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* Sujeita à alterações

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

Office-Boy/Contínuo

Faxineiro 1.036,48 1.084,70 1.070,85

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

Jardineiro 1.036,48 1.149,64 1.070,85

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

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

Zelador 1.128,34 1.366,65 1.106,27

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

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

Encarregado 1.354,96 1.741,91 1.360,07

Vale Alimentação 535,00
Mensal

34,50 
Dia

Trabalhado

35,00 
Dia

Trabalhado

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.146,64

Auxiliar Administrativo 1.087,48

Auxiliar de Serviços Gerais 1.052,20

Encarregado de Limpeza 2.140,40

Encarregado Geral 2.687,37

Garagista 1.146,64

Jardineiro 1.553,46

Office-Boy/Contínuo 1.052,20

Zelador 1.146,64

Vale Alimentação
27,50

Dia
Trabalhado

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

Quem Receber até                                     859,88

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   31,07

Quem Receber até                                  1.292,43

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

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

Salário Mínimo para 2017 R$ 937,00

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

Validade: 31/12/2017

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

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

Março de 2017
D S T Q Q S S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

TRPC - OBSERVAÇÕES

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

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

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

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

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

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

Sindiserviços-DF

Tabela do INSS - 2017

Tabela do IRRF - 04/2015

Seicon-DF
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Neste mês de março, 
a Folha do Síndico 
aborda um tema que 

ganhou os noticiários do 
país inteiro desde o início do 
ano: a Febre amarela. Após 
décadas controlada e restri-
ta apenas a algumas áreas 
na região Norte do Brasil, a 
doença voltou a causar pre-
ocupação nas autoridades e 
população. 
 O surto, que já acometeu 
dezenas de vítimas, princi-
palmente nos estados de Mi-
nas Gerais, Espírito Santo e 
Bahia, corre o risco de ganhar 
maiores proporções, caso o 
principal vilão dessa história 
não seja combatido. O vetor 
da Febre amarela é um velho 
conhecido de todos: o mos-
quito Aedes aegypti. Ele é o 
responsável por transmitir 
as viroses mais preocupantes 
da atualidade: Dengue, Fe-
bre Chikungunya, Zika Vírus 
e a Febre amarela. 
 O combate ao mosquito e 

seus focos de reprodução já 
foi tema do nosso Jornal ou-
tras vezes, mas o momento 
é oportuno, mediante o sur-
to de Febre Amarela, para 
reforçar a responsabilidade 
dos condomínios em limpa-
rem seus depósitos, calhas, 
lajes, vasos, e todos os de-
mais locais que possam se 
tornar criadouros de larvas, 
bem como ajudar a cons-
cientizar seus condôminos 
na luta contra o mosquito, 
pelo bem e saúde de todos. 
 Outro tópico atual que 
trazemos nessa edição diz 
respeito à emissão de bo-
letos, instrumentos funda-
mentais para as finanças do 
condomínio, umas vez que é 
através deles que são feitas 
as cobranças. Eles precisa-
rão - obrigatoriamente - ser 
emitidos com o número de 
CPF do condômino respon-
sável pela unidade. Esse fato 
foi noticiado pelo Jornal do 
Síndico em outubro de 2016 
e agora trazemos o calendá-

rio de datas em que cada bo-
leto com seu respectivo valor 
passa a ser obrigado a cons-
tar CPF.
 A exigência, por enquan-
to, está valendo a partir deste 
mês de março para os bole-
tos gerados no valor de R$50 
mil. Em maio será a vez das 
faturas iguais ou maiores 
de R$ 2 mil. A expectativa 
é que até dezembro todos 
os boletos bancários sejam 
obrigatoriamente gerados 
com a identificação do CPF 
da pessoa responsável pelo 
pagamento da conta, no caso 
o condômino. Quem ainda 
não tem todos os CPFs dos 
moradores deve correr atrás 
desses dados o quanto antes!
 O Folha do Síndico chega 
às suas mãos mais uma vez 
recheado de informações e 
dicas para o seu condomínio. 
Aproveite a leitura e conti-
nue conosco!
Os editores

Nossa Mensagem
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Ofensas em livro de ocorrência 
pode gerar indenização

A relação entre síndi-
co e condôminos por 
vezes pode se tornar 

tensa o suficiente para que 
se disparem agressões de 
ambos os lados, o que foge 
totalmente do que vem a ser 
socialmente razoável. Quan-
do essas ofensas se tornam 
públicas, colocando em jogo 
a dignidade do ofendido, 
a questão pode ganhar um 
palco na Justiça, onde na 
maioria das vezes resulta em 
determinação de pagamento 
de indenizações. 

 Quando o meio utilizado 
para manifestar as agressões 
é o livro de ocorrências do 
próprio condomínio, a situ-
ação ganha provas materiais 
que formalizam o abuso. 
Além disso, há o desvio da 
finalidade do livro, uma vez 
que ele existe por uma ra-
zão prática: servir de instru-
mento para registro oficial 
de sugestões, reclamações e 
outras anotações desde que 
essas digam respeito estrita-
mente ao cotidiano do con-
domínio.

 Em Sobradinho (DF) um 
morador usou o livro para 
escrever insultos contra o 
síndico, em uma tentativa 
inclusive de o desmerecer 
por sua profissão de militar. 
O síndico processou o agres-
sor, contando que sofreu hu-
milhação praticada pelo réu, 

em razão de sua situação fi-
nanceira e das funções exer-
cidas quando era da ativa no 
Exército Brasileiro, o que se 
deu mediante manifestação 
em livro de ocorrências do 
condomínio onde residem, 
nos seguintes termos: “Que-
ro mais é que vocês se ferrem 
(…) tenho dinheiro sobrando 
para merda destes lotes (…) 
não sou um morto de fome, 
não preciso fazer bico para 
sobreviver e não fui para o 
Exército para ser domésti-
co.” (sic).

 Após analisar os do-
cumentos constantes dos 
autos, a juíza responsável 
entendeu que a ocorrência 
lavrada pelo réu extrapolou 
seu direito de informação e 
manifestação. “O conteúdo 
da manifestação do réu não 
foi ofensiva apenas aos con-
dôminos, mas especialmente 
ao autor na parte em que, in-
diretamente, o réu referia às 
atividades que sabia terem 
sido exercidas pelo autor 
quando na ativa no Exército 

Brasileiro, afirmando, o réu, 
de forma debochada e ofen-
siva”, argumentou a juíza.

 A juíza ressalta, ainda, 
“que a doutrina e jurispru-
dência brasileiras são fir-
mes ao reconhecer que há 
responsabilidade dos que 
‘compartilham’ mensagens 
e dos que nelas opinam de 
forma ofensiva, pelos desdo-
bramentos das publicações, 
devendo ser encarado o uso 
deste meio de comunicação 
com mais seriedade e não 
com o caráter informal que 
os usuários geralmente en-
tendem ter”.

 Assim, diante da con-
clusão de que “o réu, com 
sua conduta, ofendeu mo-
ralmente o autor”, o 1º Jui-
zado Cível de Sobradinho 
julgou procedente o pedido 
deste para condenar o réu 
a pagar-lhe a quantia de R$ 
2.500,00 a título indeniza-
tório por danos morais, de-
vidamente atualizada pelos 
índices oficiais e acrescida de 
juros de mora.

Legislação Redação / TJDFT |
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Você sabe o que é mobbing?
Saiba o que significa essa prática e as 

consequências dela dentro do condomínio

Administração

Você já assistiu a um 
patrão obrigar seu 
funcionário a realizar 

tarefas vexatórias, que vão 
contra sua própria ética ou 
simplesmente que seja con-
tra a sua vontade? Ou, pior, 
você já esteve na posição de 
empregador e submeteu seu 
subordinado a uma situação 
que o fez se sentir desconfor-
tável, ou o agrediu com pala-
vras? Se a resposta foi “sim” 
para pelo menos uma das 
duas perguntas, você já sabe 
o que é mobbing na prática.

 O termo vem do inglês 
“to mob”, que designa o 
verbo “assediar” em alguns 
contextos. O mobbing é um 
dos gêneros de uma espécie 
de agressão denominada no 
meio jurídico de assédio mo-
ral: “um conjunto de atitudes 
perniciosas e imperceptíveis, 
praticadas no dia-a-dia do 
trabalho, com a finalidade de 
humilhar o outro de forma 
perversa”, conforme defini-
ção da vitimóloga francesa 
Marie-France Hirigoyen.

