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* Sujeita à alterações

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

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

Faxineiro 972,31 1.017,54 1.000,79

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

Jardineiro 972,31 1.078,46 1.000,79

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

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

Zelador 1.058,48 1.282,04 1.033,90

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

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

Encarregado 1.271,07 1.634,06 1.271,09

Vale Alimentação 510,00
Mensal

33,50 
Dia

Trabalhado

35,00 
Dia

Trabalhado

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 5 ------
FGTS 5 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 20 ------

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.146,64

Auxiliar Administrativo 1.087,48

Auxiliar de Serviços Gerais 1.052,20

Encarregado de Limpeza 2.140,40

Encarregado Geral 2.687,37

Garagista 1.146,64

Jardineiro 1.553,46

Office-Boy/Contínuo 1.052,20

Zelador 1.146,64

Vale Alimentação
27,50

Dia
Trabalhado

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

Quem Receber até                                     806,80

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   29,16

Quem Receber até                                  1.212,64

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

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

Salário Mínimo para 2016 R$ 880,00

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

Validade: 31/01/2017

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais 
Mês: Dezembro/15
Índice Base Dez/01 - 100,000
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TRPC - OBSERVAÇÕES

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

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

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

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

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

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

Sindiserviços-DF

Tabela do INSS - 2016

Tabela do IRRF - 2015

Seicon-DF
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Nossa Mensagem

O ano de 2016 chega à sua 
metade e nossa edição de 
junho traz uma reflexão 

sobre um tema delicado enfrentado 
por muitos síndicos em vários es-
tados brasileiros: como lidar com 
condôminos antissociais, aqueles 
cuja conduta é prejudicial ao bom 
convívio coletivo e chega a colocar 
a segurança dos demais em risco?

 Essa é uma pergunta difícil de 
responder, pois só quem passa por 
uma situação desse gênero sabe o 
quão desconfortável é ter de con-
viver com um vizinho que supera o 
adjetivo “problemático”, chegando 
a ser até mesmo perigoso. A grande 
questão é que a legislação não pre-
vê nenhuma medida severa a ser 
tomada nesses casos especiais

 As penalidades previstas em 
convenção são apenas de adver-
tência e multas. Em nenhuma hi-
pótese se prevê a exclusão dessa 

pessoa antissocial do condomínio, 
uma vez que ele tem a propriedade 
ou posse do imóvel e não pode ser 
alienado disso. 

 Os resultados disso às vezes 
são trágicos. Uma sequência de 
conflitos e insultos extremos entre 
vizinhos ou entre morador e fun-
cionário ou morador e síndico não 
raro acaba em caso de polícia. Os 
desfechos mais trágicos, incluindo 
morte, também não são raros, infe-
lizmente. 

 E diante de tais experiências 
fica a pergunta e a reflexão: se 
houvesse um mecanismo mais se-
vero para proceder com moradores 
antissociais que oferecem perigo 
ao coletivo, seria mais seguro e 
teria como se evitar tragédias? En-
quanto a legislação não caminha 
nesse sentido, é importante que o 
síndico esteja atento aos excessos 
no condomínio, agindo sempre no 

momento e não negligenciando ati-
tudes reprováveis para não deixar 
que a história chegue a níveis ex-
tremos. 

 Outro ponto também abordado 
nesta edição são os furtos ocorri-
dos internamente ao condomínio. 
De quem é a responsabilidade por 
esses incidentes? O síndico ou o 
condomínio podem ser considera-
dos culpados e chamados a ressar-
cir perdas desse gênero? Você vai 
ver que não. A Justiça tem tomado 
várias decisões que apontam para 
o entendimento de que não é de 
responsabilidade do condomínio 
responder por furtos internos. 

 Esses e outros assuntos de in-
teresse no universo dos condomí-
nio você lê nesta edição de junho 
da nossa Folha do Síndico. Tenha 
uma boa leitura!
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CEB Sustentabilidade
CEB alerta para o risco de 

acidentes com a rede elétrica 
durante as festas juninas

Reuso de Água:
Um investimento com 

retorno líquido e certo
Por Gustavo Furtado |

A água, apesar de abundante 
em nosso planeta, começa 
a ficar cada vez mais es-

cassa nas grandes cidades. A crise 
hídrica que afetou São Paulo nos 
últimos anos nos escancarou essa 
realidade através das imagens cho-
cantes dos reservatórios vazios.  

 Portanto, faço uma pergunta: 
estamos nos precavendo para evi-
tar uma futura escassez? O bra-
siliense aprendeu a lição? Tenho 
absoluta certeza que não, uma vez 
que a população do DF é uma das 
que mais consome água per capita. 

 Porém, atualmente é possível 
reduzir de forma bastante impac-
tante o consumo de água através da 
utilização de tecnologias de reuso 
de águas cinzas (provenientes do 
chuveiro, lavatórios, lavanderias, 
lavagem de veículos e pisos, etc) 
ou aproveitamento das águas de 
chuva, permitindo o seu reuso se-
guro em acionamento de descargas 
sanitárias, irrigação, lavagem de 

pisos, entre outros fins.  

Alguns prédios, inclusive, já são 
entregues aos moradores com esse 
sistema instalado. Caso não seja 
o seu caso, procure uma empresa 
capaz de verificar a viabilidade 
técnica e financeira de realizar essa 
instalação. A relação custo versus 
benefício é muito interessante e o 
retorno financeiro é bastante rápi-
do.

 O reuso de água é, sem dúvida 
nenhuma, o melhor investimento 
que o seu condomínio pode fazer. 
Além de render dinheiro, preserva 
o meio ambiente e ajuda a garantir 
a nossa qualidade de vida.  

Gustavo Furtado – Engenheiro Ci-
vil e desenvolvedor de tecnologias 
de reuso e tratamento de água da 
EKO Sistema

contato@ekosistema.com.br

61-3462-1255

Gambiarras
 A ligação clandestina na rede 
elétrica para ligar equipamentos de 
som e iluminação é crime e pode 
provocar acidentes fatais.

Fogueiras
 Jamais devem ser montadas 
sob a rede de energia elétrica, pois 

SEGURANÇA - Bandeiri-
nhas, lampiões e balões são 
tipos de ornamentação que 

não podem faltar nas festas juni-
nas, mas é preciso cuidado na hora 
de escolher onde pendurar esses 
enfeites. A CEB alerta que nada 
deve ser instalado nos postes de 
distribuição de energia.

 Subir em um poste, sem as téc-
nicas e equipamentos adequados, é 
perigoso e aproximar-se da fiação 
elétrica pode ser fatal. O perigo é 
ainda maior com utilização de ma-
teriais condutores para instalar os 
ornamentos. O uso de arames pode 
provocar graves acidentes. O mes-
mo pode ocorrer com a utilização 
de papéis laminados para fazer en-
feites.

 A tentativa de retirar os ma-
teriais após os eventos também é 
perigosa. Os enfeites podem enros-
car nos fios de energia e, ao tentar 
removê-los, o morador se expõe ao 
risco de choque elétrico. A atitude 
também pode provocar falta de 
energia pelo rompimento do cabo 
de energia ou pelo toque de um 
cabo no outro.

o calor do fogo pode causar rom-
pimentos dos cabos. Além disso, 
o calor e a fumaça da fogueira po-
dem provocar descargas elétricas, 
devido a alterações das caracterís-
ticas do ar. Essas descargas podem 
atingir pessoas próximas à rede 
elétrica e provocar sérios aciden-
tes, inclusive fatais.

