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* Sujeita à alteraçõesAtualizada em 02/01/2018

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

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

Faxineiro 1.068,00 1.117,24 1.131,88

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

Jardineiro 1.068,00 1.184,13 1.131,88

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

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

Zelador 1.163,00 1.407,65 1.169,33

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

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

Encarregado 1.396,00 1.794,17 1.437,59

Vale Alimentação 560,00
Mensal

35,50 
Dia

Trabalhado

36,00 
Dia

Trabalhado

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.259,86

Auxiliar Administrativo 1.194,85

Auxiliar de Serviços Gerais 1.156,09

Encarregado de Limpeza 2.312,18

Encarregado Geral 2.952,71

Garagista 1.259,86

Jardineiro 1.706,84

Office-Boy/Contínuo 1.156,09

Zelador 1.259,83

Vale Alimentação
31,50

Dia
Trabalhado

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

Quem Receber até                                     877,67

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   31,71

Quem Receber até                                  1.319,18

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

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

Salário Mínimo para 2018 R$ 954,00

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

Validade: 31/12/2018

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

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

TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes 
na TRPC/2018, seguem as referencias 
de dados pesquisados por amostragem 
nos condomínios do DF, com valores 
mínimos e máximos praticados em 
cada região administrativa pesquisada, 
considerando a realidade econômico-
financeira de cada região administrativa 
e suas especificidades;

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

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

4 - Condomínios Clube – Os 
condomínios classificados como 
“Clube” são aqueles com grandes 
torres residenciais (normalmente 
acima de 800 unidades) e revestido de 
complexo comercial agregado, além de 
área coletiva de grande complexidade 
e variedade como: piscinas, quadras 
de esportes, auditórios, Home 
Cinema, academia, salão de beleza, 
brinquedoteca, espaços gourmet dentre 
outras áreas coletivas, acrescenta-se aos 
pró-labores previstos na TRPC/2018 o 
percentual de 10% a 12% em média;

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

6 - Sindico Profissional – 
As remunerações dos síndicos 
profissionais sofrem acréscimo médio 
de 20% a 35% sobre o valor referencial 
previsto na TRPC/2018, em virtude 
de custos operacionais com mão de 
obra especializada, logística, impostos 
incidentes e despesas gerais sobre a 
prestação de serviços.

Sindiserviços-DF - 2018

Tabela do INSS - 2018

Tabela do IRRF - 04/2015

Seicon-DF - 2018

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

Outubro de 2018
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Nossa Mensagem

Uma manifestação do 
STF pode mudar todo 
o sistema de gestão

de condomínios no Brasil! A 
responsabilidade dos condô-
minos na escolha de seus ges-
tores profissionais ou condô-
minos deverá ser bem mais 
criteriosa. As dividas assumi-
das pelo condomínio podem 
chegar ao patrimônio do con-
dômino? É isso mesmo! Veja 
em nossa matéria de capa.   

 Saber delegar aos colabo-
radores suas funções adequa-
das é fundamental para os 
síndicos. Mas como delegar 
e o que delegar? Na Coluna 
Empregados página 05 você 
vai conhecer as funções dos 
porteiros e suas obrigações 
principais.

 Na coluna Direito Con-
dominial Dr. Kênio Pereira 
alerta sobre as complicadas 
situações das garagens em 
especial, as responsabilida-
des pelos danos causados e 
todas as suas repercussões! 

 Na coluna do PVC, clubes 
europeus lutam para contra-
tar mais uma reveleção do fu-
tebol brasileiro. As potencias 
econômicas europeias com 
poder de fogo financeiro vem 
ao Brasil e levam toda nossa 
garotada, sem piedade, PVC 
explica as ultimas do merca-
do da bola.

 A chuva chegou, e como 
manda seu telhado? E as ma-
nutenções preventivas, veja 
as dicas de manutenção e 
prevenção mais importantes 

para evitar a reparação de 
danos aos condôminos. Na 
coluna vizinhança uma polê-
mica: como resolver os pro-
blemas com cigarro 

 Dr. Condomínio Aldo Ju-
nior  este mês fala sobre a ra-
cionalidade na gestão de um 
sindico. Uma análise filosófi-
ca e prática,  Dr. Condomínio 
nos provoca a pensar e agir 
racionalmente, ajudando as-
sim  a resolver as demandas 
do sindico, não percam!  

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

 E muito mais para você 
sindico!!! 

Boa Leitura !!!! 
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Empregados
Quais as principais funções de um 

porteiro de condomínio?
Facilite a sua rotina 

de cobrança bancária: 
Dicas de Especialistas

Oferecimento:

Tenha maior controle 
das despesas e contas a 

pagar.

 Registre em uma plani-
lha o fluxo de caixa do seu 
condomínio para ter maior 
controle das finanças. Cate-
gorize as despesas em: vari-
áveis, fixas e outras (que in-
cluem gastos menos usuais, 
como manutenções pontu-
ais).

Preencha corretamente 
os dados exigidos no 

sistema do FEBRABAN 
na emissão de boletos.

 A FEBRABAN (Federa-
ção Brasileira de Bancos) 
modernizou o sistema de 
liquidação para os boletos 
bancários. A nova platafor-
ma permitirá a visualização 
de todos os boletos de for-
ma eletrônica, pagamento 
de boleto vencido em qual-
quer canal de recebimento, 
dentre outras vantagens. 
É muito importante man-
ter atualizados os dados do 
condomínio para evitar pro-
blemas de cobrança e rece-
bimento de emissão de bole-
tos e pagamentos.

Tenha um sistema 
integrado na gestão 
das suas finanças e 

acesso às informações 
financeiras

 Com uma gestão infor-
matizada, você facilita a 
prestação de contas e geren-
cia dados de forma eficien-
te, para chegar a uma boa 
tomada de decisão. Com 
dados financeiros e relató-
rios em mãos, você alcança 
maior independência em re-
lação a sua empresa de con-
tabilidade.

Busque uma instituição 
especialista em suas 

necessidades

 Ao escolher uma insti-
tuição financeira, avalie as 
taxas bancárias como o cus-
to do boleto (fixo e variável). 
Busque uma instituição fi-
nanceira que seja parceira e 
facilite o acesso à informa-
ção, por meio do internet 
banking, por exemplo.

Quem faz parceria, sabe 
como é:

 A supervisora financei-
ra Edilene, do condomí-
nio Ilhas do Lago, descreve 
como uma parceria de su-
cesso, aliada à tecnologia, 
fez toda a diferença na sua 
gestão. “Quando passei mi-
nha conta para o Sicoob 
Credijustra, a validação 
de dados para boletos, por 
meio da plataforma do Si-
coob, facilitou a organização 
financeira da minha gestão”. 

 No caso de Edilene, além 
dos processos se tornarem 
mais rápidos, graças ao 
meio digital, as economias 
com taxas bancárias foram 
consideráveis. Ela também 
destacou a assistência da 
instituição financeira e sua 
eficiência no atendimen-
to às demandas. O Sicoob 
Credijustra entende que é 
fundamental aliar um bom 
atendimento ao custo das 
transações financeiras. Por 
isso, oferece as melhores so-
luções em gestão de condo-
mínios.

