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* Sujeita à alterações

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

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

Faxineiro 972,31 1.017,54 1.000,79

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

Jardineiro 972,31 1.078,46 1.000,79

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

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

Zelador 1.058,48 1.282,04 1.033,90

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

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

Encarregado 1.271,07 1.634,06 1.271,09

Vale Alimentação 510,00
Mensal

33,50 
Dia

Trabalhado

35,00 
Dia

Trabalhado

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 6 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 25 ------

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.146,64

Auxiliar Administrativo 1.087,48

Auxiliar de Serviços Gerais 1.052,20

Encarregado de Limpeza 2.140,40

Encarregado Geral 2.687,37

Garagista 1.146,64

Jardineiro 1.553,46

Office-Boy/Contínuo 1.052,20

Zelador 1.146,64

Vale Alimentação
27,50

Dia
Trabalhado

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

Quem Receber até                                     806,80

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   29,16

Quem Receber até                                  1.212,64

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

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

Salário Mínimo para 2016 R$ 880,00

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

Validade: 31/01/2017

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

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

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

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

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

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

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

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

Sindiserviços-DF

Tabela do INSS - 2016

Tabela do IRRF - 2015

Seicon-DF
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Nossa Mensagem

O que faz um bom síndico? 
A pergunta pode ser ambí-
gua, não apenas questiona 

que atividades desempenha um 
bom síndico, mas também lança a 
pergunta sobre o que faz um síndi-
co ser bom, que características são 
desejáveis e que defeitos devem 
ser evitados em alguém que se pro-
põe a ocupar este cargo?

 A eleição de um síndico é o 
momento mais importante da vida 
em condomínio. É o momento em 
que os partícipes se confluem para 
depositar em um membro do cole-
tivo as responsabilidades de admi-
nistrar e defender os interesses do 
condomínio. Nessa hora, os crité-
rios de escolha devem estar bas-
tante claros para que se opte pelo 
candidato que mais tem a oferecer 
e agregar ao todo.

 Uma falha bastante comum é 
escolher o candidato apenas pela 

simpatia ou usando o critério da 
afinidade. Nesses casos, o raciocí-
nio “votar com quem tenho maior 
proximidade” às vezes não é um 
bom caminho. Amizade e bom 
convívio entre condôminos é bom, 
mas isso não pode ser o fator deter-
minante para doar seu voto. 

 Competência, experiências 
prévias com administração, capa-
cidade de gerir pessoas e finanças, 
comprometimento e conhecimen-
to dos problemas do prédio, bem 
como tempo livre para dedicar às 
tarefas do condomínio são critérios 
que devem ser observados no can-
didato a síndico. Nossa matéria de 
“Administração” traz mais pontos 
a serem refletidos sobre este tema. 

 Em “Cotidiano” leia sobre as 
interferências do condomínio na 
rotina de funcionários domésticos 
dos condôminos. Até onde podem 
ir as regras coletivas no contex-

to particular? Obrigatoriedade de 
uniformes, revista nos pertences 
pessoais de funcionários, proibição 
de conversas em áreas comuns do 
prédio. Essas e outras imposições 
são legítimas? O condomínio tem 
autoridade para interferir nessas 
questões? Saiba mais sobre este 
tema e outros assuntos diversos 
nesta edição da Folha do Síndico.

 Neste mês na coluna do Dr. 
Condomínio,  a abordagem refere-
-se a um tema muito polêmico entre 
os condôminos e que ainda alguns 
síndicos cometem  esta falha do fa-
moso ditado: “faça o que eu digo, 
não faça o que eu faço”. Privilegiar 
alguns conhecidos, facilitar o aces-
so a outros de áreas comuns sem 
ônus podem implodir a gestão do 
sindico. Por isso Dr. Condomínio 
alerta para esta situação.

 Boa Leitura! 
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Oficiais de Justiça
Como proceder quando um agente da lei 

chega à portaria

Um assunto controverso em 
muitos condomínios, a 
visita do oficial de justiça 

gera muitas dúvidas, seja no síndi-
co ou no funcionário de portaria.
 Afinal, quem é aquele homem 
que quer entrar no condomínio, 
muitas vezes, sem sequer ser anun-
ciado?
 É importante lembrar que o 
oficial de justiça é um funcionário 
público, que está ali executando a 
ordem de um juiz.
 Mas nem por isso ele pode se 
eximir do que todos os não-mora-
dores do condomínio devem fazer 
ao adentrar o local: se identificar 
com documento (como RG ou 
CNH) e carteira funcional e se re-
gistrar no livro ou sistema de con-
trole de acesso.