Fonte: www.ceb.com.br
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Conheça os tipos de 
quórum para deliberações 

em assembleia

Seu Condomínio

Por ser de natureza coletiva, o 
condomínio tem sua gestão 
baseada em consenso entre 

seus membros. A realização das 
assembleias condominiais (ordiná-
rias e extraordinárias) constituem 
o mecanismo legal para deliberar 
sobre aspectos financeiros e ope-
racionais referentes ao funciona-
mento deste bem conjunto que é o 
condomínio.

 Tais decisões são tomadas a 
partir de um certo número de votos 
- o chamado “Quórum” - , o qual 
pode variar dependendo de dois 
fatores: o porte do condomínio 
(quantidade de condôminos) e a 
natureza da deliberação (a que ela 
diz respeito). Isso é o que justifica 
por que algumas decisões precisam 
de mais votos que outras.

 Você está por dentro desses 
detalhes? É bom verificar a Con-
venção do seu condomínio para co-
nhecer a fundo as exigências para 
cada pauta proposta em assem-
bleia: aprovação de contas, ordem 
de obra, compra de algum produto, 
eleição e destituição de síndico, 
dentre outros temas. Confira:

Maioria absoluta/plena 
ou maioria do todo

 Partindo do número absoluto 
de unidades, considerando um voto 
por unidade, representa 50% mais 
1 dos votos gerais. Geralmente é 
requerida para obras urgentes.

Maioria simples

 Trata-se da maioria dos condô-
minos que estão presentes na as-
sembleia deliberativa. Considera-
-se 50% mais 1 voto da frequência 
do dia que assinou ata. Esse é o 
quórum necessário para eleger ou 
destituir novo síndico. Também é 
suficiente a maioria dos presentes 
para a aprovação das contas de um 
mandato ou planejamento financei-
ro de uma nova gestão.

Dois terços do todo

 O próprio nome é autoexpli-
cativo. Dividindo o total de votos 
do condomínio, esse quórum re-
presenta duas parcelas ou aproxi-
madamente 66% dos votos.Trata-
-se de um quórum mais exigente, 
requerido para tomadas de decisão 
em questões de maior impacto 
como aprovação de grandes obras 

ou alteração da convenção, por 
exemplo.

Maioria qualificada

 É um tipo de quórum que va-
ria de convenção para convenção. 
Cada condomínio possui autono-
mia para ditar quantos votos são 
necessários para aprovação de de-
terminado tema. 

Unanimidade

 Representa 100% dos condô-
minos. É quórum usado para de-
liberações mais sérias, como por 
exemplo mudar o próprio sistema 
de decisões e os quóruns neces-
sários para cada aprovação. Para 
mudança da destinação de parte do 
terreno ou da coisa de uso comum, 
também se exige a anuência da 
unanimidade dos condôminos.
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Coluna do Especialista

Rodrigo Karpat

 Impeachment 
do Síndico

Assim como na política, 
que tem a sua forma de 
retirar do poder o gover-

nante que não administra da forma 
correta o país, o condomínio pos-
sui uma sistemática específica para 
destituir o sindico que não admi-
nistre de forma conveniente o bem 
comum.

 O síndico é muitas vezes equi-
parado com um político. Dentre 
as similaridades entre um político 
e um síndico, a que mais chama a 
atenção é que ambos devem repre-
sentar a sua comunidade; o políti-
co os seus eleitores e o povo, já o 
sindico; os seus condôminos e os 
que ali residem. 

 O síndico deve ter claro que 
representa os interesses dos condô-
minos, tendo em vista as determi-
nações da Convenção e Regimento 
Interno, e deliberações das assem-
bleias. 

 A corrupção no sentido am-
plo, do verbo “corromper” (do 
latim e grego) que significa “ato 
de quebrar aos pedaços”, ou seja, 
decompor e deteriorar algo, tam-
bém atinge os condomínios. Seja 
no desrespeito de normas, ou até 
mesmo no desvio de valores. 

  O Art. 1.349 do CC, traz de 
forma clara que o sindico que não 
prestar contas, não administrar o 
condomínio de forma conveniente 
ou praticar irregularidades, poderá 
ser destituído do cargo. 

  Para tanto é importante que a 
convocação traga o embasamento 
da destituição, bem como em as-

sembleia seja concedido o direito 
de ampla defesa do síndico. E por 
fim a ata deve reproduzir os moti-
vos que levam a destituição. 

  Como o síndico não convoca-
rá uma assembleia para ser desti-
tuído, um quarto dos condôminos 
poderão convocar a assembleia 
com o fim de destituir o síndico. 

 Em assembleia o síndico po-
derá ser destituído por maioria 
simples dos votos dos presentes.  

Caso a convenção seja anterior ao 
Código Civil de 2002, e traga quó-
rum superior a maioria simples, o 
artigo da convenção é nulo, pois 
contraria lei vigente, no caso o ar-
tigo 1.349 do CC. 

*Rodrigo Karpat é advogado es-
pecialista em Direito Imobiliário, 
consultor em condomínios e sócio 
do escritório Karpat Sociedade de 
Advogados
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Tite não escolheu 
seu próprio chefe

Cristovao Borges deve 
assinar com Corinthians

Lamentável
Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

No último dia 25 de maio,
a televisão mostrou a arti-
manha do técnico do Pal-

meiras, Cuca, para se comunicar 
com seu irmão à beira do campo. 
Cuca estava suspenso e não podia 
ficar no banco de reservas. Então, 
foi criado um sistema de comuni-
cação entre o técnico, que estava 
numa cabine, e Cuquinha que co-
mandava o time. Óbvio, sabiam 
que isso não era permitido. Óbvio, 
imaginaram que ninguém percebe-
ria. Óbvio, tentaram tirar partido 
da situação. Depois de ser denun-
ciado pelo STJD, soltou: “vai ver 
a gente ganhou o jogo por causa 
dessa m... que nem funciona”.

 É lamentável essa mentali-
dade. O problema não é o ponto 
eletrônico ser o responsável pela 
vitória do Palmeiras. O resultado 
não está no centro da questão. O 
que está é o fazer o errado. Tives-
se ganhado de dez ou perdido de 
vinte, o erro seria o mesmo. Qual a 
necessidade de tentar ludibriar to-
dos os envolvidos no espetáculo? 
Engraçado que esse mesmo Cuca, 
recentemente, negou-se a continu-
ar negociando com o Fluminense 
porque o clube mantinha contatos 
também com Levir Culpi.

 A cada partida de futebol, te-
mos inúmeros exemplos dessa 
mentalidade, quando os jogadores 
tentam enganar o árbitro ao se jo-
gar, ao tocar a bola para fora e sina-
lizar que não o fez, ao fazer caras, 
bocas e gestos em infrações que 
todo mundo viu, inclusive o autor. 
O “roubado é mais gostoso” do go-
leiro Felipe foi mais um dos milha-

res de capítulos do livro que narra 
o perfil do caráter de significativa
parcela do mundo do futebol. Euri-
co Miranda, Rubens Lopes, Ricar-
do Teixeira, Marco Polo Del Nero,
entre muitos outros, reforçam a
ideia das atitudes tortas.

 Recentemente, foi a vez de 
Dunga ter sua dignidade questio-
nada por ninguém menos do que 
Zinedine Zidane. O técnico da 
Seleção justificou a não convoca-
ção do lateral esquerdo do Real 
Madrid, Marcelo, numa contusão. 
No entanto, de imediato, o fran-
cês rebateu a afirmação chamando 
Dunga de mentiroso. Aliás, birra é 
típico do ex-capitão do time cam-
peão da Copa de 94. Movido por 
sentimentos revanchistas, afasta da 
amarelinha qualquer um que ouse 
comentar algo. Rever ações que 
prejudicam o futebol brasileiro não 
entra na pauta desse pessoal.