 Num condomínio isso 
pode acontecer tanto da par-
te do síndico para com os 
funcionários, quanto dentro 
da própria hierarquia entre 
os empregados, como - por 
exemplo - por parte do zela-
dor ou gerente para com seus 

subordinados. No âmbito 
profissional, o assédio moral 
está expresso em persegui-
ções, humilhações, coações 
para que o funcionário aja 
de maneira que o desagrada, 
causando prejuízos psicoló-
gicos ou até mesmo físicos 
nesse. 

 Casos relacionados à prá-
tica de mobbing têm chega-
do à Justiça com frequência. 
Recentemente, o Tribunal 
Superior do Trabalho con-
denou um condomínio re-
sidencial de Teresina(PI) e 
sua síndica ao pagamento de 
R$ 10 mil, como indenização 
por dano moral coletivo, em 
razão de ofensas generaliza-
das aos empregados do con-
junto de residências.

 O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) apurou que 
a síndica praticava assédio 
moral contra os empregados. 
Em depoimentos, eles disse-

ram que recebiam faltas por 
atrasos inferiores a dez mi-
nutos e, como retaliação a 
acordos assinados em juízo, 
havia ameaças de justa causa 
e mudança de turnos com o 
objetivo de retirar o adicio-
nal noturno. Com base nos 
relatos, o MPT apresentou 
ação civil pública para pedir 
a indenização por dano mo-
ral coletivo.

 Práticas de mobbing 
devem ser continuamente 
combatidas dentro do con-
domínio, não apenas por re-
presentar um risco jurídico e 
consequentemente financei-
ro para o condomínio, mas 
também - e principalmente 
- por consistir em um expe-
diente que fere a dignidade 
humana, a boa educação e 
a empatia para com o próxi-
mo, indo contra tudo o que é 
razoável dentro de um am-
biente de trabalho. 
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Coluna do Especialista

Rodrigo Karpat

Imóveis
10 dicas sobre contratos de aluguel

Com a crise financeira que 
atingiu o país, o consu-
midor acabou sentindo-

-se inseguro para investir em 
um imóvel.  E conforme pes-
quisa do Creci SP o número de 
imóveis alugados de janeiro a 
novembro de 2016 o acumula-
do de 11 meses foi de 33,39%. 

Hoje em dia existem imóveis 
desalugados causando redução 
no preço dos aluguéis, o que é 
uma boa oportunidade para 
quem busca o imóvel perfeito. 
Alguns vendem seus imóveis 
para investir no mercado finan-
ceiro e vão morar de aluguel. 
Outros trocam de moradia por 
um aluguel mais barato.

 Em muitos os casos o com-
prador acaba levando em conta 
o preço e localização, e não se 
atentando aos outros detalhes. 
Como por exemploo   indice de 
reajuste do contrato ajustado 
com o proprietário ou a possi-
bilidade de ter seu pet na uni-
dade locado

 Isso pode gerar futuramen-
te um problema sem solução, e 
segundo o advogado especialis-
ta em direito imobiliário e con-
dominial, “O proprietário pode 
locar o bem para quem achar 
mais conveniente, limitaqando 
por exemplo a moradores sem 
animais, ou casal sem filhos, 
desde que não cometa qualquer 
forma de discriminação que 
seja considerada crime, como 
por exemplo, não locar o imó-
vel para um casal homossexual, 
ou uma família de afrodescen-
dentes”, 

10 dicas para con-
tratos de aluguel:

1- Locador no condomí-
nio - Quando o imóvel esta lo-
cado a posse é transferida ao lo-
catário, porém, este continuará 
como proprietário, mas trans-
fere o uso do bem ao inquilino 
para usufruir do imóvel. Desta 
forma, o dono não pode mais 
usufruir das áreas comuns do 
condomínio enquanto o bem 
estive locado, como por exem-
plo utilizar a piscina.

2- Escolher o locatário 
- A relação entre o inquilino e 
proprietário é de direito priva-
do, não existe relação de consu-
mo. Desta forma, o proprietá-
rio pode locar o bem para quem 
achar mais conveniente, desde 
que não cometa qualquer for-
ma de discriminação que seja 
considerada crime, como por 
exemplo, não locar o imóvel 
para um casal homossexual, ou 
uma família de afrodescenden-
tes. Mas pode optar em locar 
para um casal em vez de locar 
para uma família grande.

3-Multa de prazo - A lei 
não estipula o valor da multa. O 
mercado padronizou em 3 alu-
guéis. O que é  imposto pela lei 
é que a multa deverá que não 
exceda a soma dos valores dos 
aluguéis a receber até o termo 
final da locação.

4-Pets no condomínio - 
Não existe relação de consumo, 

portanto, o proprietário pode 
escolher para quem locar, in-
clusive preterir quem tiver um 
cachorro. Já o condomínio não 
pode proibir, pois manter o 
animal dentro de uma unidade 
é o exercício regular do direito 
de propriedade e não será regu-
lado pelo condomínio. No caso 
o inquilino não tem o direito 
de propriedade, esse pertence 
ao locador que poderá limitar a 
manutenção de um pet em seu 
próprio imóvel. 

5- Pagamento do IPTU e 
Condomínio - É de respon-
sabilidade do proprietário con-
forme lei, porém, as partes po-
dem ajustar de forma diversa e 
a obrigação passa a ser do in-
quilino como ocorre na prática.

6- Vencimento do con-
trato - A lei estipula que o 
contrato quando vencido pas-
sa a vigorar por prazo indeter-
minado, então o que vence é o 
prazo determinado, o contrato 
continua em vigência por prazo 
indeterminado. Porém, a rela-
ção fica mais frágil uma vez que 
o imóvel pode ser pedido pelo 
proprietário a qualquer mo-
mento mediante notificação de 
30 dias para desocupação.

7- Correção de contratos 
- A lei não estipula um índi-
ce para a correção de contra-
tos, estipula periodicidade, via 
de regra é o IGPM, IGP, IPC. 
Pela força da Lei 9069/95, a 
periodicidade de reajustes dos 
aluguéis, quer residenciais e 

também não residenciais, só 
pode se operar anualmente. O 
aluguel livremente estipulado, 
será reajustado com a legisla-
ção vigente e a prestação loca-
tícia será monetariamente atu-
alizada no período de 12 (doze) 
meses. 

8- Locar um aparta-
mento por prazo menor 
de 30 meses – No Art. 47. 
Quando ajustada verbalmente 
ou por escrito e com o prazo 
inferior a trinta meses, findo o 
prazo estabelecido, a locação 
prorroga- se automaticamente, 
por prazo indeterminado, so-
mente podendo ser retomado o 
imóvel:

I - Nos casos do art. 9º(I - por 
mútuo acordo;

II - em decorrência da prática 
de infração legal ou contratual;

III - em decorrência da falta de 
pagamento do aluguel e demais 
encargos;

IV - para a realização de repa-
rações urgentes determinadas 
pelo Poder Público, que não 
possam ser normalmente exe-
cutadas com a permanência do 
locatário no imóvel ou, poden-
do, ele se recuse a consenti-las;

II - Em decorrência de extinção 
do contrato de trabalho, se a 
ocupação do imóvel pelo loca-
tário estiver relacionada com o 
seu emprego;

III - Se for pedido para uso pró-
prio, de seu cônjuge ou compa-
nheiro, para uso residencial de 
ascendente ou descendente que 
não disponha, assim como seu 
cônjuge ou companheiro, de 
imóvel residencial próprio;

IV – Se for pedido para demo-
lição e edificação licenciada 
ou para a realização de obras 
aprovadas pelo Poder Público, 
que aumentem a área constru-
ída, em, no mínimo, vinte por 
cento.

V - Se a vigência ininterrupta 
da locação ultrapassar cinco 
anos.

9- Venda do imóvel em 
aluguel - A lei estipula que 
o contrato registrado precisa 
de concessão do direito de pre-
ferência, ou seja, o locatário 
tem preferência para comprá-
-lo e requer averbação prévia 
do bem. No Art. 33. O locatá-
rio preterido no seu direito de 
preferência poderá reclamar do 
alienante as perdas e danos ou, 
depositar o preço e demais des-
pesas do ato de transferência, 
haver para si o imóvel locado, 
se o requerer no prazo de seis 
meses, a contar do registro do 
ato no cartório de imóveis, des-
de que o contrato de locação es-
teja averbado pelo menos trinta 
dias antes da alienação junto à 
matrícula do imóvel.