Quem é o Oficial de Justiça e 
como identificá-lo

 O oficial de justiça é um fun-
cionário público do poder Judici-
ário. Geralmente, esses profissio-
nais são concursados e têm ensino 
superior - isso pode mudar depen-
dendo da região.
 Seu trabalho consiste em fazer 
valer as decisões de um juiz. Du-
rante a sua atuação, ele tem poder 
de efetuar uma prisão em flagrante, 
além de poder acionar a polícia.
Por isso a importância de se tratar 
corretamente e com honestidade o 
profissional.
 Todo oficial de justiça deve 

Espaço

portar um documento de identifi-
cação chamado carteira funcional. 
Este documento possui foto e todos 
os dados do agente, assim como 
seu número de registro.
 Caso haja dúvida sobre a real 
identidade do profissional, o in-
dicado é que se chame a polícia 
(190). O oficial de justiça tem o 
dever de se apresentar oficialmente 
aos PMs.

O condomínio pode impedir o 
acesso do Oficial de Justiça?

 É muito importante que os pro-
fissionais de segurança e portaria 
saibam como lidar com esse tipo 
de imprevisto.
 Em alguns casos, pode ocorrer 
de o oficial de justiça solicitar que 
não seja anunciado para evitar que 
a pessoa que está procurando ou 
querendo entregar uma intimação 
fuja, ou então que consiga escon-
der bens que seriam investigados 
no intervalo de tempo entre o rece-
bimento da ligação da portaria até 
a chegada do profissional à unida-
de autônoma.

O que fazer nesses casos?

 Como o condomínio não deve 
atrapalhar o andamento de investi-
gações, é sempre prudente chamar 
o zelador ou o síndico para conver-
sar honestamente com o oficial de 
justiça.

 Caso haja um funcionário do 
condomínio para acompanhar o 
oficial de justiça até a porta da uni-
dade, isso também pode ser feito.
 O ideal é que conste no regula-
mento interno que o agente da lei 
pode entrar no empreendimento 
sem ser anunciado, bastando que a 
portaria confirme se o condômino 
em questão se encontra.
 Com as práticas a serem ado-
tadas descritas no regulamento, o 
síndico  e os funcionários ficam 
mais protegidos de possíveis recla-
mações de condôminos abordados 
por esse tipo de profissional.

Cartilha de procedimentos para 
porteiros ao receber oficiais de 
justiça

1. Pedir para ver sua carteira 
funcional de trabalho, acompa-

nhada de documento (como RG ou 
carteia de motorista)

2. Caso os documentos este-
jam ok, pergunte o que ele de-

seja – vai entrar ou deseja apenas 
entregar algo?

3. Se houver desconfiança 
de que seja alguém querendo 

assaltar o condomínio, o porteiro 
pode chamar a polícia – o oficial 
de justiça é obrigado a se apresen-
tar oficialmente

4. Ele diz que vai à unidade X, 
mas se não houver ninguém, o 

porteiro o avisa e pergunta se dese-
ja ir até a porta da unidade

5. Nesse caso, ele deixa um agen-
damento com dia e hora da pró-

xima vez que estará ali 

6. Se o morador estiver em casa, 
o indicado é deixá-lo entrar e 

fazer seu serviço

7. Caso haja um funcionário dis-
ponível, o mesmo pode acom-

panhá-lo até a unidade que está 
sendo procurada
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Eleições para síndico: 
como escolher o melhor?

Administração

Ter boa intenção nem sem-
pre é suficiente para ser 
uma boa opção para ocupar 

o papel de síndico. O cargo exige 
muito mais. Além do bom trato e 
convivência pacífica com demais 
condôminos e funcionários, o can-
didato a gestor deve apresentar 
características operacionais que o 
qualifiquem para a administração 
seja para mandato de um ou dois 
anos, a depender das regras do con-
domínio.

 A camaradagem e a amizade 
não podem ser critérios de escolha 
para a eleição do síndico. Um bom 
ponto de partida é procurar saber 
se a pessoa que coloca o nome à 
disposição já possui alguma expe-
riência prévia com gestão, prefe-
rencialmente de um condomínio, 
mas já ter comandado um estabe-
lecimento comercial, por exemplo, 
pode ser de grande ajuda, uma vez 
que já estará familiarizado com al-
guns procedimentos. 

 Em segundo lugar, deve-se ob-
servar se o candidato tem conheci-
mento dos problemas e necessida-
des do condomínio. Nesse quesito, 
moradores mais antigos têm al-
guma vantagem pelo fator tempo, 
porém, novos condôminos não de-
vem ser descartados de imediato. É 
necessário dar a oportunidade de 
todos demonstrarem suas experi-
ências e interesses, para se decidir 
quem pode agregar mais conteúdo. 