 Com as dicas dadas e 
a partir do depoimento de 
Edilene, você já está pre-
parado para melhorar a co-
brança bancária do seu con-
domínio, e por consequência 
facilitar sua rotina.

As movimentações bancárias costumam tomar mui-
to tempo do dia a dia do síndico. Pensando nisso, se-
paramos aqui algumas dicas para facilitar sua vida!

O porteiro de condomí-
nio é o profissional 
responsável pela en-

trada, ou não, de visitas, pres-
tadores de serviços e funcio-
nários no recinto. Como lida 
diretamente com pessoas, ele 
precisa ter habilidades como 
comunicação e desenvoltura 
para conseguir se relacionar 
bem tanto com os condômi-
nos quanto os visitantes.

 A imagem do porteiro im-
pacta na do condomínio. Por 
isso, esse trabalhador deve 
manter um clima cordial, 
respeitoso e profissional na 
portaria.

 Ele não deve temer vi-
sitantes ou prestadores de 
serviços que desejam entrar 
sem autorização. Afinal, a 
ordem parte de cada um dos 
moradores. Para manter a se-
gurança do condomínio, ele 
jamais deve deixar a portaria.

 Saiba agora quais são as 
principais funções de um 
porteiro de condomínio!

Controlar o acesso de 
visitantes

 Essa é a função mais co-
nhecida do porteiro. É de sua 
responsabilidade controlar a 
entrada e saída de visitantes, 
moradores e prestadores de 
serviço. Se alguém que não 
mora no local deseja entrar, 
ele precisa identificá-la e li-
gar para o morador solicitado 
com a finalidade de liberar ou 
não a passagem.

 O controle de acesso deve 
ser feito inteiramente na por-
taria, sem a necessidade de 
deslocamentos. Para isso, 
o porteiro deve contar com
ferramentas como o interfo-
ne ou softwares de controle.
Caso haja dúvida em relação
à pessoa que deseja entrar, o
porteiro pode solicitar que o
morador desça.

Receber, organizar 
e distribuir a 

correspondência

 Uma das grandes van-
tagens de se morar em con-
domínio é ter sempre uma 
pessoa responsável pelo re-
cebimento de encomendas e 
correspondências.

 Devido ao grande número 
de moradores, tudo que che-
ga é deixado na portaria para 
uma futura distribuição. É de 
responsabilidade do porteiro 
realizar uma triagem do que 
chegou e depois encaminhar 
para cada morador.

 Quando ocorre a entrega 
de alimentos, por exemplo, o 
porteiro pode solicitar que o 
morador desça até a portaria 
para receber.

 Em algumas cidades, 
costuma-se deixar que o en-
tregador suba para entregar 
a comida na porta do apar-
tamento. O correto é que o 
morador desça, mantendo a 
segurança do condomínio — 
principalmente à noite.

Conduzir e monitorar 
prestadores de serviço

 O fluxo de prestadores de 
serviço costuma ser alto den-
tro dos condomínios. Tem o 
rapaz da TV a cabo, o técnico 
da internet, a moça que veio 
cotar o seguro do carro e ou-
tros mais. São muitas pesso-
as e controlá-las é uma tarefa 
difícil.

 Nesse caso, é função do 
porteiro de condomínio dire-
cionar o prestador de serviço 
até o morador responsável.

 Antes de liberar o aces-
so, o porteiro deve entrar em 
contato com o condômino 
indicado para saber se o ser-
viço foi realmente solicitado. 
Isso é necessário para evitar a 
ação de bandidos que se dis-
farçam de prestadores de ser-
viços para entrar nos aparta-
mentos e cometer roubos.

Identificar 
anormalidades no 

condomínio

 Como o porteiro tem 
acesso rápido às áreas do 
condomínio por meio do sis-
tema de segurança, ele pode 
identificar anormalidades 
que devem ser comunicadas 
ao zelador e aos moradores.

 Isso inclui elevadores que 
deixam de funcionar, pessoas 
estranhas andando em áre-
as proibidas do condomínio, 
vandalismo e etc.

Finanças Condominiais
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Direito Condominial

Quando o condomínio responde 
pelos danos ocorridos na garagem Kênio de Souza Pereira

É complicada a situa-
ção onde um morador 
é surpreendido pelo 

furto de um equipamento de 
som, retrovisor, roda ou de 
objetos deixados dentro de 
seu veículo que se encontra 
na garagem do condomínio. 
Muitas são as vítimas que 
acionam o Poder Judiciário 
em busca da indenização. 
Motivadas pela emoção, 
se esquecem de analisar as 
circunstâncias, o que está 
previsto na convenção e se 
o local possui sistema de
segurança específico ou ma-
nobrista, pois a maioria das 
decisões judiciais isenta o 
condomínio da responsabi-
lidade de indenizar devido 
aos seguintes pontos:

1) A convenção, em geral,
não prevê o dever de o con-
domínio responsabilizar-
-se por furto ou roubo nas
unidades ou na garagem.
Logicamente, nada impede
que o condomínio venha a
se responsabilizar pelos da-
nos, bastando que tal pre-
visão esteja na convenção
ou que a assembleia, após
análise criteriosa as situa-
ção, venha a deliberar nesse
sentido. Entretanto, em ge-
ral, os condomínios optam
por inserir justamente uma
cláusula que retire qualquer

responsabilidade do con-
domínio. Assim, evitam a 
socialização do prejuízo, ou 
seja, que o dano sofrido por 
um dos integrantes da cole-
tividade condominial venha 
a onera a todos diante da di-
ficuldade de oferecer efetiva 
segurança. A existência de 
alto índice de criminalidade 
nas grandes cidades indica 
que seria preciso inúmeros 
edifícios disporem de ser-
viço especializado de segu-
rança na garagem para que 
os prejuízos dessa ordem 
não ocorressem, sendo isso 
inviável diante do alto custo 
financeiro mensal. 

2) Geralmente o porteiro fica
numa posição que o limita a
vigiar somente a entrada e
saída das pessoas. Nos edifí-
cios mais modernos há gua-
ritas que possibilitam que
ele também controle a entra-
da e saída dos veículos, mas
raramente o porteiro tem
condições de vigiar as de-
zenas de vagas da garagem,
a qual tem pontos de difícil
visão, sendo comum serem
mal iluminadas. Alegar que
a convenção ou uma ata de
assembleia estabelece o de-
ver da administração zelar
pela segurança não implica
que o condomínio desprovi-
do de vigilância na garagem

tenha assumido o dever de 
indenizar.

3) É importante compre-
ender que a garagem não
explorada comercialmente 
consiste numa comodidade,
sendo que o simples fato de
uma pessoa estacionar seu
veículo não transfere a sua
guarda à administração do
condomínio, nem entre eles
se estabelece um contrato
de depósito. Quando o con-
domínio possui empregado/
manobrista específico para
tomar conta dos veículos,
torna-se mais fácil exigir
que ele seja responsabiliza-
do pela imperícia, impru-
dência ou negligência do
empregado que facilitou o
furto ou dano. Nesse caso, o
condomínio tendo assumido
o prejuízo, poderá exigir que
seu empregado o indenize.