 O interessante é que esses ato-
res - jogadores, técnicos, dirigentes 
- quando se sentem prejudicados,
reclamam por justiça, questionam
o caráter alheio, alguns enchem
os olhos de lágrimas. É a visão de
que somente os outros têm que ser
honestos. Os problemas estão sem-
pre nos outros. Pior que tudo isso
faz escola, basta ver jogos entre os
“subs”.

 Seguindo a louvável linha da 
campanha iniciada após o assus-
tador caso de estupro contra a me-
nina no Rio de Janeiro, devemos 
clamar também, e sem a hipocrisia 
reinante no futebol, “pelo fim da 
cultura da desonestidade!”.

Não foi exatamente Tite 
quem sugeriu ter Edu 
Gaspar como gerente de 

seleções da CBF. Uma fonte na 
Barra da Tijuca garantiu na manhã 
desta segunda-feira que Edu Gas-
par foi contratado antes de Tite. 
Também não foi exatamente as-
sim.  Mas o relato da primei-
ra conversa entre Marco Polo del 
Nero e o novo técnico da seleção 
brasileira, na terça-feira, foi de que 
ao falar sobre planos o presidente 
da CBF indicou que gostaria de 
contratar Edu Gaspar. Evidente-
mente, Tite não fez objeção.

 O nome podia ser também uma 
maneira de mostrar a Tite que há 
disposição para que ele trabalhe 
com pessoas em quem confia. Este 
era o grande obstáculo para a con-
tratação.

 Em nenhum momento houve 
sinais em direção a Leonardo. O 

ex-técnico do Milan e da Interna-
zionale está na Itália. Fala-se de 
seu nome para dirigir a Interna-
zionale na nova gestão depois da 
compra pelo grupo chinês Jiangsu. 
Sabe-se que Leonardo gostaria de 
ajudar no projeto de recuperação 
do futebol brasileiro, mas ele não 
se ofereceu nem foi procurado.

 Além de Edu Gaspar, Tite tra-
balhará com Cléber Xavier, seu 
assistente no Corinthians. Tam-

Cristóvão Borges pode ser 
anunciado como novo téc-
nico do Corinthians.  O 

acordo não está assinado, mas fal-
tam poucos detalhes. A assinatura 
deve ser até dezembro de 2017.

 Cristóvão foi jogador do Co-
rinthians em 1986 e autor de um 

bém com o preparador físico Fábio 
Mahseredjian, dispensado junto 
com Dunga, mas que deve seguir 
na comissão técnica.

 Os primeiros planos de Tite são 
conversar com jogadores impor-
tantes que atuam no Brasil e na Eu-
ropa. Criar o ambiente favorável, 
como conseguiu no Corinthians, 
no Grêmio e no Internacional, é 
sua prioridade para conseguir bons 
resultados.

gol histórico contra o Palmeiras na 
semifinal do Paulista de 1986.

 Como técnico, dirigiu o Vasco, 
vice campeão brasileiro, atrás exa-
tamente do Corinthians de Tite.  
Também estava no Vasco no dia 
do gol de Paulinho, nas quartas de 
final da Libertadores em 2012.

Cristóvão é uma boa escolha, 
desde que tenha respaldo. Tem 
estudado novas técnicas de trei-
namento e isso apareceu em seus 
trabalhos no Fluminense e Fla-
mengo, times que primavam pela 
troca de passes.
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Coluna Gabor RH
Crise econômica pode se tornar 

uma oportunidade única de 
crescimento profissional

Por Ricardo Karpat |

Ricardo Karpat

Nada mais ilustrativo neste 
momento do que a ex-
pressão “enquanto uns 

choram, outros vendem lenços”. 
Sempre em momentos difíceis, 
surgem oportunidades em todos os 
níveis. Vamos falar sobre alguns 
deles, como estagiários, assisten-
tes e analistas.

 Todos sabemos que enfren-
tamos um dos momentos mais 
delicados da economia brasileira. 
Após anos de expansões e cres-
cimento, o tombo foi feio e, pior, 
muito provavelmente ainda não 
estamos no fundo do poço. Deve-
remos ter mais 18 meses de muitas 
dificuldades.

 Presente e futuro nebulosos, o 
que fazer? Lamentar e torcer não 
mudará o cenário. Sendo assim, 
vamos entender as oportunidades 
que surgem nas lacunas dos pro-
blemas.

 A primeira verdade que te-
mos que ter em mente é que, em 
momentos aonde o cenário está 
positivo, com a empresa e a eco-
nomia crescendo, a possibilidade 
de se destacar na corporação é 
muito menor. Isto porque as coisas 
estão dando certo como um todo, 
a engrenagem funciona bem, não 
dependendo tanto do desempe-
nho individual. Destacar-se em 
um cenário coletivamente positi-

vo é sempre muito complicado. 
Porém, no cenário oposto, que é 
o que vivemos hoje, aonde diver-
sas empresas estão passando por
momentos difíceis, o destaque in-
dividual é muito mais possível e
percebível. Muitas empresas, por
exemplo, estão trabalhando com
um número reduzido de profissio-
nais. Sendo assim, aquele que rea-
liza dedicação extra para cumprir
com sua função e outras, certa-

mente será observado de maneira 
diferente.

 O esforço extra do profissional 
faz com que ele consiga acumular 
tarefas que seriam de outros, que 
por conta da crise a empresa não 
conseguiu manter. De forma ob-
jetiva, este profissional fez com 
que a empresa não perdesse clien-
tes e dinheiro, sendo facilmente 
reconhecido. A diretoria e a alta 
gerência, muito provavelmente, 
reconhecerão esses esforços adi-
cionais.

 Outra grande oportunidade 
são possibilidades de melhorias. 
Processos são sempre passiveis de 
melhoras, aumentando a produti-
vidade e/ou diminuindo os custos. 
Em momentos de dificuldades, 
essas aplicações são sempre bem 
vindas. Sendo assim, traga suges-
tões concretas, embasadas em nú-
meros e apresente aos seus supe-

riores. Além de trazer melhorias à 
empresa, você estará demonstran-
do envolvimento e comprometi-
mento.

 Por fim, coloque-se à dispo-
sição da empresa para o que for 
necessário. Em momentos que os 
gestores estão quebrando a cabeça 
para solucionar dezenas de proble-
mas, um funcionário dedicado, o 
chamado “pau para qualquer obra” 
é o que os gestores mais precisam. 
No mundo corporativo, temos que 
oferecer para depois ter. Oportu-
nidade melhor do que crise, para 
oferecer e ser reconhecido, não 
existe. Aproveite-a!

*Ricardo Karpat é Diretor da
Gábor RH, administrador de em-
presas especializado em recursos
humanos.
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Cuidados com as plantas 
na temporada de chuvas

Paisagismo

O início do inverno no dia 
20 de junho representa 
para muitas cidades brasi-

leiras também o começo da tempo-
rada de chuvas, além da queda nas 
temperaturas e diminuição da in-
cidência solar. Todos esses fatores 
influenciam, e muito, na saúde das 
plantas. Portanto, a manutenção 
de jardins e áreas verdes do con-
domínio deve estar em dia nesse 
período. 

 A chuva acelera o crescimen-
to das plantas, o que faz requerer 
podas mais frequentes para man-
ter o design desejado. É preciso 
estar alerta também a outro fator, 
uma vez que, além de modificar a 
aparência do espaço, há ainda que 
cuidar do acúmulo de água e a pro-
liferação de insetos nessas áreas, 
atentando sobretudo para o comba-
te ao mosquito Aedes aegypti, que 
transmite Zika, Dengue e Febre 
Chikungunya. 