 Um bom síndico tem pé no 
chão e trabalha sem falsas expec-
tativas. Todas as grandes promes-
sas de ótimos benefícios, redução 

drástica de gastos, resolução ime-
diata de problemas antigos são 
pontos para serem observados com 
cautela e um pouco de desconfian-
ça. Nenhum síndico faz milagre 
do dia para a noite, então é bom 
prestar atenção se o candidato tem 
planejamentos e cronogramas para 
alcançar metas viáveis. 

 Além das qualidades técnicas, 
o síndico deve ser um agente social 
conciliador. Em sua gestão, muitas 
vezes precisará mediar conflitos, 
discussões, entraves e dissabores 
entre condôminos. A capacidade 
de diplomacia e de gerenciar crises 

é fundamental para o papel de sín-
dico, portanto é impossível que um 
morador antissocial consiga levar 
adiante um bom mandato. 

 Se entre os candidatos propos-
tos há algum que pleiteia a reelei-
ção ou já foi síndico em alguma ou-
tra oportunidade, a avaliação deve 
ser ainda mais criteriosa, uma vez 
que além da análise do “currículo”, 
deve-se analisar também as experi-
ências de administrações passadas 
e verificar se foram proveitosas e 
se o candidato tem capacidade para 
contribuir mais. 
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Coluna do Especialista

Rodrigo Karpat

 Drogas dentro do 
condomínio

Não é raro dentro de con-
domínios haver proble-
mas envolvendo o uso de 

drogas. Em alguns edifícios, há, 
inclusive, a reclamação de uso e 
descarte de entorpecentes na área 
comum, seja estacionamento e 
até mesmo o espaço destinado às 
crianças. O inconveniente traz dú-
vidas de como os gestores devem 
agir diante de tal situação.
 O tema é polêmico e envolve 
alguns cuidados antes da tomada 
de providências. De forma geral, 
a utilização ou descarte de deriva-
dos de drogas no interior do con-
domínio é um caso de polícia.  
 Dessa forma, o primeiro pas-
so a ser tomado é lavrar um Bo-
letim de Ocorrência, relatando o 
fato para que a autoridade policial 
possa investigá-lo. Tal medida é 
plausível uma vez que, apesar de o 
condomínio ser considerado uma 
área privada, cabe a polícia a re-
pressão ao crime de consumo de 
droga, não cabendo ao particular.
 Contudo, caso o consumo 
de entorpecente ocorra dentro da 
unidade condominial, a situação 
muda de figura. Ao síndico, não 
caberá inibir essa prática, exceto o 
infrator faça uso da droga a ponto 
de perturbar o sossego, seguran-
ça, saúde de acordo com o artigo 
1.336, VI do Código Civil.
 Nesses casos, o síndico deve 
pedir para que o morador que esti-
ver reclamando relate a ocorrência 
no livro específico ou documente 
o ocorrido por e-mail, para que, 
consequentemente, o infrator seja 
advertido de forma genérica, sem 
imputar o uso de entorpecentes. O 
condômino prejudicado em função 

da perturbação poderá ingressar 
em juízo em defesa de seus inte-
resses independente das medidas 
que serão tomadas pelo condomí-
nio.
 O condomínio somente deve 
atuar com aplicação de multa ou 
em juízo se for um caso de incô-
modo a várias unidades e, assim, 
atingir o direito coletivo. Da mes-
ma forma, cabe multa ao condô-
mino que, independentemente do 
tipo de fumo, arremesse ou deixe 
de forma negligente cair bitucas 
nas áreas comuns ou em outras 
unidades, desde que o infrator seja 
identificado.
 Para inibir usuários de drogas 
ou mesmo de outros tipos de fumo 
-  proibido em áreas comuns des-
de 2014 por Lei Federal - dentro 
de espaços comuns, inclusive es-

paços abertos nos condomínios, o 
circuito interno de câmeras costu-
ma funcionar. Atrelado a isso, em 
alguns casos, é imprescindível que 
o condomínio solicite a interven-
ção da polícia a fim de coibir a prá-
tica de crime em áreas comuns.
 Vale destacar que está no Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
uma ação que pode descrimina-
lizar do consumo da maconha. 
Contudo, enquanto tal ação não é 
votada e decidida, o condomínio 
deve seguir vigilante de forma que 
iniba o consumo dessa e de outras 
drogas, e do fumo de tabaco e si-
milares em suas áreas comuns.
  *Rodrigo Karpat é advogado e 
palestrante, especialista em Di-
reito imobiliário e em questões 
condominiais, sócio do escritório 
Karpat Sociedade de Advogados.
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Tite elogia geração 
brasileira e julga Messi 

melhor do que Maradona

Palmeiras lança candidato à 
presidência com paz política inédita

O legado do 
Ouro

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

O que o Ouro Olímpico pode 
trazer de benefício além de 
completar, definitivamen-

