmente, à informa-
ção da data de início de tra-
balho. A admissão de um 
novo colaborador deve ser 
informada obrigatoriamente 
até o dia anterior ao início 
dos trabalhos. Caso isso não 
ocorra, o condomínio terá 
que pagar uma multa, cujo 
valor varia entre R$ 402,53 
e R$ 805,06 por empregado.

Como você pode perceber, o 
valor não é dos mais baixos 
e ele pode ser ainda maior. 
Em caso de reincidência, os 
valores serão cobrados em 
dobro. Portanto, a primeira 
coisa que o gestor do condo-
mínio deve ter ciência é que, 
em hipótese alguma, o fun-
cionário pode iniciar os seus 
trabalhos sem que isso tenha 
sido informado ao eSocial.

Alterações cadastrais ou 
contratuais

Toda vez que uma alteração 
no cadastro ou no contrato 
de um empregador for ne-
cessária, o condomínio deve 
informar imediatamente as 
mudanças ao eSocial. Caso 
deixe de lado essa questão, a 
pena será a aplicação de uma 
multa, cujo valor varia en-

tre R$ 201,27 e R$ 402,54. 
Mais uma vez, vale a regra: 
antes de qualquer coisa, in-
forme a mudança ao eSocial 
para evitar problemas.

Exames médicos 
periódicos

 As novas regras do eSo-
cial também pegam pesado 
no que diz respeito aos exa-
mes médicos periódicos dos 
funcionários. Em hipótese 
alguma você pode “esque-
cer” essa obrigatoriedade. 
Aqui, falamos do exame 
médico admissional, do pe-
riódico e do demissional. 
Nenhum deles pode ser dei-
xado de lado.

 Aqueles que insistirem 
no erro deverão pagar uma 
multa cujos valores va-
riam entre R$ 402,53 e R$ 
4.025,33 por empregado. 
Ou seja, um valor bem alto e 
sobre o qual não vale a pena 
correr riscos.

Acidentes de trabalho

 Por fim, a última novi-
dade do eSocial para 2018 
diz respeito aos acidentes de 
trabalho. A partir de agora, 
mesmo que o acidente em 
questão não seja conside-
rado grave e não haja a ne-

cessidade de afastamento do 
trabalhador, é obrigatório 
ao gestor do condomínio 
emitir a CAT (Comunicação 
de Acidente de Trabalho).

A elaboração desse docu-
mento deve ser feita em, no 
máximo, um dia útil a contar 
da data do acidente quando 
não houver vítimas. Em caso 
de falecimento de algum 
trabalhador, a comunicação 
deve ser feita imediatamen-
te. O valor da multa não é 
fixo, mas a multa é cobrada 
por dia de atraso, baseada 
nos limites mínimo e máxi-
mo do salário de contribui-
ção.

Fique de olho nas 
formalidades

Nenhuma das mudanças vai 
impactar diretamente o dia 
a dia do condomínio ou o 
pagamento de tributos. Po-
rém, todas elas dizem res-
peito, basicamente, à obser-
vância de prazos formais de 
comunicação dos fatos. Por 
isso, se informe junto ao seu 
contador para que não haja 
nenhum tipo de perda de 
prazos. Mais do que nunca, a 
organização será fundamen-
tal a partir de agora.

Trabalhista

Veja como as novas regras do eSocial vão afetar o dia a dia daqueles que gerenciam 
condomínios e se antecipe para seguir as regras.
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Deve-se permitir o aluguel de salão de 
festas por devedores?

Área Comum Por
Luiz Ribeiro O. N. Costa Junior |

Situação comum pre-
vista em convenções e 
regimentos internos de 

condomínio é a proibição 
ao condômino inadimplen-
te de utilizar o salão de fes-
tas, principalmente se, para 
o uso, deve ser pago valor
adicional cobrado junto à
taxa condominial. O argu-
mento utilizado é o de que
o inadimplente não está pa-
gando a cota condominial, 
então por óbvio também não 
irá pagar o uso do salão de 
festas. Outro fato bastan-
te apontado é a revolta dos 
condôminos em ver que um 
inadimplente tem condições 
de arcar com o custo de uma 
festa, mas não pode pagar as 
cotas condominiais.

 Ainda que válidas as pre-
ocupações e indignações, é 
importante se ater que co-
meça a ser formado enten-
dimento, em nosso Tribunal 
de Justiça, de que referida 
proibição ocasionaria o fa-
migerado bis in idem, ou 
seja, que haveria dupla pe-
nalidade ao devedor, uma 
vez que ao mesmo já existe 
a aplicação da multa, juros 

e correção pelo pagamento 
em atraso das cotas condo-
miniais.

 Há ainda argumentos de 
que eventual uso do salão 
não tira o direito de o con-
domínio efetuar a cobrança 
das cotas condominiais do 
devedor, e que, caso não use 
o salão, não terá, quando
do pagamento das cotas em
atraso, poder reverter esta
decisão. E sugerem para que
o condomínio tenha a certe-
za de que irá receber o valor 
da locação do salão de festas 
que o pagamento seja ante-
cipado ao uso, garantindo 
assim ao devedor o direito 
de usar o local e, ao condo-
mínio, a certeza do recebi-
mento.

 O proprietário da uni-
dade, ao não poder fazer o 
uso do salão de festas, es-
tará sendo privado de parte 
de sua propriedade, afinal, 
o mesmo tem direitos não
apenas sobre as áreas priva-
tivas, como sobre áreas co-
muns.

 Se o devedor tiver come-
moração importante para 
realizar e não utilizar o sa-
lão de festas, poderá deixar 
realizar comemoração, o 
que poderá ser interpretado 
como dano moral. Nada im-
pede que o devedor troque 
de veículo, faça viagens, par-
ticipe de festas e efetue todo 
e qualquer tipo de gasto, 
deixando como secundário 
o pagamento do condomí-

nio. Infelizmente, faz parte 
da falta de cultura a impor-
tância que é o pagamento da 
cota condominial.

 O mais recomendado é 
que, para evitar situações 
desgostosas ou que entenda 
como injusta, o condomínio, 
ao perceber inadimplemen-
to de no máximo três cotas, 
adote as medidas judiciais 
para compelir o devedor a 
quitar suas cotas.

 Mais importante ainda é 
evitar a realização de acor-
dos longos, ou com oportu-
nistas. A partir do momento 
em que se adotar conduta 
mais eficiente nas cobranças 
e se for menos tolerante com 
devedores ficará mais fácil 
evitar discussões sobre o de 
uso de áreas comuns por 
inadimplentes.

* Advogado, administrador
de empresas e pós-graduado
em Direito Processual Civil
pela PUC-SP. Atua com con-
domínios desde 1991 e com
Direito Imobiliário e Condo-
minial desde 2002. Escreve
nesta coluna quinzenalmen-
te, aos sábados.