 O bancário Carlos Batista, 
síndico de um edifício residencial 
em Maceió (AL) garante que vem 
tomando precauções extra desde 
o mês de maio. “Por ser cidade
litorânea, a umidade é grande e é
preciso cuidar do excesso de água.

Porque assim como a falta dela, o 
excesso também faz mal às plan-
tas. Por isso reduzimos de 45 para 
30 dias os intervalos de tempo en-
tre uma manutenção e outra. No 
prédio, trabalhamos com um jar-
dineiro experiente há muito tem-
po”, relata, complementando que o 
jardim do condomínio é um espaço 
muito admirado por todos, e por 
isso recebe cuidados especiais.

 Ervas daninhas e plantinhas de 
outras espécies costumam se pro-
liferar nessa época do ano, devido 
ao maior aporte de água. Essas 
“forasteiras” devem ser extermi-
nadas, pois são indesejáveis por 
dois motivos: mudam a aparência 

padrão do espaço se misturado às 
outras plantas decorativas e porque 
elas são parasitas das plantas maio-
res, sugando nutrientes que seriam 
usados por elas para se desenvol-
verem. 

 Durante o inverno, a rega deve 
ser feita em intervalos maiores, 
pois não há tanta necessidade de 
água e na hora de regar, deve-se 
escolher os momentos mais quen-
tes do dia e tentar não molhar a 
planta para evitar a proliferação de 
fungos nela. Nessa estação do ano, 
é natural que caiam folhas de árvo-
res e outras plantas. Elas devem ser 
recolhidas com frequência, pois ao 
ficarem no solo podem contribuir 
para aumentar a umidade e impedir 
a recepção de luz solar. 

 Profissionais experientes es-
tão aptos a utilizarem defensivos 
organo-minerais contra as pragas 
de jardim. Esses materiais vêm da 
natureza e não prejudicam o local e 
nem animais ou pessoas que convi-
vam no espaço. Contudo, é preciso 
agir com moderação e sempre ob-
servando as instruções do fabrican-
te para evitar excessos, correndo o 
risco de obter o efeito oposto ao 
desejado: arruinar o jardim.
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Assessoria Condominial

Não aja como um 
Síndico “repolho”... Diretor da JR Office e da Folha do Síndico

Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por Aldo Junior |

O Repolho é um vegetal cru-
cífero que é popular em 
muitas culturas, porque 

é barato, grande e saudável. Sua 
composição natural traz grandes 
benefícios à saúde como: Prevenir 
o Câncer, diminuir os níveis de co-
lesterol, reduzir os radicais livres
no organismo e atuar como um
poderoso anti-inflamatório dentre
outras maravilhas.

 Mas apesar de tantas vantagens 
nutricionais, o repolho tem uma 
característica intrínseca que vale a 
pena comentar: ele nasce aberto e 
quando maduro se fecha.  

 Imaginemos um sindico que 
adota uma postura de “repolho” em 
sua gestão condominial, pode ser 
desastroso. Pense na hipótese de 
escolher e eleger um sindico recep-
tivo, atento e amável e após alguns 
meses se trancar  como o repolho 
maduro, como será essa gestão?

 Certamente esse sindico está 
com seus dias contados. Quando 
uma gestão condominial se cerra 
para o condômino, inúmeros pro-
blemas podem acontecem. Não 
havendo transparência, informação 
administrativa e a obscuridade im-
perar, os resultados práticos desta 
gestão são catastróficos.  

 Esta clausura temporal do sin-
dico transmite aos condôminos al-
guns indícios de possíveis irregula-
ridades na gestão, pois do contrário 
haveria a plena comunicação e vas-
ta informação sobre todos os atos 
da gestão, pode não ser a verdade, 
mas infelizmente é desta forma a 
compreensão geral.

 É verdade que isto não uma 
regra. Muitas vezes a clausura do 
sindico se dá por falta de experiên-
cia e ou até por falta de uma asses-
soria interna dos outros membros 
da gestão que ajudem o sindico a 
expor de forma clara os dados téc-
nicos da administração.

 Em outros casos a assessoria 
contábil pode ter um papel funda-
mental de auxilio para a gestão do 
sindico na demonstração das con-
tas evitando rumores de irregulari-
dades pela falta de apresentação de 
balancetes. 

 Mas de toda forma, como é sa-
bido, o sindico sempre será em pri-
meira face o responsável, por isso 
a grande preocupação em manter 
uma gestão aberta e clara em todos 
os sentidos.

 Portanto o sindico agir fisio-
logicamente como um repolho, ou 
seja conforme sua natureza e fun-
cionamento de desenvolvimento 

natural  é um erro.

 Como você se sentiria em ele-
ger um condômino candidato ao 
cargo extremamente expansivo, 
comunicativo, aberto as opiniões e 
disposto a manter tudo “as claras” 
para depois em curto espaço de 
tempo agir como um repolho ma-
duro, se fechar, se retrair e causar 
grandes transtornos a comunidade 
de seu condomínio, não seria justo.

 Veja a seguir comprovadamen-
te os maiores problemas vivencia-
dos na prática pelo sindico  que age 
como um “repolho maduro”:

1- Desconfiança geral dos condô-
minos na gestão

2- Dúvidas sobre a condução fi-
nanceira dos recursos

3- Questionamentos sobre a apli-
cação destes recursos

4- Utilização correta das verbas
arrecadadas

5- Preocupação com as priorida-
des e necessidades

6- Realização das manutenções
preventivas e corretivas

7- Receio de reeleger o sindico

8- Descrença nas promessas de
eleição

9- Suspeição de informações
prestadas fora dos prazos

 Todas essas consequências 
elencadas acima, são muitas da-
nosas para um sindico no curso de 
sua gestão porque, em tese uma 
postura inversamente proporcional 
traria certamente à tona uma gestão 
tranquila, desde que abandonasse 
ou  não agisse com uma postura re-
traída e fechada.

 Uma das funções do sindico 
previstas em Lei e nas convenções 
condominiais quanto a responsabi-
lidade civil , é exatamente a infor-
mação como previsto no Código 
Civil:

Art. 1.348. Compete ao síndico:

(...)

III - dar imediato conhecimento à 

assembleia da existência de proce-
dimento judicial ou administrativo, 
de interesse do condomínio; (Gri-
fos Nossos...)

 ortanto comete um grave erro 
aquele gestor que veda informa-
ções aos condôminos, não dispo-
nibiliza as prestações de contas 
ou não esclarece as dúvidas perti-
nentes dos interessados que contri-
buem financeiramente para o bom 
funcionamento do condomínio.

 Assim os síndicos devem re-
fletir e ponderar às consequências 
maléficas a gestão condominial em  
agir como um  síndico “repolho”.

 Desta forma maliciosa, em que 
no momento de interesse eletivo  se 
abrem (como nasce o repolho), e 
de modo contrário, quando apare-
cem os questionamentos e dúvidas 
dos condôminos  se fecha ( como 
um repolho  maduro), e nega infor-
mações e esclarecimentos  aqueles 
que confiaram nele e permitiram 
que gerenciasse o condomínio, tal 
atitude é no mínimo passiva de re-
preensão.

 A resposta por essa confiança 
depositada pelos condôminos no 
sindico eleito, deve ser por obri-
gação ética e legal a  transparência 
das contas, a clareza nos atos  ad-
ministrativos, a plena resposta a 
qualquer questionamento, e uma 
postura receptiva e aberta quanto a 
todos os fatos e acontecimentos de 
sua gestão.  