INIMIGO INTERNO

 Mas há casos que exigem 
uma postura firme da ad-
ministração, pois apesar de 
o condomínio, a princípio,
não poder ser responsabi-
lizado por danos causados
aos veículos, cabe ao síndi-
co atender às reclamações

fundamentadas com a de-
vida seriedade. No caso de 
um morador reclamar que 
seu veículo está sendo dani-
ficado constantemente, por 
pessoa integrante do condo-
mínio, torna-se inaceitável o 
síndico ficar inerte. 

 Diante da constatação 
que está ocorrendo vandalis-
mo dentro do edifício, prati-
cado por vizinho desequili-
brado, torna-se imperiosa a 
convocação de Assembleia 
Geral para apurar os fatos, 
aprovar a instalação de câ-
meras, contratação de vigia 
(caso seja viável financeira-
mente) e tomar medidas que 
venham a inibir a repetição 
de atos danosos.

 Não tendo o condomínio 
aprovado a instalação de câ-
meras, ficando evidente que 
determinado veículo tem 
sido danificado de forma 
reiterada, tal situação auto-
riza o proprietário daquela 
vaga instalar uma câmera de 
forma que ele venha iden-
tificar quem tem praticado 
tal ato irregular. A postura 
do síndico criar empecilho 
para que o proprietário pro-
teja seu bem poderá atrair 
e até reforçar o dever do 
condomínio indenizar, pois 
não tem sentido impedir a 

implementação de medidas 
que visem coibir vandalis-
mo. 

 Qualquer pessoa tem 
direito de ter o mínimo de 
tranquilidade onde trabalha 
ou reside, local que se espe-
ra que seja mantida a expec-
tativa de segurança do seu 
patrimônio. Se não puder 
guardar seu veículo naquele 
local, onde o fará? 

 Dessa forma, caso o ato 
danoso seja praticado por 
alguém que resida ou não 
no condomínio, sendo a ad-
ministração caracterizada 
como omissa ou conivente 
com a situação antissocial, 
não sendo possível identifi-
car o vizinho delinquente e/
ou desequilibrado, poderá o 
condomínio vir a ser respon-
sabilizado, de forma que to-
dos poderão vir a pagar pe-
los prejuízos, o que incluirá 
aquele que causou o dano. 

Kênio de Souza Pereira

Presidente da Comissão de 
Direito Imobiliário da OAB-
-MG

kenio@keniopereiraadvoga-
dos.com.br

Telefone: (31) 2516-7008
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho |

RenovaçãoArsenal e Atlético de 
Madri disputam revelação 

do Brasileirão Uma nova geração 
pede passagem. A 
oxigenação é neces-

sária. A Seleção precisa de 
outra mentalidade. Não dá 
mais para vivermos de fa-
mílias ou amigos dos técni-
cos. Também não dá mais 
para tudo ficar em segundo 
plano por causa dos humo-
res do Neymar. Já foram 
duas Copas pelo ralo com 
“Neymar e mais dez”, mas 
com os outros dez olhan-
do as acrobacias do me-
nino mimado. Parece que 
Neymar mudou a atitude 
dentro de campo depois do 
massacre que sofreu de-
pois da Rússia.

 Tudo leva a crer que 
Tite chegará no Catar, mas, 
se quiser voltar com uma 
campanha mais digna, tem 
que repensar os últimos 
trabalhos dos técnicos à 
frente da Seleção, inclusi-
ve o dele. Talvez, a receita 
seja menos personalismo 
e mais espírito coletivo. 
Espanha, Alemanha, Fran-
ça, últimos campeões do 
mundo, apresentaram esse 
futebol mais amplo, menos 
focado numa “entidade 
máxima”.

 Tite está ensaiando 
uma renovação, mas ou-
tros fatores têm atrapalha-
do: o calendário doméstico 

pesado e desvinculado das 
datas FIFA. Em 2019, com 
a Copa América aqui, as 
coisas tendem a ser dife-
rentes. Boa oportunidade 
para o técnico mostrar a 
real intenção de renovar.

 Claro que essa meni-
nada não vai ocupar to-
dos os postos do time do 
Tite, muito menos roubar 
alguma cadeira cativa no 
time titular.  Alisson, Ca-
semiro, Phillipe Coutinho, 
Neymar, Gabriel Jesus são 
alguns dos atuais intocá-
veis. Podem ficar fora de 
um amistoso aqui outro 
ali, mas na hora do “bola 
pro mato que o jogo é de 
campeonato” estarão lá em 
campo desde o apito inicial 
do árbitro.

 No entanto, é preciso de 
gente nova dentro de cam-
po e nas opções do banco. 
Tite não pode ficar com 
medo de tirar quem não 
está rendendo só porque 
tem nome. Arrisque, teste, 
faça diferente ou comece, 
desde já, a pensar nas des-
culpas em 2022.

 Toda segunda, 20 ho-
ras: PLACAR FINAL! Pro-
grama semanal sobre as úl-
timas do futebol na Rádio 
Condomínio (www.radio-
condominio.com).

Ramires nasceu Eric 
dos Santos Rodri-
gues, tem 18 anos, e 

disputou nove partidas pelo 
Bahia no Campeonato Brasi-
leiro.

 Com ele em campo, o 
Bahia finaliza 4% a mais. O 
apelido existe pela seme-
lhança com o antigo meia do 
Cruzeiro, Chelsea, seleção 
brasileira das Copas de 2010 
e 2014. O Ramires do Bahia 
é mais mulato do que o Ra-
mires do Chelsea. Os dois se 
parecem mais no estilo do 
que na fisionomia.

 Não se preocupe se você 
não percebeu o talento de 
Ramires. Boa parte do país 
também não viu.

 O Arsenal e o Atlético de 
Madri já.

 Os dois clubes enviaram 
observadores a jogos do 
Bahia em busca de informa-
ções sobre o meia. O Arsenal 
acompanhou seis partidas 
do Brasileirão. o Atlético de 
Madri foi um pouco mais tí-
mido. Viu apenas dois jogos.

 Ramires interessa tam-
bém a times grandes do Bra-
sil, mas, neste caso, o Bahia 
prefere segurá-lo por mais 
uma temporada em Salva-
dor. É provável que sua saída 
para o exterior aconteça na 
janela de janeiro. O destino 
mais provável é o Arsenal.

 Semanas atrás, um emis-
sário da Adidas foi a Salva-
dor negociar seu novo con-

trato. Um dirigente do Bahia 
espantou-se: ‘’Esse não é o 
representante da empresa 
de material esportivo que 
normalmente conversa com 
os atletas.’’ Ouviu como res-
posta que o emissário vinha 
da Europa, para assinar com 
Ramires um contrato global 
com a Adidas, fornecedora 
do Arsenal a partir da tem-
porada 2019/20.

 O mais impressionan-
te é seguirmos falando que 
não há qualidade aqui, sem 
discutir por que os jogos 
são piores do que na Euro-
pa, sem tocar no êxodo e na 
falta de tempo para treino. 
Os talentos se vão cada vez 

mais rápido para o exterior, 
os técnicos sabem que per-
der na próxima rodada sig-
nifica demissão, a imprensa 
julga que trocar de técnico 
dá resultado, sem notar que 
todos os rebaixados também 
trocaram o comando, o ca-
lendário obriga a jogar três 
meses mais do que rivais ar-
gentinos, uruguaios e colom-
bianos.