10 - Sem multa após 12 
meses -  Existe sim a validade 
da cláusula que isenta a multa 
após 12 meses. É importante 
informar ao locatário e locador 
que sempre quando for escrito 
um contrato que todas as cláu-
sulas e informações devem ser 
contidas no mesmo para não 
gerar problemas e processos 
futuros. No direito privado 
existe a necessidade de ter to-
das as proibições expressamen-
te escritas e o que não estiver 
desta forma é implicitamente 
permitido.

 O proprietário não pode 
colocar uma cláusula para o 
inquilino desocupar o imóvel 
antes do termino do contrato. 

 Não tem validade a inser-
ção de clausula que estipule 
desocupação do bem em pra-
zo menor que o ajustado,  pois 
infringe a legislação, cláusula 
4ª  somente o inquilino pode 
devolver o imóvel fora do prazo 
mediante pagamento de multa, 
o proprietário não pode pedir o 
bem durante a vigência do con-
trato. Salvo alguns casos espe-
cíficos descritos em lei,  como a 
denúncia da locação no caso de 
venda do bem no curso da loca-
ção. 
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Fifa documentou a ministro 
que Palmeiras ganhou Copa do 

Mundo de clubes

Brigas sem 
fim

A recente briga entre 
jogadores de Gama e 
Brasiliense e a batalha 

campal entre as torcidas dos 
dois times são só mais um 
capítulo do estágio atual das 
coisas que cercam as quatro 
linhas. Dias antes, houve um 
Fla x Flu que estava ameaça-
do de acontecer com torcida 
única. A luta jurídica que an-
tecedeu ao clássico, para ten-
tar garantir as duas torcidas, 
e o jogo em si foram indicati-
vos de que ainda é possível a 
convivência pacífica dentro e 
fora dos estádios.

 No entanto, as cenas do 
que aconteceu no Bezerrão 
depõem contra jogadores e 
torcedores. Fica difícil defen-
der o melhor para o futebol. 
Será que estamos condena-
dos a ver futebol com uma 
torcida só ou, pior, sem ne-
nhuma? Na realidade, o pro-
blema não está no futebol em 
si, está na impunidade. Os 
torcedores que invadiram o 
campo e produziram ima-
gens absurdas, serão os mes-
mos que, logo, logo, estarão 
trocando socos, pontapés e 
tiros novamente.

 Em 2013 e 2014, tivemos 
três fatos bem representati-
vos da impunidade: a morte 
de um garoto de 14 anos, em 
Oruro, Bolívia, vítima de um 
sinalizador atirado por tor-
cedores corintianos; a briga 
entre membros de torcidas 
organizadas de Corinthians 

e Vasco no Mané Garrincha; 
a invasão do CT Joaquim 
Grava por alguns corintianos 
inconformados com o time e 
que agrediram trabalhadores 
do CT e roubaram objetos. 
Ora, houve torcedores que 
participaram das três con-
fusões. Como esse pessoal 
ainda tem livre trânsito? Eles 
cometeram crimes! Prova-
velmente, esses torcedores 
devem ter participado de ou-
tras ações ilegais de lá para 
cá. Aliás, observamos nos 
noticiários que muitas brigas 
são marcadas com antece-
dência e longe dos estádios. 
A impunidade mantém os 
problemas.

 Fala-se muito no fim das 
torcidas organizadas. Várias 
já foram proibidas de fre-
quentar os estádios, algumas 
até extintas, mas não houve 
mudança. Os que hoje bri-
gam de uniforme, brigarão 
amanhã sem uniforme. Pior, 
“desorganizados” serão mais 
difíceis de identificação, pois 
as TOs saem sempre dos 
mesmos lugares, nos mes-
mos ônibus, param nas mes-
mas redondezas, ficam nos 
mesmo lugares nos estádios 
e fazem o mesmo percurso 
de volta. Fácil, fácil de serem 
monitorados. O X da questão 
é punir quem comete crime. 
Há exemplos no mundo in-
teiro de ações que estão dan-
do resultados. Mas tem que 
querer resolver.

Desde que começou 
a reivindicação do 
Palmeiras para equi-

paração da Copa Rio de 1951 
a Campeonato Mundial de 
Clubes, a Fifa sempre se ma-
nifestou usando a expressão 
worldwide, âmbito mundial. 
A Fifa admitiu a importância 
do torneio e disse tratar-se 
da primeira competição de 
abrangência mundial. Mas 
há um documento, só um, 
em que a entidade que regu-
la o futebol no mundo tratou 
a conquista de 1951 como 
Copa do Mundo de Clubes.

 Em 2013, um ano antes 
do congresso da Fifa em São 
Paulo em que Joseph Blatter 
declarou ter havido o reco-
nhecimento, a Fifa enviou 
um email ao então ministro 
dos esportes, Aldo Rebelo. O 
documento chama o torneio 
de 1951 de primeira Copa do 
Mundo de Clubes – first club 
World Cup.

 Consultada nesta semana 
sobre este documento, a Fifa 
voltou a dizer que admitiu 
a Copa Rio como um tor-
neio pioneiro e o Palmeiras 
como seu campeão. Mas sem 
igualá-lo aos mundiais desde 
2000. Diz o mesmo sobre as 
Copas Intercontinentais. Em 
réplica, com a mensagem en-
viada a Aldo Rebelo em 2013, 
a assessoria de imprensa da 
Fifa apenas repetiu o conte-
údo da mensagem anterior: 
‘’Consideramos respondida 
a pergunta em nossa mensa-
gem anterior.’’

 O então ministro dos es-
portes, Aldo Rebelo, lembra-
-se de ter recebido o email 
e também da ata da reunião 
com a confirmação do título 
mundial. Na ata, no entan-
to, está incluída a expressão 
worldwide — âmbito mun-
dial. ‘’Eu me lembro da reu-

nião e da votação. O Michel 
Platini perguntou se haveria 
outras requisições e Marco 
Polo Del Nero respondeu 
que não, apenas a do Pal-
meiras. A votação aconteceu 
e foi aceita a reivindicação 
por unanimidade. Só não 
me lembro se houve uma ou 
duas reuniões. Mas a ata da 
reunião eu tenho e diz ‘cam-
peão do mundo.’

 Na verdade, a ata refere-
-se a torneio de abrangência 
mundial.

 Rebelo também esclare-
ce a primeira mensagem da 
Fifa, em 2007, quando até 
o Jornal Nacional divulgou 
que havia sido aceita a rei-
vindicação do Palmeiras, no-
tícia depois desmentida. ‘’Na 
época, houve um parecer de 
uma comissão da Fifa, que 
carecia de apreciação do co-
mitê executivo’’, diz Rebelo.

 Abaixo, a íntegra da men-
sagem da Fifa enviada nesta 
semana, em que mantém a 
ideia de que o Palmeiras ga-
nhou o primeiro torneio de 
abrangência mundial, sem 
equipará-lo aos mundiais 
organizados de 2000 em 
diante. Também desviando 
da resposta à razão pela qual 
referiu-se ao título como 

Copa do Mundo de Clubes 
no email a Aldo Rebelo, em 
2013.

 ‘’At its meeting in Sao 
Paulo on 7 June 2014 the 
FIFA Executive Committee 
agreed to the request pre-
sented by CBF to acknowled-
ge the 1951 tournament be-
tween European and South 
American clubs as the first 
worldwide club competition, 
and Palmeiras as its winner.

 FIFA acknowledges and 
values the initiatives to es-
tablish worldwide club com-
petitions throughout history. 
This is the case of tourna-
ments involving European 
and South American clubs, 
such as the pioneering Copa 
Rio, played in 1951 and 1952, 
and the Intercontinental 
Cup.

However, it was not until 
2000 that FIFA organised 
the maiden FIFA Club World 
Cup, with representatives 
from all six confederations. 
The winners of this compe-
tition, which went on to be 
staged annually from 2005 
onwards, are the ones offi-
cially considered by FIFA as 
club world champions.