 Essa é a dica deste mês do Dr. 
Condomínio.  Até a próxima edi-
ção.  
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Campina Grande ganhará 
condomínio residencial 
exclusivo para idosos

Espaço

A cidade de Campina Gran-
de ganhará, em breve, o 
residencial Cidade Madu-

ra, condomínio fechado exclusivo 
para idosos inédito no Brasil, cujas 
casas são totalmente adaptadas às 
necessidades das pessoas da ter-
ceira idade. A primeira unidade foi 
entregue em João Pessoa e uma 
terceira está em construção na 
cidade de Cajazeiras. Os residen-
ciais Cidade Madura são compos-
tos por 40 casas.

 Na unidade de Campina Gran-
de, o Governo do Estado está in-
vestindo R$ 3,3 milhões e nas 
obras trabalham 70 operários. A 
apresentação do novo residencial 
está prevista para ocorrer no próxi-
mo dia 22, enquanto a seleção dos 
futuros moradores e a entrega das 
casas e toda infraestrutura deverão 
acontecer antes do fim do ano. A 
presidente da Companhia Estadu-
al de Habitação Popular (Cehap), 
Emília Correia Lima, explica que 
o Programa Cidade Madura é um
projeto pioneiro e inédito no Bra-
sil. É um condomínio inteiramente 
projetado com as necessidades es-
pecíficas da terceira idade.

 O condomínio fechado dispõe 
de: unidade de saúde; centro de vi-
vência; uma praça contendo horta 
comunitária; pista de caminhada, 
centro de vivência e redário. É do-
tado com 40 unidades habitacio-
nais. Cada edificação abriga duas 
unidades, projetadas de acordo 

com as normas de acessibilidade e 
adaptadas tanto para idosos quanto 
para a necessidade de utilização de 
cadeira de rodas.

 A unidade de saúde possui um 
consultório médico, e um consul-
tório odontológico, além de uma 
sala de curativos, enfermaria e re-
pouso para plantonistas. O centro 
de vivência possui um salão, sala 
de aula, sala de TV, sala de fisio-
terapia, WCs acessíveis, copa de 

apoio e um depósito.

 Os moradores são escolhidos 
após um completo estudo social. 
Somente podem morar nas casas 
pessoas idosas. Elas podem morar 
sozinhas ou com seus cônjuges e 
pagam apenas as despesas referen-
tes à utilização do imóvel, que é de 
propriedade do Estado. A conces-
são só será reincidida caso o idoso 
manifeste interesse ou quando há 
perda de autonomia ou falecimen-

to, sendo o imóvel cedido para ou-
tro idoso.

 Para ter direito a participar do 
programa, é preciso residir pre-
ferencialmente na cidade há pelo 
menos dois anos, ter 60 anos ou 
mais e possuir renda de até cinco 
salários mínimos. Também é ne-
cessário que a pessoa tenha pos-
sibilidade de locomoção e lucidez 
compatível com as atividades da 
vida diária.

Campina Grande - PB



13Junho de 2016

Repeteco
O que leva o trabalhador ser 

demitido por justa causa

Por Andréa Mattos |

O artigo 482 da C.L.T. – 
Consolidação das leis de 
trabalho – define os atos 

que podem levar o trabalhador a 
esse tipo de dispensa. O que leva 
à Justa Causa é a prática de uma 
causa grave cometida pelo em-
pregado. Entre uma serie de situ-
ações, a embriaguez habitual ou 
em serviço é um exemplo. Note-
-se que esta última não necessita
de habitualidade, insubordinação,
desídia entre outras causas ali es-
tabelecidas. Entretanto, é conheci-
do o perfil da justiça do trabalho,
devendo, portanto a dispensa por
Justa Causa obedecer alguns re-
quisitos, para que em uma eventu-
al ação trabalhista, não haja desca-
racterização.

 O empregado deve ter come-
tido uma falta grave prevista no 
artigo 482 da C.L.T., no regula-
mento, convenção coletiva ou ou-
tra norma. A empresa, ou no caso 
o condomínio, deve reunir o maior
numero de provas possíveis da fal-
ta grave que motivou a justa causa.
As provas podem ser documentais
ou testemunhais. No caso de o
empregado recusar-se a afirmar o
termo de rescisão de contrato de

trabalho, ocorrência comum em 
demissões por Justa Causa, orien-
ta-se no sentido de o condomínio 
providencias a assinatura de duas 
testemunhas no verso da carta de 
dispensa e do TRCT, com a res-
salva da recusa de assinatura. Ao 
contrário do que muitos pensam, 
não é necessário advertir-se em 
primeiro lugar, para posteriormen-
te suspender e só então demitir o 
empregado. Sendo a falta grave, 
pode ser aplicada a Justa Causa, 

mesmo sem precedente de má con-
duta do empregado.

 Finalmente, o mais impor-
tante é que a demissão por Justa 
Causa ocorra imediatamente após 
o cometimento da falta grave por
parte do empregado. Não havendo
imediatamente entre a falta e a de-
missão, não se caracteriza a falta
grave que motivou a demissão.

Jornalista e colaboradora da Fo-
lha do Sindico
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Empresarial

JR OFFICE E TG PERÍCIA FECHAM PARCERIA
Convênio garante aos clientes da empresa contas auditadas 

A partir deste mês de Julho 
de 2016, os clientes da JR 
OFFICE poderão usufruir 

de uma grande vantagem: recebe-
rão as prestações de contas audita-
das por peritos contábeis. Dando 
continuidade ao planejamento de 
mudanças preparado pela empresa 
para este ano, a JR OFFICE inova 
mais uma vez e proporciona aos 
síndicos a garantia da execução 
plena da prestação de contas e inte-
gridade dos serviços e da demons-
tração das informações constantes.
 Como vivemos na era da in-
formação, uma das maiores ne-
cessidades dos condomínios  nos 
últimos anos tem sido prestar con-
tas mensalmente com a garantia de 
estarem corretas na forma técnica a 
trazer segurança contábil aos síndi-
cos, em virtude da responsabilida-
de civil que envolve a movimenta-
ção financeira e sua comprovação.
 Mas a JR OFFICE na vanguar-
da das necessidades dos síndicos, 
vai garantir aos seus clientes esta 
tão desejada tranquilidade. Com a 
auditagem mensal, exercida pela 
conceituada TG Perícia Contábil, 
as prestações de contas já serão 
entregues aos clientes previamente 

checadas por profissionais contá-
beis especializados que garantirão 
ao sindico uma prestação de contas 
absolutamente correta e transpa-
rente.
 Atualmente os clientes já po-
dem desfrutar do OFFICEBOOK 
– Abas Inteligentes – exclusivo
da JR OFFICE, a melhor pasta de
prestação de contas do mercado,
e a partir deste mês,  os relatórios
financeiros anexos, os documentos

comprobatórios de receitas e des-
pesas, e  todo conjunto de informa-
ções técnicas contábeis que perfa-
zem a pasta de prestação de contas 
e sustentam o OFFICEBOOK, se-
rão auditados externamente. Além 
dos profissionais da empresa que 
validam e garantem sua integrida-
de contábil, tudo será detalhada-
mente verificado pela auditoria da 
TG Perícia Contábil.

Thiago Guevara sócio da 

TG Perícia Contábil se diz muito 
contente com o fechamento des-
ta parceria com uma das maiores 
empresas do ramo de assessoria 
condominial, que certamente trará 
segurança aos clientes da empresa. 
“ A JR OFFICE é uma referência 
em assessoria condominial no DF, 
e podemos contribuir muito para 
aumentar ainda mais a satisfação e 
excelência nos serviços prestados 
pela empresa.”, finaliza.   