 Com tudo isso, os ob-
servadores internacionais 
enxergam qualidade nos jo-
gadores que atuam no Cam-
peonato Brasileiro.

Mais do que nós mesmos.



8 Setembro / Outubro de 2018

Proteção

4 dicas para preparar o seu 
condomínio para a época de chuvas

ENGENHARIA 
CONDOMINIAL

Conforme prometido na 
edição anterior, a co-
luna passará a abordar 

questões do tipo: Como está 
a saúde da edificação? Em 
que pé anda a manutenção 
preventiva; ou ainda, existe 
um programa de manutenção 
preventiva em andamento? 
Em quais condições técnicas 
recebi o Condomínio? Como 
contratar serviços e obras 
de engenharia? Como lidar 
com empreiteiras e fornece-
dores? Quais documentações 
técnicas  devo providenciar 
regularmente por conta de 
fiscalizações? E o mais impor-
tante... como garantir a qua-
lidade e segurança da cons-
trução e das instalações, de 
forma adequada, transparen-
te e com custos controlados? 
Todos esses assuntos ligados 
ao tema da ENGENHARIA 
CONDOMINIAL.

 O primeiro conceito de 
engenharia, que o gestor 
condominial deve dominar, 
diz respeito ao ciclo de vida 
de uma edificação. Conside-
rando que, antes do início da 
execução do empreendimen-
to foram realizados os estu-
dos e projetos necessários, de 
maneira a conceber produto 
tecnicamente em conformi-
dade com as normas vigentes, 
e especificado de forma a pos-
suir vida útil compatível com 
a finalidade e desempenho 
estimados, chega o momento 
da entrega da obra. À partir 
de então, inicia-se o ciclo de 

vida definido pelas seguintes 
etapas:

RECEBIMENTO DA OBRA 
- EXECUÇÃO DE MANU-
TENÇÕES PREVENTIVAS
- REALIZAÇÃO DE DIAG-
NÓSTICOS PERIÓDICOS
- EXECUÇÃO DE MANU-
TENÇÕES CORRETIVAS OU
REFORMAS - RECEBIMEN-
TO DAS REFORMAS, e o ci-
clo se inicia novamente.

 Cada fase dessas pos-
sui conjunto de normas téc-
nicas, orientações e boas 
práticasque visam garantir a 
qualidade e segurança da edi-
ficação. O gestor condomini-
alnão precisar ter a formação 
de engenharia ou arquitetura, 
mas deve buscarconhecer e 
compreender o funcionamen-
to das etapas do ciclo de vida, 
de forma a demandar, fis-
calizar e receber serviços téc-
nicos que lhes sirvam como 
suporte e confiança.

 Nas próximas edições 
cada uma das etapas elenca-
das no artigo de hoje será de-
talhada, com discussões sobre 
normas, riscos e dicas para 
apoiar a gestão condominial.

 Mandem dúvidas para 
fautran@periciapredial.com 
(coloque no campo ‘assunto’ a 
frase ‘Engenharia Condomin-
ial’). Todas as mensagens 
serão respondidas e, aque-
las de maior interesse serão 
publicadas nas edições subse-
quentes.

Fernando Autran |

Com a chegada do pe-
ríodo de chuvas, al-
guns condomínios en-

frentam inúmeros prejuízos 
causados pela falta de ma-
nutenção dos seus espaços. 
Preparar o local para reduzir 
os danos ao mínimo durante 
esse período é a melhor for-
ma de evitar os estragos.

 Algumas dessas ações são 
de simples execução, outras 
mais complicadas e que re-
querem certo investimento. 
Neste artigo listamos algu-
mas opções que irão te aju-
dar a fazer a manutenção pre-
ventiva do seu condomínio.

Faça a limpeza de 
ralos e tubulações do 

seu condomínio

 Um dos problemas mais 
comuns durante o período 
de chuvas são as inundações. 
Elas são causadas, em sua 
maioria, pela falta de manu-
tenção em ralos, tubulações 
e calhas, que durante a pas-
sagem de um grande fluxo de 
água, podem entupir e cau-
sar grandes estragos.

Verifique se essas estruturas 
estão limpas e sem a acumu-
lação de detritos. Outra dica 
é a instalação e manutenção 
da “bomba tipo sapo”, um 
equipamento que fica sub-
merso e evita a inundação de 

espaços que se encontram no 
subsolo, como garagens.

Verifique a condição 
de lajes e telhados

 Para evitar vazamentos é 
preciso verificar se seu telha-
do está em boas condições, 
sem telhas soltas, sem falhas 
ou rachaduras. A falta desse 
cuidado pode gerar vários 
danos devido a fortes chuvas 
e ventanias.

 Uma solução ainda mais 
eficaz, porém mais cara, é a 
impermeabilização de lajes, 
mais adequada para espaços 
sem telhado, que veda total-
mente a passagem de água 
por essas estruturas.

Solicitar a prefeitura a 
poda de árvores

 Árvores maiores e mais 
antigas têm mais chance 
de sofrer com fortes ventos 
que acompanham o período 
de chuvas. Certifique-se de 
agendar com a prefeitura a 
poda dessas árvores que se 
localizam próximas à fiação 
elétrica, estacionamentos e 

espaços de convivência. A 
queda de árvores e galhos 
mais pesados pode gerar sé-
rios danos ao condomínio e 
aos seus moradores.

Tampe frestas em 
janelas, portas e 

paredes

 É importante realizar a 
vedação de frestas em jane-
las, portas e paredes. Esses 
vãos e rachaduras podem 
permitir a entrada de água, 
umidade, vento, poeira e 
até pequenos animais que 
procuram abrigo durante na 
época de chuvas. Uma solu-
ção para este problema são 
as massas para calafetar, um 
selante usado para preen-
cher lacunas em materiais de 
construção. Outra opção é a 
espuma expansiva, um mate-
rial selante e adesivo elástico 
de poliuretano, econômico e 
eficaz, que pode ser disposto 
em aterros sanitários, sem 
poluir o ar ou o lençol freáti-
co -, absorve barulho e vibra-
ções naturais, não encolhe e 
não cede a pressão.
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Garagem

Você sabe o tamanho oficial das vagas de 
estacionamento de um condomínio? 

Quem nunca passou 
sufoco ao estacionar 
o carro em um local

apertado? Esse é um proble-
ma que o condomínio deve 
buscar evitar. O Código Civil 
não determina uma medida 
para o tamanho de vagas de 
garagem. Entretanto, a Asso-
ciação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) de deter-
minados estados estipula o 
padrão que deve ser seguido.

 A norma da ABNT para 
estacionamento foi criada 
para que um carro de porte 
médio consiga realizar todas 
as manobras com segurança. 
Para isso, é levado em consi-
deração os dados de carros 
de tamanho médio das mar-
cas populares, com medidas 
entre 1,85 m de largura e 

4,45 m de comprimento.

 Nem todos os estados 
contam com normas ABNT 
para garagem de condomí-
nio. Consequentemente, de-
ve-se consultar a legislação 
local e o projeto da constru-
ção do imóvel que foi apro-
vado pela prefeitura.