Kind regards,

Naoise King’’
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Boleto bancário agora exige CPF 
do pagador

Finanças

Mudanças: cobranças só poderão ser feitas com identificação 
obrigatória e os pagamentos vencidos agora podem ser feitos 
em qualquer banco

Síndicos de todo o Brasil 
devem ficar atentos: a 
determinação da Fede-

ração Brasileira dos Bancos 
(Febraban) - que atendeu 
a uma solicitação do Banco 
Central - a qual exige o nú-
mero do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) do pagador para 
a geração de boletos bancá-
rios já entra em vigência 
neste mês e os condomínios 
devem correr para atualizar 
os dados dos moradores e 
evitar a inadimplência nas 
taxas condominiais pagas 
por esse meio. 

 No caso de pessoa jurí-
dica, o CNPJ é igualmente 
necessário. O boleto ban-
cário é atualmente o meio 
de cobrança mais utilizado 
nos condomínios brasilei-
ros, devido a sua segurança 
e praticidade. Assim, é pre-
ciso agilizar com urgência o 
recolhimento dos dados para 
essa finalidade. Caso contrá-
rio, sem os dados dos con-
dôminos, o condomínio fica 
impossibilitado de emitir bo-
letos, o que pode aumentar a 
inadimplência, consequên-
cia indesejável para todos os 
síndicos. 

 Mas, calma, ainda há 
tempo para se organizar! 
A exigência, por enquanto, 
está valendo a partir deste 
mês de março para os bole-
tos gerados no valor de R$50 
mil. Em maio será a vez das 
faturas iguais ou maiores de 
R$ 2 mil (confira o calendá-
rio ao final dessa matéria). A 
expectativa é que até dezem-
bro todos os boletos bancá-
rios sejam obrigatoriamente 
gerados com a identificação 
do CPF da pessoa responsá-
vel pelo pagamento da conta, 
no caso o condômino.

 Outra novidade para este 
ano é que a nova platafor-
ma de cobrança da Febra-
ban permitirá que boletos 
de condomínios vencidos 
possam ser pagos em qual-
quer banco, uma facilidade 
a mais para o morador que 
eventualmente perder o pra-
zo de pagamento. Essa era 
uma antiga reivindicação de 
consumidores de todos os 
clientes que encontravam 
dificuldades para quitas suas 
dívidas após a data do ven-
cimento, aumentando seus 
encargos com acréscimos de 
juros cumulativos. 

Valor Implementação
a partir de

= ou + R$ 50.000 13 de março

Entre R$ 49.999,99 e R$ 2.000 8 de maio

Entre R$ 1.999,99 e R$ 1.000 10 de julho

Entre R$ 999,99 e R$ 500 18 de setembro

Entre R$ 499,99 e R$ 200 23 de outubro

= ou - R$ 199,99 11 de dezembro
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Assessoria Condominial

Agora é Lei, condomínios residenciais 
estão isentos de Imposto de Renda sobre 

rendimentos de aplicações financeiras
Diretor da JR Office e da Folha do Síndico

Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por
Aldo Junior |

Economia é uma pala-
vra fundamental na 
gestão condominial. 

Evidentemente quando se 
trata de poupar, qualquer 
sindico gostaria de poder 
economizar em suas despe-
sas mensais e evitar repasses 
de custos aos condôminos. 

Uma lei esquecida dentre as 
inúmeras leis instituídas no 
Brasil, a Lei No 12.973/2014 
permite aos condomínios 
isenção de cobrança de IRPF 
nas aplicações financeiras, 
podem acreditar. 

 Vale salientar que em vir-
tude dos condomínios não 
terem personalidade jurídica 
definida, ou seja, em alguns 
momentos ser considerado 
como pessoa jurídica e em 
outros ser considerada pes-
soa física ocorre a tributação 
de IRPF sobre as aplicações. 

 É isso mesmo, os rendi-
mentos recebidos pelos con-
domínios residenciais cons-
tituídos nos termos da Lei nº 
4.591/1964 e com valor de 
até R$ 24 mil, por ano-calen-
dário, passaram a ser isentos 
do recolhimento do IRPF 
(Imposto de Renda Pessoa 
Física), conforme o artigo 
3º da Lei nº 12.973/2014, 
publicada no Diário Oficial 
da União em 14 de maio de 
2014.

 Sem duvida nenhuma 
uma grande novidade para 
os condomínios residenciais, 
visto que anterior a institui-
ção desta lei, qualquer rendi-
mento dessa natureza estava 
sujeito à tributação na sua 
integralidade.

 Os rendimentos de que 
trata a lei, com direito à isen-
ção deverão ter ser revertidos 
em benefício do condomínio 
para a cobertura de despesas 
de custeio e de despesas ex-
traordinárias.

 As despesas de custeio 
que cita a especificamente a 
legislação, são exatamente 
as despesas ordinárias – pre-
vistas em orçamento – que 
mantém a administração, 
conservação e manutenção 
do condomínio. Acrescenta-
-se ao texto legal, em tempo
as taxas extraordinárias que
visam à aplicação nas benfei-
torias que valorizam o patri-

mônio comum.

 Estes rendimentos cober-
tos pela nova regra, deverão 
necessariamente decorrer do 
uso (despesas ordinárias), 

Art. 3º Lei 12.973/2014

Ficam isentos do Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Físicas os rendimentos recebidos pelos condomínios 
residenciais constituídos nos termos da Lei no 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964, limitado a R$ 24.000,00 
(vinte e quatro mil reais) por ano-calendário, e desde 
que sejam revertidos em benefício do condomínio para 
cobertura de despesas de custeio e de despesas extraor-
dinárias, estejam previstos e autorizados na convenção 
condominial, não sejam distribuídos aos condôminos e 
decorram:

I - de uso, aluguel ou locação de partes comuns do con-
domínio;

II - de multas e penalidades aplicadas em decorrência de 
inobservância das regras previstas na convenção condo-
minial; ou

III - de alienação de ativos detidos pelo condomínio.

aluguel ou locação de par-
tes comuns do condomínio 
(espaços gourmet, salão de 
festas dentre outros) como 
também  de multas e pena-

lidades aplicadas por quebra 
de regras previstas na con-
venção condominial. 

 A utilização dos referidos 
rendimentos também pre-
cisa estar prevista e autori-
zada pela convenção condo-
minial, sendo que os valores 
não poderão ser distribuídos 
aos condôminos.

Caso os rendimentos finan-
ceiros excedam o valor de 
R$ 24 mil em decorrência 
das aplicações financeiras 
no ano base calendário, os 
rendimentos do condomínio 
continuam tributados pelo 
Imposto de Renda das Pes-
soas Físicas, independente-
mente de serem ou não dis-
tribuídos aos condôminos.

Para receber de volta os valo-
res debitados das aplicações,  
os condomínios precisam 
comprovar junto a institui-
ção bancária a origem dos re-
cursos por meio das atas de 
assembleias (aprovação de 
orçamento anual, de arreca-
dação de taxa extra para re-
alização de obras e balancete 
anual comprovando as des-
pesas ordinárias custeadas) 
que atendam as exigências 
da legislação e aguardando 
o tramite administrativo do
banco para a efetiva devo-
lução dos recursos na conta
corrente.
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Grupos em aplicativos e sistemas de gestão 
auxiliam rotinas do prédio e na comunicação

Tecnologia

A conectividade já faz par-
te do dia a dia das pessoas 
em diversas maneiras, em 

diferentes âmbitos – no trabalho, 
nas escolas, no acesso às informa-
ções, na facilitação de processos. E 
os síndicos podem aproveitar esse 
estreitamento de relações permi-
tido pela tecnologia para agilizar 
certas demandas do condomínio, 
que vão desde a comunicação de 
algo relevante que aconteceu até a 
emissão da segunda via da taxa de 
condomínio. 

 No residencial Piazza Navona, 
no centro de Criciúma, o síndico 
Domingos Tomé acompanha há 
dois meses no WhatsApp, aplica-
tivo para smartphones, um grupo 
especialmente criado para os con-
dôminos do prédio. “A iniciativa 
surgiu em uma reunião sobre segu-
rança, e a maioria dos moradores 
aderiu”, explica. O síndico conta 
que os participantes ficaram bem 
entusiasmados com a ideia. “Se 
algum morador esquecer os faróis 
do carro acesos na garagem, por 
exemplo, alguém pode avisar pelo 
grupo, como já aconteceu”, afirma.