 Aldo Junior Diretor Geral da 
JR OFFICE, afirma que: “ sempre 
procuramos cada vez mais propor-
cionar aos nossos clientes toda se-
gurança na apresentação das pres-
tações de contas, pois já recebem 
o OFFICEBOOK – uma referência
de qualidade - e agora auditado,
garantirá ainda mais  tranquilidade
aos síndicos e conselheiros fiscais
dos condomínios. “

Thiago Guevara e Aldo Junior fimando contrato
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Manutenção
Quando os excessos 
viram vandalismo

Os espaços e equipamentos 
de uso coletivo do condo-
mínio existem para servir 

a todos os condôminos e a respon-
sabilidade de zelar por eles é tam-
bém de todos. Isso, entretanto, nem 
sempre é perfeitamente compreen-
dido e há casos em que se negli-
genciam os cuidados com os bens 
de uso coletivo ou, pior, danificam-
-se os mesmos de propósito.

 O vandalismo existe, sobre-
tudo, nos condomínios de maior 
porte, com muitas unidades em 
que muitas ações ficam longe do 
olhar vigilante dos funcionários. 
Paredes pichadas, mobília danifi-
cada, equipamentos quebrados e 
outros prejuízos se contabilizam e 
quem paga por isso? Quando não 
se identifica o autor da infração, o 
prejuízo é coletivo e sai dos cofres 
do condomínio. 

 A síndica Maria das Dores Fe-
lício conta que já teve muita dor de 
cabeça por causa de vandalismo. 
“Havia um grupo de adolescen-
tes que fazia muita bagunça no 
condomínio, sujando espaços de 
convivência com pichações e da-
nificando o playground das crian-
ças, o qual eles não têm permissão 
para usar. A saída que encontrei foi 
fazer um boletim de ocorrência na 
polícia, uma vez que o patrimônio 
estava sendo lesado. Isso intimi-
dou os jovens, pois a maioria já 
tinha 18 anos”, relata.

 Para o administrador de con-
domínios Juarez Silva, o caso foi 
levado mais a sério do que geral-
mente é necessário. “O condomí-

nio possui suas regras e para cada 
infração a elas, uma devida pena-
lização. É importante observar o 
que diz a Convenção sobre esses 
delitos, encontrar os responsáveis 
e aplicar as penalidades cabíveis à 
sua unidade correspondente. Isso 
vem normalmente através de mul-
ta ou ressarcimento financeiro do 
dano causado. Também é válido 
ter uma conversa séria com os pais 
ou responsáveis. A questão só deve 
ser conduzida à Polícia ou Justiça 
em casos mais extremos, acredito”, 
opina o administrador.

 Manifestações partidárias em 
áreas públicas também devem ser 

analisadas com cautela. A publi-
citária Rebeca Neiva, moradora 
de um residencial em João Pessoa 
(PB) reclama do uso de quadros 
de aviso e outros espaços para di-
vulgação de ideologias. “Um dia, 
o hall e os elevadores do prédio
estavam muito cheios de adesivos
políticos sobre o impeachment da
presidente. Não acho adequado,
considero que é tão danoso quanto
uma pichação. Primeiro porque é
esteticamente feio e danifica as pa-
redes e em segundo lugar porque
não expressa um pensamento unâ-
nime. As pessoas devem guardar
suas opiniões no âmbito domésti-
co”, comenta.
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Administração
Repúblicas de estudantes 
não podem ser proibidas 

em Convenção

Bastante comuns em cidades 
universitárias, as repúbli-
cas de estudantes às vezes 

trazem dor de cabeça aos síndicos 
de condomínio. Elas consistem em 
um tipo de moradia coletiva, onde 
vários estudantes se juntam para 
dividir despesas e habitarem um 
mesmo endereço. 

 Isso não seria um problema 
se os moradores cumprissem suas 
obrigações como condôminos e 
respeitassem as regras do prédio. 
O problema começa a aparecer jus-
tamente quando essas regras come-
çam a ser infringidas, prejudicando 
a boa convivência. As principais 
queixas são barulho, sujeira, festas 
e mau uso dos espaços coletivos 
como churrasqueira, salão de fes-
tas e de jogos, piscina, por exem-
plo.

 De acordo com o advogado 
Rodrigo Karpat, o condomínio não 
tem autoridade para proibir a exis-
tência de repúblicas, uma vez que 
é direito do proprietário da unidade 
emprestar ou locar sua unidade ou 
ocupá-la com o número de pessoas 
que julgar conveniente. Apenas ca-
berá ao condomínio intervir nisso, 
caso a unidade esteja interferindo 
na rotina do prédio ou desviando 
a finalidade deste, como faria no 
caso de um morador solitário ou 
família, por exemplo.

 “A terminologia ‘república’ 
destina-se a local de trânsito de es-

tudantes, o que por si só não con-
traria a finalidade de um edifício. 
O que será impeditivo será a forma 
de utilização”, explica o advoga-
do, que é especialista em Direito 
Imobiliário. Impedir que pessoas 
loquem uma unidade, estereotipan-
do um gênero, pode ser inclusive 
considerado constrangimento e até 
mesmo discriminação.

 O que deve ser observado é a 
forma como procedem os morado-
res, seja no caso de uma república 
ou não, isto é, se há a perturbação 
ao sossego, saúde, segurança, bons 
costumes ou desvio de destinação 
do imóvel. Para as infrações, caso 
aconteçam, existem penalidades 
previstas em Convenção, as quais 
devem ser aplicadas independente-
mente de quem habita a unidade. 

 Alguns condomínios - a fim de 
limitar o número de pessoas nas 
unidades - impõem a cobrança de 
taxa adicional pelo condomínio, 
o que é ilegal, alerta Karpat. “Os
gestores condominiais precisam 
analisar cada caso com o cuidado 
necessário para que não impeçam 
que estudantes loquem uma uni-
dade com o fim de residirem lá 
enquanto estiverem estudando, 
sem que isso represente qualquer 
perturbação aos que ali coabitam. 
Devem coibir apenas o uso inad-
vertido da unidade, que é caracte-
rizado por excesso de pessoas em 
uma mesma unidade, alteração de 
pessoas sem prévia comunicação, 
perturbação ao sossego, entre ou-
tros”, esclarece.

Redação / Assessoria
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Furtos em áreas comuns: de quem é a 
responsabilidade?

Área Comum

Uma das principais razões 
pelas quais se procura vi-
ver em um condomínio é a 

segurança, geralmente maior que a 
verificada por quem mora em casa. 
No entanto, isso não quer dizer que 
os edifícios estejam imunes a ações 
criminosas como furtos ou mesmo 
os “arrastões”, assaltos de maior 
proporção. 

 Ao ter um bem danificado ou 
roubado dentro do condomínio, é 
natural que o morador lesado quei-
ra culpar alguém e exigir ressarci-
mento, mas será que é procedente 
responsabilizar o condomínio? A 
legislação brasileira aponta para 
uma resposta negativa sobre esse 
assunto. 

 Os condomínios e seus síndi-
cos não têm obrigação de respon-
der pelos atos de condôminos e não 
podem ser responsabilizados por 
furtos ou danos ocorridos nas áre-

as comuns ou privativas do prédio. 
Salvo quando estiver claramente 
expresso na Convenção do condo-
mínio que este se responsabiliza 
por ressarcir perdas e danos, o que 
é raro.

 A Justiça vem dando reforço a 
esse entendimento em vários casos 
pelo Brasil. Em abril, o 6º Juizado 
Especial Cível de Brasília negou o 

pedido de indenização a um mo-
rador que teve o aparelho de som 
roubado na garagem de edifício em 
Águas Claras. O argumento foi de 
que o residencial só responde por 
furto ocorrido nas áreas comuns e 
autônomas se essa responsabilida-
de estiver prevista na convenção de 
condomínio.