 No estado de São Paulo, 
as medidas aprovadas pela 

ABNT para o tamanho de 
vaga de garagem em condo-
mínio são:

• Estacionamento parale-
lo: quando a vaga está em
paralelo ao sentido da via.
Deve ter 2,30 m de largura
por 5,50 m de comprimen-
to.

• Estacionamento perpendi-
cular: se o carro deve estar

estacionado a 90°, é ideal 
que a vaga tenha 2,30 m de 
largura por 5 m de compri-
mento.

 Quando o estacionamen-
to está disposto a um ângulo 
de 30°, 40° ou 60°, a vaga 
também deve ser demarcada 
com 2,30 m de largura e 5 m 
de comprimento.

 A norma NBR 9050:2004 
estabelece o acréscimo de 
1,2 m de espaço entre va-
gas quando essas são de uso 
exclusivo para deficientes. 
Esses espaços também pre-
cisam contar com o símbolo 
internacional de acessibili-
dade, tanto no chão quanto 
em placas.

 Já o tamanho de vaga de 
estacionamento para uma 

moto deve seguir a média 
de 1 m de largura e 2,2 m de 
comprimento.

 O síndico também deve 
consultar a convenção e o 
regimento interno do condo-
mínio para se certificar se há 
alguma norma com relação 
ao tamanho dos espaços de 
estacionamento. É impor-
tante ter essas informações 
em mão caso ocorra de um 
carro ser maior do que a área 
oferecida.

 É dever do morador co-
nhecer esses detalhes antes 
de se mudar. Afinal, não é 
viável que o condomínio re-
dimensione vagas do esta-
cionamento por causa de um 
único condômino. Se um ve-
ículo não cabe no espaço, ele 
não deve ficar na garagem.
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Legislação de trânsito também vale 
para condomínios

Legislação

Não é raro encontrar, 
dentro dos condomí-
nios, pessoas come-

tendo infrações de trânsito.

 Tem de tudo: meno-
res dirigindo, motociclistas 
sem capacete, excesso de 
velocidade, estacionamen-
to irregular, entre outros. A 
sensação é de que as leis de 
trânsito não são aplicadas 
dentro de um condomínio, 
por ser uma propriedade 
particular.

 O Código Brasileiro de 
Trânsito (CBT)é soberano e 
se aplica a todos os lugares, 
afirma o advogado Márcio 
Rachkorsky, especialista em 
condomínios. Se um mora-
dor se sentir prejudicado ou 
vir uma infração, deve cha-
mar a polícia, e não o síndi-
co ou o administrador. So-
mente após a verificação da 
autoridade é que podem ser 
tomadas medidas como uma 
advertência ou multa por 
parte do condomínio.

 O mesmo vale para os 
projetos de sinalização, ins-
talação de radares, determi-
nação de limites de velocida-
de e construção de redutores 
de velocidade. Nada pode 
ser feito sem antes haver 
um projeto assinado por um 
engenheiro especialista na 
área de tráfego. Além disso, 
o projeto deve ser aprovado
pelo órgão de trânsito local.

Limite de velocidade

 Segundo o CBT, a veloci-
dade máxima em vias urba-
nas é divida em quatro itens: 
30km/h em vias locais, 
40km/h em vias coletoras, 
60km/h em vias arteriais e 
80mh/h em vias expressas.

 Como a maioria dos con-
domínios tem vias tipo lo-
cais, a velocidade máxima 
nestes locais deve ser de 
30km/h, afirma João Cucci 
Neto, professor de engenha-
ria de tráfego da Universida-
de Mackenzie, em São Paulo.

 Para a colocação de lom-
badas, no intuito de reduzir a 
velocidade, deve-se elaborar 
o projeto conforme descrito
acima. Além disso, a veloci-
dade na via com a lombada
cai. Por exemplo, nas vias
com velocidade máxima de
30km/h, com a lombada este
valor para a ser de 20km/h.

 Além disso, Cucci aler-
ta para o uso incorreto de 
tachão (conhecidos como 
quebra-molas ou tartaru-
gas), que não pode ser usado 
como redutor de velocidade. 
A função do tachão é limitar 
a área de tráfego, conta.

Estacionamento

 Segundo o Artigo 181 do 
CBT, os carros não podem 
ser estacionados a menos 
de cinco metros do bordo do 

alinhamento da via trans-
versal. Ou seja, a menos de 
cinco metros de uma esqui-
na. Também não podem ser 
parados carros em frente a 
guias rebaixadas e o estacio-
namento deve ser no mesmo 
sentido da circulação da rua.

 É importante lembrar, 
também, que a responsa-
bilidade pelo orçamento e 
contratação de empresas de 
engenharia para execução 
dos projetos é do próprio 
condomínio. O poder públi-
co é responsável pelas vias 
de acesso fora das proprie-
dades particulares, apenas.

Placas

 Segundo informações de 
uma empresa fornecedora 
de placas de trânsito, dentro 
de um condomínio podem 
ser usadas placas fora dos 
padrões descritos no CBT, 
já que trata-se de uma área 
particular. Desta forma, o 
condomínio pode contratar 
fornecedores de acordo com 
a própria conveniência.

 Tal informação foi con-
firmada em contato com a 
Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET) de São 
Paulo, que salientou que a 
regra vale para a capital pau-
lista, e pode variar nos ou-
tros municípios brasileiros.

Fonte: Licita Mais
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Assessoria Condominial

Diretor da JR Office
e da Folha do Síndico

Por
Aldo Junior |

Agir com racionalidade na gestão do 
condomínio resolve muitas demandas

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

As experiências vivi-
das por um sindico 
na gestão condomi-

nial são realmente emocio-
nantes, não há duvida. Mas 
como essas experiências são 
vistas pelo sindico? De que 
prisma? 

 O que se deve avaliar no 
tocante a gestão condomi-
nial é o seguinte: não são 
as experiências com os con-
dôminos em si que causam 
reações emocionais, mas as 
convicções sistemáticas dos 
síndicos sobre as questões 
especificas. 

  Condôminos reclaman-
do, vizinhos brigando com 
vizinhos são situações corri-
queiras na gestão de um sin-
dico. Mas como encará-las? 
Esse é o nosso estudo. 

 Filósofos afirmam que o 
comportamento de uma pes-
soa é fruto de suas próprias 
ideias. Um dos erros mais 
constantes que um síndico 
comete na avaliação de um 
problema é concluir anteci-
padamente. 

 A falta de análise mais 
profunda da situação, e o 
pré-julgamento negativo,  o 
torna um juiz de valor, cul-
minando certamente em 
confusão pela falta de um es-

tudo melhor daquele proble-
ma. 

 Demorar um pouco para 
reagir, pode ser uma ótima 
saída para a solução da situa-
ção. Agir de forma irracional 
é na verdade quem não apre-
senta qualquer raciocínio ou 
linha lógica de pensamento: 
esse é um argumento irracio-
nal, desprovido de lógica. 