A ação de juntar os moradores 

em uma tecnologia acessível pelos 
smartphones também aumentou 
a cordialidade e os aproximou em 
datas comemorativas. “Às vezes 
acontecem cumprimentos, como 
desejar um bom-dia e uma boa-
-tarde. No dia das mães, também,
mensagens de parabéns foram co-
locadas no grupo”, comenta. Tomé
ressalta que, como os telefones
ficam mais acessíveis a partir da
inserção do grupo, caso seja neces-
sário mandar algum recado especí-
fico para alguém, pode chamar em
uma conversa em particular. “Mas
como nem todos os moradores es-
tão no grupo, a comunicação tradi-
cional também precisa continuar
funcionando”, lembra o síndico,
que atua há quatro anos na gestão
do prédio.

 Criar grupos restritos tam-
bém pode facilitar a comunicação, 
como incluir os conselheiros em 
um grupo específico, sendo que 
até mesmo a empresa administra-
dora pode participar. “Participo de 
alguns grupos de condomínios, e 
assim ficamos sabendo com mais 
rapidez o que está acontecendo. 
Por exemplo, esses dias a subsíndi-

ca de um prédio renunciou ao car-
go, e podemos agilizar os trâmites 
para a transição quando ela veio 
assinar os papéis na administrado-
ra”, conta Thiago Sombrio, gerente 
de uma empresa administradora 
em Criciúma. Em outro residen-
cial, o administrador acompanhou 
por fotografias postadas no grupo 
algumas obras feitas no prédio. 
“Essa comunicação é bastante prá-
tica”, destaca.

Dicas para conversas em 
grupo no WhatsApp

- Envie informações de interesse
comum: lembre-se de que todos
convivem no mesmo condomínio e
que o grupo foi criado em prol des-
sa característica específica.

- Foque nos assuntos relevantes do
prédio, como acontecimentos im-
portantes e registros pertinentes,
como a conclusão de uma obra.

- Evite se exaltar ou motivar assun-
tos que possam gerar polêmica ou
atrito entre os moradores, como
inflamar discussões sobre espor-

tes, política ou religião, por exem-
plo. Fique de olho também no ho-
rário das mensagens.

- Caso se inicie uma conversa pa-
ralela com um morador, se não for
um assunto de interesse comum,
inicie uma conversa em particular.

Novas tecnologias a favor 
do síndico

 Ao optar por uma tecnologia 
para facilitar a comunicação entre 
síndico e moradores, é possível 
garantir, além da segurança das 
informações, a certeza de que os 
tópicos levantados terão o devido 
encaminhamento. Hoje, o merca-
do já dispõe de sistemas e aplica-
tivos desenvolvidos especialmente 
para gestão de condomínios. “Nes-
se tipo de sistema é possível regis-
trar ocorrências e agilizar determi-
nadas rotinas administrativas do 
prédio, como a emissão de segunda 
via da taxa de condomínio, o agen-
damento do uso do salão de festas 
e até mesmo o registro de controle 
de segurança na portaria”, explica 

Everton Pitz, especialista na área 
de gestão de tecnologia para con-
domínios.

 As funcionalidades desses sis-
temas específicos vão além dos 
aplicativos utilizados apenas para 
comunicação, como no WhatsApp 
ou a partir da criação de grupos no 
Facebook, e se tornam mais confiá-
veis para os síndicos, especialmen-
te a longo prazo. “É fundamental 
para uma boa gestão condominial 
que o síndico em exercício tenha 
acesso às informações das gestões 
anteriores”, esclarece Pitz, lem-
brando que o ideal é que todas as 
conversas entre moradores e sín-
dicos por meios eletrônicos fiquem 
registradas e constem em um his-
tórico que seja de propriedade do 
condomínio.

 No sistema, tanto o síndico e 
quanto os moradores podem aces-
sar os dados, cada um com o perfil 
de usuário específico, para acom-
panhar o que está acontecendo. 
“Alguns sistemas estão disponíveis 
tanto para computadores quanto 
para celulares, o que aumenta a 
praticidade de uso e a transparên-
cia da gestão”, explica Everton Pitz.
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Acompanhamento de obras e 
reformas também pode ser feito 

por arquitetos

Seu Condomínio

Desde que foi lança-
da em 2014 a NBR 
16.280 pela Asso-

ciação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT) es-
tabelecendo diretrizes para 
a realização de obras em 
condomínios, uma dúvida 
pairou sobre os síndicos: 
quem procurar para fazer o 
acompanhamento no caso 
de reformas? Engenheiros 
ou arquitetos? A resposta é 
ambos, desde que seja um 
profissional devidamente 
habilitado e registrado junto 
ao seu respectivo Conselho 
de classe.

 Embora seja pouco di-
vulgado, empresas de arqui-
tetura também podem ser 
contratadas para realização 
de manutenções ou obras 
em condomínios, conforme 
atribuições previstas pela 
Lei N.º 12.378 de 31 de de-
zembro de 2010, que regu-
lamenta o exercício da Ar-
quitetura e Urbanismo no 
país. Qualquer intervenção 
deve ser obrigatoriamente 
acompanhada por empre-
sas e profissionais que irão 
emitir a ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica), 
no caso dos Engenheiros e 
o RRT (Registro de Respon-
sabilidade Técnica) no caso
dos Arquitetos e Urbanistas.

 O documento deve ser 
feito antes do início do ser-
viço e nele constarão deta-
lhes como endereço da obra, 
dados do contratante e do 
profissional, o serviço exe-
cutado e quem são os res-
ponsáveis pelas atividades 
de Arquitetura e Urbanis-
mo ou engenharia a serem 
realizadas. A NBR 16.280 
da ABNT exige a elabora-
ção prévia de laudo técnico 
e plano de reforma antes do 
início das obras, orientando 
as etapas de obras de refor-
mas e lista os requisitos para 
antes, durante e depois de 
uma reforma em um prédio 
ou em uma unidade. 

O laudo técnico

 Um laudo técnico é o re-
sultado de uma vistoria acu-
rada, trata-se de documento 
emitido após perícia técnica 
realizada no ambiente a ser 
vistoriado, a fim de se com-
provar a condição de insalu-
bridade ou periculosidade. 
Com um laudo técnico de 
vistoria predial em mãos, 
o síndico pode reivindicar
reparos junto à construto-
ra responsável de maneira
mais concreta. O laudo ain-
da auxilia nas etapas de ne-

gociação das obras e pode 
ser utilizado como laudo 
pericial caso não haja acor-
do entre o condomínio e a 
construtora.

 O perito avalia proble-
mas construtivos técnicos, 
e pode apontar falhas no 
projeto que não são reco-
nhecidas por leigos. Com o 
laudo em mãos, o síndico 
tem uma análise técnica da 
situação, podendo refutar 
reclamações e cobranças de 
seus condôminos. Para que 
uma reforma condominial 
seja segura e responsável do 
início ao fim, o laudo técnico 
de vistoria predial é melhor 
opção para detecção de pro-
blemas, escolha e negocia-
ção de orçamentos.

 A manutenção predial 
envolve uma série de ser-
viços complexos, por isso, 
deve ser executadas por pro-
fissionais capacitados. Eco-
nomizar nessa etapa pode 
ser perigoso, uma vez que 
projetos ou obras executa-
das por pessoas sem habi-
litação podem implicar no 
uso de materiais inadequa-
dos, no aumento do risco de 
acidentes, custos adicionais 
com reparos e até mesmo 
tragédias e prejuízos irrepa-
ráveis.
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Convenção e regimento interno: documentos 
imprescindíveis na administração do condomínio

Repeteco Por
Andréa Mattos |

A existência de conven-
ção e regimento inter-
no faz uma sensível 

diferença na administração de 
um condomínio. Infelizmente, 
ainda é grande o numero deles 
que não tem estes dois docu-
mentos.

 A elaboração destes do-
cumentos não é complicada e 
envolve toda a comunidade.