Segundo o autor do pedido, a 

responsabilidade pela subtração do 
amplificador seria do edifício, pois 
esse se encontrava em uma sala na 
garagem. Contudo, a magistrada 
responsável pela análise do caso 
considerou que, no regimento in-
terno do condomínio em questão, 
não há cláusula expressa acerca 
do dever de indenizar furtos. Além 
disso, anotou precedentes do STJ 
de que o edifício não deve ser res-
ponsabilizado por fato de terceiro.

 Interpretação semelhante se dá 
em se tratando da responsabilidade 
de empresas contratadas para ser-
viço de vigilância. Elas não podem 
ser responsabilizadas pelo furto de 
bens particulares dos moradores. 
Esse foi o tema de uma decisão 
recente do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina (TJSC), o qual jul-
gou o caso de um casal que alegou 
ter sua motocicleta furtada nas de-
pendências de um residencial. 

 Para eles, a responsabilidade 
seria da empresa de vigilância ter-
ceirizada contratada pelo condo-
mínio, que falhou na prestação do 
serviço, uma vez que mantém por-
taria e câmaras de monitoramento 
24 horas por dia no local. Em sua 
defesa, a empresa alegou que não 
foi contratada para proteger os 
bens particulares dos moradores, 
apenas as áreas de uso comum do 
condomínio. Para o desembargador 
relator da matéria não há responsa-
bilidade contratual que imponha a 
obrigação de a empresa indenizar 
moradores em virtude de furto.

 Embora não seja responsável 
pelo incidente, o condomínio pode 
e deve colaborar ajudando na reso-
lução do caso, por exemplo, forne-
cendo imagens do circuito interno 
de televisão ou qualquer outra in-
formação que possa ajudar a en-
contrar o verdadeiro responsável 
pelo dano.
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Legislação Momento EuChef
Por Fábio Marques |

Comportamento 
antissocial no 

condomínio: como lidar?

Dicas
Instalações antigas

 O cuidado com as instala-
ções elétricas deve ser rigoro-
so em qualquer condomínio e, 
mais ainda, em se tratando de 
um prédio antigo. O perigo está 
no fato de que imóveis antigos 
às vezes não estão aptos a acei-
tarem uma carga tão grande de 
energia requerida por equipa-
mentos como os que são utili-
zados com frequência nos dias 
de hoje. A sobrecarga pode re-
sultar em incêndio e outros pre-
juízos. 

Por isso, é fundamental que 
haja revisões periódicas na in-
fraestrutura de todo o edifício 
para avaliar o comportamento 
das instalações que, como qual-
quer outro objeto, tem vida útil 

definida.

Para prédios com mais de 20 anos 
as instalações devem ser moder-
nizadas, atendendo às normas vi-
gentes e prevendo um dimensiona-
mento para as novas demandas de 
energia dos equipamentos elétri-
cos. Os circuitos elétricos deverão 
ser redimensionados, substituídos 
e seus painéis elétricos moderni-
zados já prevendo uma folga para 
aumento de demanda. 

Reuniões produtivas

 Realizar assembleias no con-
domínio com um número adequa-
do de frequência é um desafio. A 
falta de assiduidade, na maioria 
das vezes, é justificada pelos con-

dôminos pela falta de objetividade 
e resolutividade nas reuniões. Isto 
é, os debates desviam-se do foco 
e raramente se chegam a delibera-
ções práticas. 

 Algumas medidas simples po-
dem ajudar a tornar as reuniões 
mais produtivas e atraentes: 1) es-
tabelecer um tempo limite de du-
ração (com um prazo determinado, 
deve-se apressar a discussão dos 
pontos realmente importantes); 
2) pauta bem definida (os parti-
cipantes devem chegar à reunião
sabendo o que será tratado ali e,
para isso, devem ser escolhidos

dois ou três tópicos, no máximo); 
3) estabeleça um código para par-
ticipação (para evitar o tumulto de
várias vozes simultâneas, pode-se
pedir que cada participante erga a
mão antes de falar e aguarde a con-
clusão de seu antecessor. O tempo
para cada intervenção também
deve ser previamente acordado,
por exemplo 1 minuto).

Funcionários 
uniformizados

 O uso do uniforme transmite 
maior organização e profissiona-
lismo no ambiente de trabalho. 
A padronização da vestimenta de 
porteiros, zeladores, vigilantes, 
auxiliares de limpeza, recepcio-
nistas e demais funcionários que 

venham a fazer parte do corpo 
de recursos humanos do con-
domínio é de obrigação do em-
pregador. Portanto, caso deseje 
que seus trabalhadores usem 
uma determinada roupa espe-
cífica, esta deve ser fornecida 
pelo condomínio, bem como a 
reposição das peças em caso de 
avario. 

 Entretanto, o condomínio 
não possui autoridade para 
exigir a uniformização de fun-
cionários particulares que cir-
culam no condomínio, como 
empregados domésticos, cuida-
dores de idosos, babás, moto-
ristas, dentre outros contratados 
por condôminos. A exigência 
ou não disso deve partir do con-
tratante, no caso, o morador e 
não diz respeito à gerência do 
condomínio.

Fábio Marques
Personal Chef 
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Fone:  61 8192-0892
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insta: @ocheffabiomarques 

Risoto de Camarão

INGREDIENTES

• 200g de camarão

• 200g de arroz arbóreo

• 100ml de molho de tomate

• 50ml de vinho branco seco

• 20g de manteiga

• 15g de queijo parmesão ra-
lado

• 10g de salsa picada

• 2 colheres de sopa de azeite
de oliva

• 3 folhas de manjericão

• sal a agosto

COMO FAZER 

Grelhar o camarão no azeite por 

2 minutos. Acrescentar o arroz 

arbóreo pré-cozido até o cozi-

mento total (sempre mexendo). 

Acrescentar o molho de toma-

te (encorpar bem). Acrescentar 

vinho (mexer até reduzir bem). 

Desligar o fogo e acrescentar 

a manteiga, queijo ralado e a 

salsa. Ajustar o sal. Servir em 

prato decorado com manjericão.

Em maio, a 5ª Câmara Civil 
do TJSC confirmou senten-
ça da comarca de Balneário 

Camboriú para condenar o mora-
dor de um condomínio residencial 
ao pagamento de danos morais e 
materiais em favor de um vizinho, 
a quem deu constante sobressalto 
na vida cotidiana. O órgão julga-
dor fixou a indenização em R$ 9,5 
mil.

 Segundo os autos, os proble-
mas surgiram quando o deman-
dado, após passar uma temporada 
recolhido em estabelecimento pri-
sional, retornou ao convívio so-
cial. De seu apartamento, a partir 
de constantes brigas e discussões 
com familiares, produzia balbúr-
dia e algaravia que atormentava os 
vizinhos mais próximos. 

 Um deles, em particular, foi 
mais atingido. Sua sacada era alvo 
costumeiro de arremesso de pa-
péis, insetos mortos e restos de ali-
mentos – quando não eram depo-
sitados na porta de sua habitação. 
Ao reclamar da situação, o autor 
acabou surpreendido pelo mora-
dor no interior de seu apartamen-
to, com uma faca de cozinha nas 
mãos.

 “É evidente que o comporta-
mento relatado extrapola o normal 
uso da propriedade pelo réu e seus 
familiares, porquanto atenta contra 

o sossego e sensação de seguran-
ça do autor. Nesse sentido, a dig-
nidade do requerente foi afetada,
na medida em que foi tolhido de
seu direito à paz e tranquilidade
em seu lar”, anotou o desembarga-
dor Luiz Cézar Medeiros, relator
da apelação em que o réu buscou,
sem sucesso, eximir-se das respon-
sabilidades ao argumento de que
tudo não passou de mero dissabor
ou pequenas escaramuças entre vi-
zinhos.