  Por isso ser racional é 
fundamental para que qual-
quer problema não incomo-

de tanto quanto parece. O 
pensamento racional pro-
duz efeitos opostos, ou seja, 
traz consigo a tolerância e a 
capacidade maior de supor-
tar pressões simplesmente 
porque sua visão é comple-
tamente diferente daquele 
irracional. 

 Evidentemente não se 
deve fechar os olhos as situ-
ações negativas, mas o sin-
dico precisa enxergar estas 
demandas com racionalida-
de, para então administrar 

melhor os acontecimentos e 
pressões do seu dia a dia. 

 Um sindico racional pode 
até perder uma votação para 
ele importante numa assem-
bleia, mas não perderá de 
forma alguma suas convic-
ções e certezas da necessida-
de daquela realização, ape-
sar da derrota. 

 Albert Lellis afirma: “ 
As pessoas e as coisas não 
nos aborrecem. Em vez dis-
so, nós nos aborrecemos ao 
acreditar que elas tem o po-
der para isso.” 

 Convicções racionais 
produzem consequências 
emocionais saudáveis, tenha 
certeza disso. É exatamente 
isso. Precisamos agir com 
racionalidade na adminis-
tração de uma demanda e in-
terpretar as situações dentro 
de sua ótica,  e não na visão 
dos outros. 

 Construir suas convic-
ções com fundamentação ló-
gica e convincente sem des-
respeitar a opinião alheia, irá 
proporcionar uma avaliação 
positiva de ambos os lados 
com mais critério e pensa-
mento direcionado na saída 
que atenda os interesses de 
ambas as partes.

 Quando você sindico con-
seguir administrar os pro-
blemas de forma racional e 
conduzir a solução de manei-
ra prática, tenha certeza que 
viverá os melhores tempos 
de sua gestão condominial.        



12 Setembro / Outubro de 2018

Responsabilidade Civil

De quem é a responsabilidade pelos furtos 
dentro do prédio?

Aumentou o números 
de invasões nos con-
domínios neste ano 

de 2018 em São Paulo para 
a prática de furtos e roubos 
nas unidades. Mas o que fa-
zer quando esses crimes são 
cometidos por um mora-
dor, visitante ou prestador 
de serviços, ou seja, alguém 
que seja da rotina do prédio? 
A Direcional Condomínios 
entrevistou o advogado João 
Paulo Rossi Paschoal sobre o 
assunto.

1 - Condomínio 
responde por furtos 
de objetos deixados 

nos veículos ou áreas 
comuns?

 Como regra, o condomí-
nio não responde pelos fur-
tos, danos ou roubos ocorri-
dos nas suas áreas comuns, 
incluindo a garagem. O con-
domínio edilício só respon-
derá civilmente de modo ex-
cepcional por esses eventos 
desde que comprovadas inú-
meras circunstâncias. Para o 
fim de se saber se, excepcio-
nalmente, haveria a respon-
sabilidade civil, cada caso 
merece ser estudado com a 
aplicação sucessiva dos pa-

râmetros seguintes:

A- Comprovação da existên-
cia do prejuízo decorrente
de furto, causado dentro dos
limites do condomínio;

B- Inexistência de causa ex-
cludente de responsabilida-
de, a saber, legítima defesa,
estrito cumprimento do de-
ver legal, exercício regular
de um direito reconhecido,
estado de necessidade, caso
fortuito ou força maior e cul-
pa exclusiva do suposto viti-
mado;

C - Verificação se o dano 
ocorreu por dolo ou culpa 
do representante ou pre-
postos do condomínio (em-
pregados). Se positiva a 
constatação, o condomínio 
responderá (Art. 932, III, do 
Código Civil);

D- Análise do que diz a con-
venção do condomínio a res-
peito do assunto, tanto no
aspecto positivo, prevendo
expressamente a responsa-
bilização do condomínio, ou
no aspecto negativo, conten-
do cláusula de não indeni-
zar. Esta espécie de cláusula,
cuja existência é muito co-
mum, repete a regra de que
o condomínio não responde
pelos furtos;

E- Constatação do nível,

proporção e qualidade da se-
gurança existente no condo-
mínio. Quanto maior e mais 
especializada for a seguran-
ça fornecida, maiores serão 
as despesas arcadas pelos 
condôminos e, consequente-
mente, maior será o dever de 
guarda assumido pelo con-
domínio. Se o condomínio 
tem um nível padrão de se-
gurança (normal), então não 
haverá responsabilidade, 
devendo cada condômino 
vitimado arcar com o preço 
do seu prejuízo. Do contrá-
rio, isto é, se houver a super 
vigilância, haverá dever de 
guarda e, portanto, respon-
sabilidade.

 A orientação acima é ex-
traída da interpretação do 
Código Civil que é feita dia a 
dia por nossos tribunais (ju-
risprudência).

2. Pertences largados
em áreas comuns (como 
celulares, bicicletas etc.) 

e que “somem”, são de 
responsabilidade do 

síndico?

R: O síndico só será respon-
sável pela ocorrência caso 

haja comprovação de que ele 
foi o agente que se apoderou 
do bem desaparecido. No 
mais, sobre a possibilidade 
de envolvimento do condo-
mínio, será aplicável a mes-
ma lógica da resposta ante-
rior, ou seja, como regra não 
haverá responsabilização do 
condomínio. Porém, mesmo 
que não seja o caso de res-
ponsabilizar o condomínio 
pelo acontecido, é recomen-
dável pensar na aplicação de 
medidas preventivas e cor-
retivas. Não raro, o próprio 
Regimento Interno do con-
domínio traz o mandamento 
de que os bens particulares 
dos condôminos não devem 
ser deixados nas áreas co-
muns. Deste modo, um tra-
balho preventivo e educativo 
deve ser desenvolvido. Ou-
tra perspectiva que o proble-
ma suscita é a necessidade 
do aumento da segurança, 
por meio de treinamento 
dos empregados e prepostos 
ou investimento em tecnolo-
gia e novas instalações, me-
dida que deve ser estudada e 
preparada para que a assem-
bleia geral de condôminos 
democraticamente delibere 
a respeito.

3 - Quais as 
providências a 

administração deve 
tomar quando o 

morador notificar que 
foi furtado em área 

comum ou na unidade?

R: A primeira medida da 
administração é responder 
a ele (contranotificar) que o 
caso será alvo de investiga-
ção e análise. Mas, deve ser 
adiantada a explicação das 
respostas acima, ou seja, de 
que o condomínio só res-
ponde excepcionalmente e 
que há uma regra aplicável 
ao caso favorável ao con-
domínio. A partir daí o sín-
dico deve se valer de todos 
os elementos que possam 
contribuir com a elucidação 
do ocorrido (relatos de em-
pregados, prepostos, mora-
dores), filmagens etc. E, não 
se identificando a presença 
dos aspectos excepcionais 
que responsabilizam o con-
domínio, o ressarcimento 
pedido deverá ser negado. 
Em paralelo, cumpre ao sín-
dico verificar se é oportu-
no desenvolver as medidas 
preventivas ou corretivas já 
mencionadas.

Por
João Paulo Rossi Paschoal |
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Direito

Síndico pode ser acionado 
por condômino mediante 

“obrigação de fazer”?