 No Brasil, os condomí-
nios sejam eles residenciais, 
comerciais ou mistos – se di-
videm, basicamente, em dois 
grandes grupos: os que pos-
suem convenção e regulamen-
to interno e aqueles que são 
administrados sem nenhu-
ma regulamentação oficial. E 
quando se pergunta aos síndi-
cos  o motivo pelo qual o con-
domínio não tem suas regras 
administrativas e de convivên-
cia, a resposta mais comum é: 
o que mesmo deve conter es-
ses documentos? Parte desta
resposta já está presente na
lei de condomínios 4.591/64,
que dita as regras de votação,
composição da diretoria, por

exemplo, mas a outra parte, 
será determinada pela própria 
assembléia de moradores, que 
podem expressar as suas pre-
ocupações e prioridades. A lei 
dá essa brecha por entender 
que cada condomínio possui 
particularidades que devem 
ser respeitadas.

 Mas, para elaboração de 
convenção e do regulamen-
to interno – este ultimo pare 
mais com o acordo de convi-
vência dos condomínios – a 
presença de um advogado é in-
dispensável. Ele é quem Dara 
acessória para o condomínio, 
tirando duvidas e orientando 
para evitar problemas futu-
ros. Por isso, é indispensável 
a participação de todos os mo-
radores, que têm que opinar, 
sugerir e ter bem claro as re-
gras que estão se comprome-
tendo a se submeter.

 Principais itens

Moradores brigando 
por causa de animais? O que 
o regulamento diz respeito à
presença deles no condomí-
nio? O uso do salão de festas

pode ser feito por qualquer 
morador? Parentes de con-
dôminos podem agendar reu-
niões? Quem se responsabi-
liza? Estas são algumas das 
perguntas mais comuns entre 
os condôminos, e por isso es-
tas e outras questões não po-
dem ficar de fora. Abaixo, um 
quadro formulado por con-
sultores condominiais, que 
acreditam que nenhum destes 
itens pode ficar de fora do de-
bate e, conseqüentemente, da 
convenção e do regulamento 
interno. Não estão incluídos 
todos os itens e cada um deve 
ser analisado separadamente.

• Animais – A permissão
ou proibição de animais de
estimação no condomínio
construções e obras – refor-
mas ou alterações nas áreas
internas privativas são per-
mitidas, desde que estejam
dentro do estabelecido em
legislação especifica para
edificação, convenção, não
comprometam a estrutura
do edifício nem prejudi-
quem os outros moradores.

• Fachada – A legislação de
condomínio proíbe qual-
quer alteração que modi-

fique a fachada do prédio, 
salvo se for obtida autori-
zação de todos os condomí-
nios.

• Os infratores estão su-
jeitos a uma multa prevista
na convenção e podem ser
obrigados a desfazer a alte-
ração. Atenção a instalação
de grades ou redes proteto-
ras não constitui alteração
de fachada, pois visa a se-
gurança, especialmente de
crianças.

• Garagem  - A utilização de
garagem em espaço de uso
comum pelos moradores
pode ocasionar atritos. Por
isso, convém que a conven-
ção estipule regras, como:
- identificação para entrada
do veiculo (selos, cartões,
chaves de acionamento, ze-
lador, etc); - demarcação da
vaga (fixa, por chegada, pr
rodízio ou sorteio); - a de-
finição de vagas pelo tama-
nho do veiculo; necessidade
de manobras (pelo morador
ou funcionário do condomí-
nio); responsabilidade so-
bre furtos e danos;

• Horário – A convenção,

o regimento interno ou as
assembléias, em função da
conveniência da maioria
dos condomínios, determi-
nam os horários para reali-
zação de mudanças, uso do
salão de festas e de jogos,
playground, da piscina, do
fechamento das portas de
acesso, de uso da garagem,
etc. ninguém, sindico, pode
determinar, unilateralmen-
te, os horários.

• Piscina – As regras para
utilização da piscina, como
o horário e época de funcio-
namento, o exame médico,
o uso por visitantes, a con-
tratação de pessoas para
segurança e a manutenção
são itens que devem ser re-
gulamentados pela conven-
ção ou regimento interno.

• Salão de festa – O uso do
salão deve ser previsto na
convenção ou no regimento
interno, no que diz respeito
à forma de sua utilização
(custo, limpeza, horário,
equipamentos etc).

Jornalista e colaboradora da 
Folha do Sindico
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Impermeabilização é necessária 
para preservar estrutura predial

Manutenção

A aparição de goteiras, 
infiltrações e mofo 
nas paredes ou teto é 

sempre sinal de dor de cabe-
ça no condomínio, seja para 
o morador, o qual se preo-
cupa com os danos ao seu
patrimônio e os prejuízos fi-
nanceiros, ou mesmo para o
síndico que, por sua vez, pre-
ocupa-se com a estrutura do
prédio e, de quebra, frequen-
temente é chamado a resol-
ver conflitos entre condômi-
nos que não sabem de quem
é a culpa para as avarias.

 Essa “culpa”, muitas ve-
zes, precede até mesmo a 
ocupação do prédio pelos 
moradores. Ela está na gê-
nese do projeto e execução 
da construção, uma vez que 
- por negligência ou econo-
mia - as construtoras não re-
alizam a impermeabilização
adequada de lajes, paredes
e pisos. Isso acarreta pro-
blemas que chegam com o
tempo e podem até mesmo
comprometer a segurança do
prédio, pois a água oxida es-
truturas de ferro fundamen-
tais para manter o prédio de
pé.

 Rachaduras, vazamen-
tos, goteiras e infiltrações se 
tornam mais perceptíveis no 
período das chuvas e devem 
servir de alerta para mos-
trar que algo está errado! A 
impermeabilização de lajes e 

coberturas é extremamente 
importante para proteger a 
alvenaria contra a umidade, 
é um erro pensar que azule-
jos ou cerâmicas protegem o 
piso conta a infiltração, pois 
a água continua a passar e a 
causar diversos problemas.

 Somente o processo de 
impermeabilização é capaz 
de selar e vedar superfícies 
fabricadas com materiais po-
rosos e suas falhas, geradas 
por movimentos na estru-
tura ou por erros na execu-
ção da obra. Infelizmente, 
algumas construtoras não 
realizam esse processo cor-
retamente e os ocupantes 
do prédio só vão perceber os 
prejuízos tempos depois. E 
as despesas não são baratas: 
recuperar os danos causados 
por falta de impermeabili-
zação pode sair muito mais 
caro do que fazê-la no tem-
po correto. De acordo com 

especialistas, o custo do pro-
cesso durante a construção 
pode ser de 1% a 3% do valor 
da obra, mas a execução de-
pois da obra concluída pode 
corresponder a 25%.

 Existem dois sistemas 
de impermeabilização: rígi-
dos e flexíveis. No primeiro, 
aditivos químicos são adi-
cionados aos materiais de 
construção, reduzindo a po-
rosidade dos mesmos. Este 
tipo é indicado para locais 
que não exista possibilidade 
de trincas ou fissuras como 
subsolos, piscinas internas e 
galerias de barragens. A ou-
tra opção é aplicável em áre-
as sujeitas a fissuras e possui 
duas subcategorias: molda-
dos no local (membranas) e 
os pré-fabricados (mantas). 
Estas são ideais para telha-
dos, terraços, reservatórios 
de água, entre outros.

Redação / Assessoria Dino |
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Rediscussão de item
É possível votar novamente um tópico na mesma assembleia?

Jurídico

Quem atua em con-
domínios sabe que a 
legislação é omissa 

sobre diversos problemas co-
tidianos. Alguns dos melho-
res exemplos dessa “falha” 
legislativa estão nos procedi-
mentos de assembleia. 

A bem da verdade, esse vá-
cuo deveria ser preenchido 
pela convenção do condo-
mínio que, por sua vez, deve 
regular o funcionamento das 
assembleias.

 Todavia, considerando 
que a maioria das conven-
ções existentes não são feitas 
por advogados especializa-
dos (são feitas por agentes 
sem a devida qualificação 
profissional, como constru-
tores, administradores, con-
dôminos e advogados que 
não são especialistas), o que 
fazer?

 Nesse breve trabalho, 
será exposta situação que 
frequentemente ocorre e 
também será apresentada 
a melhor forma de solução, 
conforme nossa opinião.

 Depois de votado deter-
minado item, a assembleia 
pode voltar atrás na mesma 
sessão e votar novamente a 
matéria? É comum algum 
condômino chegar atrasado 
ou mudar de ideia em rela-

ção a como votou e solicitar 
retomar o item, mas isso é 
possível?