 Embora o vizinho lesado tenha 
obtido êxito em sua batalha judi-
cial, o desenrolar do caso provoca 
reflexões sobre o que diz atual-
mente a lei brasileira no que tange 
o comportamento antissocial de
moradores. O atual Código Civil
não prevê expulsão de condôminos
com tais comportamentos - apenas
uma multa de até 10 vezes o valor
da taxa condominial. Mas será que
isso é suficiente para garantir a paz

e, principalmente, segurança dos 
demais moradores?

 A compensação financeira 
(prevista no artigo 1337) é capaz 
de indenizar uma vítima de ame-
aças de morte ou grave agressão 
física e verbal, por exemplo? Não 
são raros os exemplos de atitu-
des antissociais em condomínios 
como atentado violento ao pudor, 
uso explícito de drogas ilícitas, 
brigas ruidosas e constantes, bem 
como manifestações discriminató-
rias e preconceito.

 A legislação não prevê bani-
mento dessas pessoas em nenhum 
caso, apenas perdas pecuniárias. É 
importante, portanto, precaver-se 
com antecedência antes de desfe-
chos mais trágicos. Sempre que 
houver algum excesso, este deve 
ser comunicado à Polícia através 
de boletim de ocorrência e a multa 
aplicada com rigor. 

Redação / TJSC
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Cotidiano
Para além dos muros do prédio

Você conhece os “Direitos de vizinhança”? Eles dizem 
respeito também aos imóveis que circundam o seu

Os direitos e deveres dos 
moradores de condomí-
nios edilícios constam nas 

convenções e regulamentos inter-
nos de cada prédio e, de forma 
mais abrangente, no Código Civil 
brasileiro, o qual inclui também os 
chamados “Direitos de Vizinhan-
ça”, que ultrapassam os limites do 
condomínio e dizem respeito tam-
bém aos imóveis residenciais ou 
comerciais que o circundam. 

 É importante conhecer o que 
diz a legislação brasileira sobre a 
convivência entre vizinhos de um 
modo geral, não apenas dentro 
de um mesmo condomínio, uma 
vez que algumas ações praticadas 
externamente podem trazer pro-
blemas e incômodos e vice-versa. 
Trata-se de regras que limitam 
o direito de propriedade a fim de
evitar conflitos entre proprietários
de prédios contíguos.

 O Código Civil, em seu artigo 
1.277, estabelece a segurança, o 
sossego e a saúde como direitos de 

vizinhança. Para fazer denúncias, 
o cidadão deve procurar a Polícia
Militar e registrar um boletim de
ocorrência. O texto jurídico diz “o
proprietário ou possuidor de um
prédio tem o direito de fazer ces-
sar as interferências prejudiciais
à segurança, ao sossego e à saúde
dos que o habitam, provocadas
pela utilização de propriedade vi-
zinha”.

 Os atos faltosos podem ser 
de três naturezas: do tipo ilegais, 
abusivos ou lesivos. Os primeiros 
existem quando o ato praticado 
pelo vizinho é ilícito e ultrapassam 
os limites toleráveis. Os abusivos 
são aqueles que provocam mal es-
tar e incômodo aos vizinhos, po-
rém não consistem em algo fora da 
lei e estão circunscritos à proprie-
dade do vizinho. Já os atos lesivos 
causam dano ao vizinho mas não 
decorre de uso ilegal da proprie-
dade, como por exemplo um esta-
belecimento comercial que expele 
fumaça. 

 Caso seja levado à Justiça o 
caso, será observada a anteriori-
dade da posse, isto é, se a pessoa 
que comprou o imóvel próximo de 
estabelecimentos barulhentos ou 
que emitiam poluição sabia dessa 
realidade previamente. A questão, 
contudo, é delicada e vai variar 
de acordo com o contexto de cada 
caso. 

 Embora se compreenda que as 
primeiras pessoas a se instalarem 
num certo local determinam a sua 
destinação (se é uma zona residen-
cial, comercial ou industrial, por 

O computador hoje é um 
item indispensável na 
rotina da maioria das 

pessoas, sobretudo, na daquelas 
que o usam como ferramenta de 
trabalho, o que é bastante comum 
atualmente. Embora traga inúme-
ras facilidades, esse instrumento 
trouxe prejuízos à saúde de quem 
o utiliza com frequência.

De acordo com levantamento 
realizado pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), cerca 
de 40% das doenças provocado-
ras de afastamento do trabalho 
estão relacionadas às lesões pro-
vocadas por atividades repetitivas, 
denominas como as Ler (Lesões 
por Esforços Repetitivos) e Dort 
(Distúrbios Osteomusculares Re-
lacionados ao Trabalho). Sendo 
21,8% no ombro, 13,85% sinovite 
e tenossinovite e 6,93% dorsalgia.

Porém, o mal não é exclusivo 
de quem trabalha com compu-

exemplo), há de se ter bom sen-
so e razoabilidade sempre. Essa 
premissa da anterioridade não é 
absoluta, ou seja, os proprietários 
não podem se valer dessa condição 
para justificar o incômodo exage-
rado que proporciona ao vizinho. 

Vizinho problema

 Para casos extremos de vizi-
nhos antissociais, com os quais a 
convivência se torna impraticável, 
deve-se observar o que diz o artigo 
42 da Lei de Contravenções Pe-
nais. Perturbar o trabalho ou sos-
sego alheios com gritaria ou alga-
zarra; exercendo profissão ruidosa, 
em desacordo com as prescrições 
legais, abusando de instrumentos 
sonoros ou sinais acústicos; pro-
vocando ou não procurando impe-
dir barulho produzido por animal 
de que se tem a guarda é crime e 
tem como pena prisão simples, de 
quinze dias a três meses, ou multa.

tador, quem o usa, por exemplo, 
para o lazer durante horas a fio, 
também está sujeito a desenvolver 
distúrbios. Os principais sintomas 
são: dor nos membros superiores e 
nos dedos, dificuldade para movi-
mentá-los, formigamento, fadiga 
muscular, alteração da temperatu-
ra e da sensibilidade, redução na 
amplitude do movimento, infla-

mação. A postura incorreta é uma 
das principais causas, uma vez que 
o monitor do computador é quase
sempre posicionado abaixo da li-
nha dos olhos, fazendo com que a
pessoa se curve.

A qualidade dos móveis 
para escritório, a carga horária 
de trabalho excessiva e os riscos 
ergonômicos que geram danos fi-
siológicos e psicológicos aos fun-
cionários, podem ser fatores deter-
minantes para possíveis doenças 
do trabalho. Devido à gravidade 
do caso, as lesões foram reconhe-
cidas, a partir de 2000, como ques-
tões de saúde pública. Por isso, O 
Ministério Público faz um alerta às 
empresas com as devidas práticas 
de suas atividades e com a neces-
sidade do ambiente estar em boas 
condições, garantindo a satisfação 
de vida do colaborador.

Além de dispor de um 
ambiente de trabalho adequado, o 

funcionário também deve adotar 
algumas práticas que ajudarão a 
minimizar os danos causados pe-
las atividades repetitivas no escri-
tório. Confira:

Deve-se procurar man-
ter as costas eretas, apoiadas num 
encosto confortável e os ombros 
relaxados enquanto estiver traba-
lhando sentado;

• Certifique-se de que a cadeira e/
ou banco em que se senta para
trabalhar sejam adequados ao
tipo de atividade que você exer-
ce;

• Cuide para que os punhos não
estejam sempre dobrados;

• O uso de mouse pad com almo-
fada ajuda na circulação;

• A cada hora, pelo menos, le-
vante-se, ande um pouco e faça
alongamentos.