Prédios marcados por 
um histórico de pro-
telação de obras aca-

bam, eventualmente, ge-
rando prejuízos e incômodo 
às unidades, como, por 
exemplo, nas infiltrações 
oriundas de uma fachada 
sem conservação ou da fal-
ta de impermeabilização na 
cobertura. Em entrevista à 
Direcional Condomínios, o 
advogado Cristiano de Sou-
za Oliveira mostra como os 
condôminos podem resolver 
esses problemas.

1. Condômino pode
exigir a realização de 

obras?

 A realização de obras em 
condomínios, senão tratada 
em assembleia, deve ocorrer 
conforme convenção e o que 
está estabelecido pelo Códi-
go Civil (Lei 10.406/2002) 
nos Art. 1.341 a 1344. Ou 
seja, fora as obras úteis e 
voluptuárias, que possuem 
quóruns específicos, as 
obras necessárias podem ser 
feitas pelo síndico indepen-
dentemente de autorização; 
as obras necessárias urgen-
tes, que importem despesas 
excessivas, devem ser feitas 
com a posterior e imediata 

comunicação à assembleia, 
e; as obras não urgentes, 
mas que importem despe-
sas excessivas, terão que ser 
aprovadas por assembleia 
convocada pelo síndico. No 
caso do impedimento ou 
omissão do síndico, seja na 
convocação de assembleia 
ou realização de obra, o con-
dômino poderá, respectiva-
mente: A) Convocar assem-
bleia com essa finalidade, 
sem a necessidade de colher 
¼ das assinaturas dos seus 
pares; B) Fazer e pagar pelos 
reparos e, nos termos da lei, 
ser reembolsado das despe-
sas. Portanto, após comu-
nicar fatos de necessidade 

ao síndico e antes de propor 
uma demanda judicial, o 
condômino poderá de agir 
de forma administrativa.

2. Como pleitear obra
em área comum?

O condômino deve estar
seguro da demanda, emba-
sado em laudos técnicos. 
Com isto, a coletividade po-
derá inclusive, nos termos 
do Art. 1349 do Código Civil, 
destituir o síndico por prá-
ticas irregulares ou admi-
nistração não conveniente. 
Mas sempre é aconselhável 
um diálogo, evitando danos 
comportamentais e, princi-
palmente, financeiros.

Cristiano de Souza
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Imóveis

Especialistas explicam as diferenças entre as áreas 
total, útil, comum e privativa em apartamentos

Consumidores precisam estar atentos às especificações dos empreendimentos

Cada anúncio, uma sen-
tença. As propagan-
das dos empreendi-

mentos imobiliários, muitas 
vezes, indicam qual a área 
privativa da unidade à ven-
da. Mas o anúncio também 
pode trazer a área total — e 
é nessa diferença que mora 
a confusão. Os dois termos 
indicam coisas diferentes: 
área privativa corresponde 
à metragem dos cômodos 
que apenas o morador vai 
usar. Área total é a soma da 
área privativa com a fração 
proporcional de cada espaço 
comum do edifício. Já a área 
útil é o que sobra da priva-
tiva descontando o espaço 
ocupado pelas paredes.

• Na área total entram itens
como hall, corredor, es-
paço de circulação da ga-
ragem, salão de festas,
piscina e espaço gourmet,
entre outros.  — explica o
arquiteto Luciano Torres
Tricárico.

 Na hora de comprar um 
apartamento, a desinforma-
ção do consumidor com o 
significado dos termos é co-
mum. Entre tantos pontos a 
serem observados na escolha 

do imóvel, fica complicado 
entender quanto espaço ele, 
de fato, terá. No Litoral Nor-
te de Santa Catarina, confor-
me representantes do setor 
da construção civil, o merca-
do apresenta a característica 
de vender os imóveis com 
anúncio da área total.

• — Aqui se usa mais a área
total para as vendas. Mas
é preciso deixar essa con-
dição mais clara, mais
transparente ao anunciar
o imóvel para o consumi-
dor. Isso ainda não acon-
tece — comenta um dos
vice-presidentes do Sindi-
cato da Indústria da Cons-
trução Civil (Sinduscon)
de Itajaí, Flávio Macedo
Mussi.

Atenção

 Especialistas indicam 
que o consumidor tenha 
muita atenção ao procurar 
um imóvel, para que ele sai-
ba exatamente o que está 
comprando. Quando for fe-
char negócio, é importan-
te ver o tamanho das áreas 
privativa e comum incluí-
das no preço. Dessa forma o 
comprador sabe se o espaço 

é adequado a suas necessi-
dades, e se o aparente bom 
custo-benefício realmente 
vale a pena.

• Muitas escrituras não es-
pecificam isso, principal-
mente as de prédios mais
antigos. O cliente pode
comprar um apartamen-
to pensando que ele tem
150m² de área privativa,
sendo que 50m² podem
ser de área comum —
aponta Tricárico.

 Conforme o Sinduscon, o 
lado financeiro tem grande 
influência na hora do cálcu-
lo. Os consumidores acabam 
priorizando as condições fa-
cilitadas de pagamento, sem 
levar em conta a metragem 
de cada área.

• As pessoas procuram mais
pelo preço que podem
pagar do que pelo que o
apartamento efetivamen-
te oferece. O correto seria
fazer a conta de acordo
com o interesse em usar
mais a área comum ou a
privativa — diz Mussi.

Paredes contam na
área privativa

 As paredes dos imóveis 
fazem parte da conta da área 
privativa dos apartamen-
tos. Nos contratos, às vezes 
está descrita a área útil e 
outras vezes a área total. O 
consumidor que não sabe a 
diferença entre os termos e 
compra um apartamento de 
50m², por exemplo, depois 
vai ver que a área útil real 
tem 42m² ou 44m².

 O espaço ocupado pelas 
paredes representa, em mé-
dia, de 10% a 12% da área 
total. O restante é chamado 
de área útil — onde pode-
rão ser colocados móveis e 
utensílios. Nos apartamen-
tos, a medição deve ser fei-
ta levando em conta toda a 
largura de paredes externas 
e, nas que são divididas com 
um vizinho, leva-se em con-
sideração metade da largu-
ra.

As áreas da 
construção civil

 O que significa, afinal, 
cada termo? A definição so-
bre os tipos de áreas é deter-
minada pela Norma Técnica 
12.721. Conheça as expres-
sões:

Área Privativa

 É a área do imóvel de uso 
exclusivo de seu proprie-
tário. Agrega tudo o que é 
privativo ao apartamento no 
edifício, incluindo vagas de 
garagem e cômodos de des-
pejo. É delimitada pela su-
perfície externa das paredes.

Área Comum

 Espaços que podem ser 
utilizados por todos os mo-
radores de um condomínio, 
tais como salão de festas, 
piscina, playground, porta-
ria e áreas de circulação, en-
tre outros.

Área Total

 É a soma da área priva-
tiva da unidade autônoma 
com a área comum de divi-
são proporcional entre os 
condôminos.

Área Útil

 Também conhecida 
como a área da vassoura, é o 
espaço dos compartimentos 
da unidade, descontadas as 
áreas das paredes e pilares.
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Seguro
4 dicas sobre seguros 

obrigatórios para condomínios

Todo o prédio de habi-
tação é obrigado a ter 
um seguro. Conside-

rado uma despesa ordinária, 
este seguro deve vir no ex-
trato do condomínio como 
despesa de manutenção do 
prédio.