 Via de regra, não. Uma 
vez discutido determinado 
item, a assembleia não pode 
revê-lo na mesma sessão 
(sem prejuízo de se convocar 
uma outra assembleia para 
rediscutir).

 Além de se tornar inviável 
a operação dos trabalhos da 
assembleia se for permitido 
voltar aos itens anteriores, 
há prejuízo aos condôminos 
que, satisfeitos com o resul-
tado de determinado item, já 
tenham se retirado.

 No entanto, existem duas 
condições em que se permite 
retornar a um item anterior 
já discutido na ordem do dia: 
(1) se todos os que estavam
presentes na discussão do
item pela primeira vez ainda
estão presentes e concordam
em votá-lo novamente e (2)
quando existe vício de legali-
dade.

 Tenham votado ou não, 
tenham discutido ativamen-
te ou não, mas estavam e 
continuam presentes, se to-
dos os que participaram do 
item anterior estiverem de 
acordo, pode-se voltar a dis-
cutir o tópico e votá-lo nova-
mente.

 Se 100% estiver de acor-
do em voltar ao ponto, não 
há necessidade de se jus-
tificar a decisão, bastando 
confirmação da vontade em 
rever o item. No entanto, se 
um condômino se ausentou, 
o item não pode ser rediscu-
tido, salvo na condição a se-
guir.

 Na segunda hipótese, se 
verificado vício de legalida-
de, o presidente da assem-
bleia deve voltar ao item an-
terior. Isso ocorre quando, 
por exemplo, descobre-se 
desrespeito a quórum legal 
ou convencional, percebe-se 
que houve erro na contagem 
de votos, ignorou-se alguma 
informação essencial que 
poderia influir no resultado 
ou outro elemento relevante 
de que se tomou ciência após 
o fechamento do item.

Porém, se verificado o ví-
cio de legalidade, mas está 
ausente algum condômino 
que estava presente na dis-
cussão original do item, ao 
retornar a esse item da pau-
ta, o máximo que se pode fa-
zer é declará-lo prejudicado 
(sem efeito), facultada sua 
rediscussão em outra assem-
bleia, se for desejo do condo-
mínio.

A interpretação acima 

exposta se baseia em alguns 
princípios que norteiam o 
funcionamento das assem-
bleias.

 O primeiro é o da vincu-
lação da sessão aos itens da 
convocação, pois pode até 
parecer inofensivo rediscu-
tir itens na mesma sessão, 
mas, para o titular de voto 
que se ausentou na redis-
cussão (que não é obrigado a 
ficar até o término da assem-
bleia), houve desrespeito à 
convocação, tendo em vista 
que, uma vez fechado o item 
pelo presidente, houve, de 
fato e de direito, uma nova 
discussão, mas sem convo-
cação específica. 

 Outro princípio que nor-
teia a conclusão desse tema 
é da boa-fé objetiva, que é o 
dever de lealdade que todos 
devem prestar reciproca-
mente nas relações do con-
domínio com condôminos e 
entre os próprios condômi-
nos.

 Mesmo que não haja 
intenção em prejudicar al-
guém, não é adequado redis-
cutir o tema na ausência de 
um ou mais dos participan-
tes originais, salvo se eles 
ainda estiverem presentes 
ou se houver outra convoca-
ção específica.

 Não parece adequado 
aplicar interpretação dife-
rente, do contrário, se per-
mitiria manobras desleais de 
verdadeiras “facções” den-
tro de condomínio, que po-
deriam rever todos os itens 
discutidos depois de alguns 
condôminos se retirarem.

Para isso, bastaria se orga-
nizar longas assembleias, 
aguardar os condôminos 
cansarem e se retirarem 
para rediscutir.

Por fim, uma assembleia de 
condomínio pode apresentar 
inúmeros problemas, o que 
ressalta a necessidade de as-
sistência jurídica especiali-
zada para evitar ilegalidades.

*André Luiz Junqueira.
é professor, advogado com
mais de 10 anos de experiên-
cia e autor do livro “Condo-
mínios – Direitos & Deveres”
(www.andreluizjunqueira.
com.br). Pós-graduado em
Direito Civil e Empresarial
pela Universidade Veiga de
Almeida (UVA). MBA em
Gestão Empresarial pela
Fundação Getulio Vargas
(FGV). Certificado em Nego-
tiation and Leadership pela
Harvard Law School (HLS).

André Junqueira
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A força da solidariedade na vida em condomínios
Onda de violência no estado do Espírito Santo serviu para despertar a união e espírito de equipe entre condôminos

Especial

Durante o mês de fe-
vereiro todo o Brasil 
assistiu estarrecido a 

uma sequência de atos vio-
lentos no estado do Espírito 
Santo, em decorrência de 
uma prolongada greve dos 
policiais militares. Assassi-
natos, assaltos, arrastões, 
saques a lojas e vários outros 
crimes assustaram a popula-
ção capixaba, que se viu pre-
sa em suas próprias casas, 
impedida de sair. 

 Porém, se por um lado 
a greve dos PMs mostrou o 
pior lado do ser humano em 
seu instinto violento e desejo 
de praticar o mal, o episó-
dio também serviu para fa-
zer aparecer demonstrações 
de solidariedade. Em vários 
condomínios, moradores se 
organizaram para proteger o 
patrimônio e ajudar uns aos 

outros, no momento da ne-
cessidade. 

 Com o clima de insegu-
rança na cidade, muitas pes-
soas ficaram com medo de 
sair de casa para qualquer 
atividade, incluindo com-
prar comida e itens básicos. 
Ainda que se aventurassem a 
sair às ruas, a chance de en-

contrar um estabelecimento 
comercial aberto era mínima 
e, assim, muita gente ficou 
sem mantimentos. A situa-
ção foi contornada com o au-
xílio entre vizinhos.

 Em um condomínio no 
bairro Jardim da Penha, na 
capital Vitória, a estudante 
Maria Clara Messias contou 

com a solidariedade de vizi-
nhos. “Por morar sozinha, 
nunca costumo guardar mui-
ta comida em casa, pois ge-
ralmente me alimento fora, 
mas com a crise da seguran-
ça me vi em uma situação 
delicada e a sorte foi contar 
com a ajuda de outros con-
dôminos, o que retribui com 
produtos de limpeza”, conta. 
Vários moradores do prédio 
se mobilizaram para trocar 
produtos entre si.

 Além da falta de manti-
mentos, a preocupação com 
a segurança do prédio tam-
bém mobilizou moradores 
da capital capixaba e cida-
des da região metropolitana. 
Moradores de residenciais 
na cidade de Serra organiza-
ram grupos de homens para 
fazer vigília nas entradas e 
muros do condomínio, com a 

intenção de evitar invasões. 
Às mulheres coube a função 
de servir lanche e dar o apoio 
na comunicação entre os vo-
luntários.

 A síndica Maria Rita Si-
mões vê com bons olhos a 
integração promovida, em-
bora tenha sido feita em um 
momento de grande tensão. 
“Passamos por um período 
assustador, mas que serviu 
para mostra que a união faz 
a força. Antes, havia vizinhos 
que nunca tinham trocado 
um ‘bom dia’ e hoje se tor-
naram amigos. Tiramos uma 
grande lição de solidarieda-
de com tudo isso e compre-
endemos que viver em con-
domínio é mais que apenas 
algumas despesas juntos, é 
dar as mãos no momento de 
necessidade”, avalia a síndi-
ca. 
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Uso privativo de corredores é 
irregular

Cotidiano

Um condomínio se di-
vide basicamente em 
dois territórios: um 

privado e outro de uso co-
mum. O primeiro consiste 
nas unidades pertencentes a 
cada proprietário ou inqui-
lino que usufrui delas, já o 
segundo diz respeito a todas 
as áreas comuns do prédio 
e, portanto, de domínio co-
letivo daqueles indivíduos 
que compõem o condomí-
nio. Nesse contexto, há limi-
tes rígidos que diferenciam 
e separam esses espaços e 
transgressões podem vir a 
ser punidas.

 Partindo desse enten-
dimento, percebemos que 
alguns hábitos comuns, so-
bretudo em condomínios 
residenciais são irregulares: 
pintar o hall do elevador 
em frente à porta do apar-
tamento com cores que des-
toam do restante do prédio, 
por exemplo. Em primeiro 
lugar, a pintura desses espa-
ços comuns é de responsabi-
lidade do condomínio e não 
do proprietário da unidade. 
Ele não pode pintar, textu-
rizar, nem afixar quadros ou 
colocar móveis, vasos com 
plantas ou outro enfeite, 
uma vez que o espaço que há 
da porta para fora do aparta-
mento não lhe pertence, é de 
uso coletivo.

 O síndico Manoel Lins, 
de João Pessoa, precisou 

acionar a Justiça para re-
solver um problema desse 
gênero. “Nosso prédio é bem 
pequeno e uma moradora 
que vivia no apartamento 
do térreo resolver fechar 
um corredor lateral da gara-
gem para colocar seus dois 
cachorros, mandou colocar 
um portão isolando a área”. 
O condomínio advertiu so-
licitando a retirada do por-
tão, alegando que - embora 
a área estivesse ao lado do 
apartamento, era de uso co-
mum do prédio. Contudo, a 
questão não foi soluciona-
da amigavelmente. “Ela se 
recusou a desfazer o canil 
e houve todo um desgaste 
com advogados para liberar 
o espaço”, afirma Lins.

Além da ocupação per-
manente dessas áreas a 
exemplo do cercamento 
para colocar animais de es-
timação ou decorar ao gosto 
de um morador um hall ou 
corredor, o uso temporá-
rio também é irregular. Um 
exemplo é o uso de hall e 
corredores por crianças. A 
brincadeira é permitida nos 

condomínios, desde que seja 
realizada nos locais apro-
priados, como playground, 
área de lazer ou brinque-
doteca. Os pais ou respon-
sáveis devem orientar suas 
crianças a não espalharem 
brinquedos por corredores, 
nem no hall do prédio, difi-
cultando a passagem de ou-
tros moradores. 

 A convivência em condo-
mínio exige bom senso, tan-
to por parte dos condôminos 
que devem procurar seguir 
as regras e não causar trans-
tornos nem ao próprio pré-
dio nem aos vizinhos, quan-
to por parte dos síndicos na 
hora de chamar a atenção 
quando há pequenas infra-
ções. Na maioria das vezes 
uma conversa educada re-
solve o problema. Se não for 
suficiente, pode-se enviar 
uma advertência formal so-
licitando que a falta não se 
repita. Em último caso, a 
aplicação de multas é uma 
penalidade prevista nas con-
venções de condomínio para 
os que não obedecem as nor-
mas do Regimento Interno. 
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Portão eletrônico

 Item fundamental para 
a segurança do prédio, o 
portão eletrônico pode ser 
encontrado no mercado em 
várias versões de modelo e 
preço. Há opções diversas, 
como os portões de correr, 
que vão para os lados, os 
basculantes (aqueles que 
sobem e descem), os portões 
de abertura, com duas fo-
lhas abrindo cada uma para 
um lado. O formato também 
está presente nos portões 
sociais, que são os de acesso 
comum (pedestre).

 Uma característica prá-
tica dos novos modelos é a 
opção de torná-los automá-
ticos, e selecionar a quanti-
dade de tempo para que se 
fechem sozinhos. Isso evita 
que o condômino vá embo-

ra e esqueça o portão aberto, 
deixando o prédio vulnerável à 
ação de impostores. Para incre-
mentar o sistema de segurança 
do condomínio, alguns portões 
eletrônicos já vêm de fábrica 
acompanhados de câmera de 
segurança ou alarmes.

Ralos de piscina

 Acidentes envolvendo ra-
los de piscina infelizmente não 
são raros e, na maioria das ve-
zes, têm como vítimas crianças. 
Uma maneira de reforçar a se-
gurança e evitar possíveis ocor-
rências perigosas é a instalação 
de uma tampa FSB. A sigla O 
nome FSB é uma homenagem 
da empresa fabricante à me-
nina Flavia Souza Belo (cujas 
iniciais são FSB) que vive em 
coma há mais de 12 anos, de-
pois de ter ficado presa pelos 

cabelos, em um dreno de fundo 
mal dimensionado. 

 A tampa FSB é baseada em 
normas de segurança interna-
cionais que tornam a piscina 
mais segura a um custo baixo, 
aumentando a vazão do dreno 
para 30m³/h, com isso impe-
dindo a sucção dos banhistas 
e até mesmo que ocorra o apri-
sionamento dos cabelos, eli-
minando o risco de acidentes 
envolvendo o dreno de fundo. 
O preço é acessível, um modelo 
básico custa em média R$ 70.

Placa modular em 
PVC

 A placa modular em PVC é 
um material versátil que vem 
sendo muito utilizado por ar-
quitetos e engenheiros em 
reformas por apresentar um 

bom custo-benefício. Du-
rabilidade, fácil instalação, 
manutenção simplificada (é 
limpa com água e detergen-
te neutro) e isolamento tér-
mico e acústico são algumas 
das qualidades desse tipo 
de placa. 

 O potencial isolante é 
um ponto de interesse es-
pecial quando se trata de 
reformas em condomínios, 
uma vez que o barulho é um 
dos principais motivos para 
brigas e conflitos entre con-
dôminos. A placa modular 
em PVC é capaz de mini-
mizar ruídos externos, bem 
como não permite que o 
som do interior “vaze” para 
fora. Além disso, o fato de 
seus módulos serem remo-
víveis facilita a manutenção 
quando for necessário al-
gum reparo em instalações 
elétricas e hidráulicas.
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20.000 Exemplares
riodejaneiro@jornaldosindico.com.br

São Paulo/SP - 11 5572.5250
20.000 Exemplares

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

3.000 Exemplares
sorocaba@jornaldosindico.com.br
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Febre amarela: a ameaça está de volta

Bem Estar

Dicas do

Após décadas pratica-
mente sem fazer víti-
mas, a Febre amarela 

volta a estampar noticiários. 
A doença, antes restrita a 
poucas áreas no norte do 
Brasil, começou a ser detec-
tada em regiões atípicas em 
todo o país. Isso faz soar no-
vamente o alarme contra um 
inimigo já bastante conheci-
do dos brasileiros: o mosqui-
to Aedes aegypti.

 A maioria das pessoas 
desconhece esse fato, mas 
ele é responsável por trans-
mitir, além da Dengue, ou-
tras doenças, tais como a 
Febre Chikungunya, o Zika 
vírus e também a Febre 
amarela, que volta a preocu-
par as autoridades de saúde 
pública, devido ao surto que 

está ocorrendo desde o iní-
cio do ano. 

 Os estados onde mais 
se registraram casos de do-
entes com a Febre amarela, 
inclusive dezenas de óbitos, 
foram o Espírito Santo e 
Minas Gerais. No entanto, 
praticamente todo o Brasil, 
a exceção de uma pequena 
faixa próxima ao litoral, está 
em alerta contra essa doen-
ça. 

 Além da vacinação - a 
qual é oferecida gratuita-
mente na rede pública - a 
prevenção é fundamental 
para evitar novas vítimas. 
Os cuidados são os mesmos 
contra a Dengue, por exem-
plo, uma vez que o vetor das 
duas viroses é o mesmo: o 
mosquito Aedes aegypti.

Combate aos focos de mosquito

 Higiene é fundamental para não criar as condições 
necessárias para a reprodução dos insetos. No entanto, 
não adianta apenas o condomínio estar limpo e atento 
aos criadouros, é necessário que os condôminos também 
abracem essa campanha e busquem combater os focos 
do mosquito em suas próprias unidades, uma vez que 
apenas uma delas pode ser suficiente para criar mosqui-
tos que contaminarão todo o prédio.

• Atenção para evitar acúmulo de água em calhas, la-
jes, pneus, vasos de plantas e objetos desprotegidos em
sacadas, áreas de circulação, jardins ou quintais.

• O fosso do elevador também deve ser inspecionado,
pois pode possuir infiltrações que favoreçam o acúmu-
lo de água.

• Para ralos externos e canaletas de drenagens ou ralos
de esgoto, deve-se utilizar tela de nylon para proteção
(trama de 1 milímetro) ou tampa abre-fecha.

• Caixas d´água devem passar por limpezas periodica-
mente e permanecer vedadas (sem frestas), para que
não entrem mosquitos.

• Piscinas em período de uso devem passar pelo trata-
mento adequado com cloro. As piscinas inativas devem
ficar com a menor quantidade de água possível, tratada
com cloro e, de preferência, fechadas com lona.