 De acordo com a Lei 
4.591/64 o seguro deve ser 
feito dentro de 120 dias con-
tados da data da concessão 
do “habite-se” (documento 
que comprova que o imó-
vel foi construído seguindo 
as exigências estabelecidas 
pelo código de obras da pre-
feitura local). O condomínio 
que ignorar esta regra estará 
sujeito à multa.

1 – Quais  são os tipos
de seguros obrigatórios 
para condomínios?

O advogado informa que 
o seguro obrigatório deverá
abranger toda a constru-
ção, tanto as áreas comuns
quanto autônomas. “Ele visa
garantir eventual sinistro
que cause incêndio ou des-
truição do todo ou parte da
edificação. A cobertura deve
ser para riscos de incêndio,
casos de raios, explosões, da-
nos elétricos, desabamentos,
vendavais, inundação, impac-
to de veículos, queda de aero-
naves, entre outros”, explica.

2 – Quem decide quais
coberturas o condomí-
nio irá contratar?

 O síndico é o responsável 
pela contratação e a consul-
ta por Assembleia não se faz 
necessária. “odavia, por uma 
questão de transparência 
administrativa, nada impe-
de que o síndico dê ciência 
aos condôminos sobre a es-
colha da seguradora, preço, 
condições de pagamento, 
valor segurado”, explica.

Existem ainda outras cober-
turas opcionais.  Elas, sim, 
exigem a deliberação de As-
sembleia Geral:

• Coberturas em caso de fur-
to ou roubo de automóveis,

• Coberturas em caso de da-
nos em elevadores e por-
tões automáticos;

• Cobertura em caso de que-
bra de vidros;

• Cobertura de responsabi-
lidade civil do condomínio
e do síndico (nos casos de
má administração não in-
tencional), dentre outras.

3 – Quais as vantagens
de uma cobertura com-
pleta?

 “A vantagem de uma co-
bertura completa reside exa-

tamente no fato de que tanto 
o síndico quanto os demais
condôminos não terão “dor
de cabeça” ou prejuízos es-
pecíficos caso exista algum
dano ou prejuízo ao condo-
mínio”, indica Prosocco

4 – O seguro obrigató-
rio cobre o condomínio 
de forma geral ou é es-
pecífico para cada apar-
tamento?

 A contratação deve ser 
feita de acordo com a lei. 
Respeitando o valor de mer-
cado do condomínio ou, pelo 
menos, em relação ao IPTU 
que aparece nos carnês res-
pectivos emitidos pelo Po-
der Público. Esse produto 
cobre apenas o condomínio.

 “Na prática, geralmente 
para economizar, o valor se-
gurado acaba sendo inferior 
ao valor real do bem. Nes-
se caso, cada condômino, 
querendo, pode contratar 
com qualquer companhia a 
complementação do seguro 
de sua unidade”, esclarece. 
Isso faz com que, em caso de 
sinistro, se o imóvel estiver 
segurado só parcialmente o 
condômino é considerado 
cossegurado da outra parte, 
tendo que arcar com valores 
para pagar os danos.
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Proprietário pode ter bem penhorado para 
condomínio pagar dívida a terceiro, diz STJ

Matéria Capa

Quando o condomínio 
deixa de pagar valor 
devido a terceiro, a 

natureza da obrigação prop-
ter rem das dívidas con-
dominiais pode justificar o 
redirecionamento de uma 
execução para os proprietá-
rios das unidades individu-
ais, mesmo se o imóvel for 
bem de família e ainda ad-
quirido depois da sentença 
que reconheceu o débito.

 Com esse entendimento, 
a 4ª Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça reconheceu 
a penhora de imóvel de um 
condômino como forma de 
assegurar o pagamento de 
uma dívida condominial, no 
limite de sua fração ideal. A 
sentença judicial havia obri-
gado o condomínio a inde-
nizar uma pessoa que ficou 
inválida ao ser atingida por 
um pedaço do revestimento 
da fachada, que despencou devi-
do à má conservação do prédio.

 Luis Felipe Salomão afir-
mou que esse tipo de situa-
ção permite afastar inclusive 
a proteção ao único bem de 
família.

 Inicialmente, foram pe-
nhorados 20% do valor das 
cotas condominiais. Após 
o condomínio suspender a
retenção desse dinheiro, o
autor pleiteou o redireciona-
mento contra os condôminos.

 Um deles alegou que não 
poderia ser responsabilizado 
pela dívida, já que comprou 
o apartamento em momento
posterior à sentença prola-
tada contra o condomínio,
e sustentou que a penhora
não poderia recair sobre sua
propriedade por ser o único
imóvel da família, protegido
pela Lei 8.009/90.

 Segundo o relator do 
caso, ministro Luis Feli-
pe Salomão, não é possível 
isentar o recorrente da obri-
gação com o argumento de 
que o apartamento foi ad-
quirido em momento pos-
terior à dívida. Ele afirmou 
que a dívida condominial é 
uma obrigação propter rem, 
ou seja, de quem detém os 
direitos sobre o imóvel.

“No condomínio edilício, 
o titular da unidade autô-
noma e cotitular das partes 

comuns exerce todos os po-
deres inerentes ao domí-
nio, mas, em contrapartida, 
sujeita-se à regulamentação 
do exercício destes mesmos 
direitos, em razão das neces-
sidades impostas pela convi-
vência em coletividade”, de-
clarou o relator.

 Assim, “é certo que, den-
tre todos os deveres dos 
condôminos, o que diz res-
peito ao rateio das despesas 
condominiais, é, sem dúvi-
da, o de maior relevo, por 
relacionar-se diretamente à 
viabilidade de existência do 
próprio condomínio”.

Bem de família

Salomão rejeitou a alegação 
de que o imóvel não poderia 
ser penhorado por ser o úni-
co bem da família. Ele consi-
derou que vale a hipótese de 
exceção à regra, pois seria 
contraditório negar o afasta-
mento da proteção quando 
a natureza propter rem da 
dívida fundamenta o redire-
cionamento da execução.

 “Em função do caráter 
solidário das despesas de 

condomínio, a execução des-
se valor pode recair sobre o 
próprio imóvel, sendo possí-
vel o afastamento da prote-
ção dada ao bem de família, 
como forma de impedir o 
enriquecimento sem causa 
do condômino inadimplente 
em detrimento dos demais”, 
justificou.

 O ministro ressalvou, po-
rém, que o reconhecimento 
dessa possibilidade “não sig-
nifica que a execução tenha 
que obrigatoriamente atin-
gir o imóvel”. Sempre que 
possível, disse, “outros mo-
dos de satisfação devem ser 
preferidos, em homenagem 
ao princípio da menor one-
rosidade para o executado”.

 Salomão lembrou que, 
no caso dos autos, o recor-
rente não apontou outra 
forma para o pagamento da 
dívida, limitando-se a negar 
sua responsabilidade pela 
dívida. O voto foi seguido 
por unanimidade, e o acór-
dão ainda não foi publicado. 
Com informações da Asses-
soria de Imprensa do STJ.
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