te, a coleção de troféus do futebol 
brasileiro? De imediato, serve para 
amenizar a profecia de que o Brasil 
não revela mais craques. Gabriel 
Jesus e Gabriel Barbosa se juntam 
a Neymar como representantes da-
qui no principal palco do futebol 
mundial. Jesus, no Manchester 
City, e Barbosa, na Internazionale 
de Milão, poderão recuperar um 
pouco do crédito que estava aba-
lado, principalmente depois dos 
últimos resultados, com destaque 
para o vexame na Copa do Mundo 
de 2014.
 Mas isso não é o principal. In-
clusive, a saída dos garotos atinge 
os torneios domésticos, principal-
mente, o Campeonato Brasileiro e 
a Copa do Brasil. Tanto o Palmei-
ras, quanto o Santos, vinham mos-
trando um pouco de qualidade em 
meio a tanta mediocridade. E mui-
to dessa alegria que estamos obser-
vando se devia aos dois meninos. 
Em breve, só poderemos assistir ao 
bom futebol praticado por ambos 
pela TV. 
 E agora? Sem ações imediatas 
para que seja possível aos clubes 
formar mais promessas e, princi-
palmente, para que se possa segu-
rar revelações por mais tempo por 
aqui, estamos fadados a lamentar o 
fraco nível após a cada rodada. A 
cada dia que passa, mais crianças 
compram camisas do Barcelona, 
do Real Madrid, do Chelsea, dos 
Manchesteres.
 Pelo lado dos clubes, a meta 
é formar para vender. A primeira 
lista de Tite para sua estreia no co-
mando da Seleção contém vários 
jogadores que pouco pisaram nos 

A cada crise da seleção bra-
sileira, muita gente tem o 
diagnóstico pronto: a ge-

ração não é tão boa quanto antes. 
O técnico Tite não pensa assim. 
Questionado se a atual geração 
de jogadores do Brasil é boa, mé-
dia ou ruim, Tite foi taxativo: ‘’É 
boa!’’ Ele cita jogadores como 
Coutinho, Willian e Gabriel Jesus 
para definir que muitos jogadores 
estão e crescimento, na faixa de 24 

gramados daqui: Alisson, Mar-
quinhos, Daniel Alves, Marcelo, 
Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, 
Gabigol, Taison.
 Os campeonatos deficitários 
tornam os clubes reféns de Federa-
ções e da CBF com suas fórmulas 
fisiológicas e insanas. Ainda, as 
receitas são feridas de morte com 
a supervalorização de jogadores e 
técnicos medianos, ou seja, paga-
-se muito pela baixa qualidade do 
produto.
 Ainda não é perceptível nenhu-
ma empolgação com a conquista 
do dia 20 de agosto, no Maracanã. 
Não vimos ninguém tomar qual-
quer atitude para aproveitar a maré. 
Simplesmente, voltamos a nossa 
dura realidade. 
 Há que se quebrar essa lógica. 
Qual a solução? A salvação não 
está em uma única medida, mas 
num conjunto. A fórmula que dará 
condições para que se fortaleça 
o nosso futebol passa, obrigato-
riamente, pela convergência de 
interesses. Os clubes precisam se 
conscientizar que têm que tomar o 
poder decisório. Quem gera renda 
é quem deve decidir. Juntos, em 
grupo, coletivamente. No entanto, 
é difícil imaginar a união dos co-
mandantes dos clubes. O umbigo 
ainda é a visão empresarial dos di-
rigentes.

anos e com enorme potencial para 
evolução.
 A entrevista com Tite em que 
ele elogia a geração de jogaores 
brasileiros vai ao ar às 21h desta 
sexta-feira no programa Visão Fox, 
no Fox Sports. Foi concedidoa na 
sede da CBF, no Rio de Janeiro, 
a este colnnista em companhia de 
Leandro Quesada.
 Tite faz outras considerações 

importantes. Emocionou-se ao fa-
lar de sua relação com a seleção 
brasileira nos tempos de torcedor e 
julga que a relação entre torcida e 
time nacional não sofreu abalo nas 
últimas décadas. Faz um panorama 
do futebol atual e diz que, em sua 
opinião, Messi já é melhor do que 
foi Maradona. ‘’Acho que os joga-
dores têm de ser avaliados no fim 
da carreira. Mas, para mim, Messi 
já é melhor do que foi Maradona.’’

O presidente do Palmeiras, 
Paulo Nobre, confirmou na 
segunda-feira o nome do 

vice-presidente, Mauricio Galiot-
te, como candidato à sua sucessão. 
Diferente das eleições presiden-
ciais dos últimos vinte anos, há 
um consenso tão grande em torno 
do nome de Galiotte a ponto de ser 
possível dizer que ele será o novo 
mandatário. No grupo de situação, 
até o início do ano, havia apenas 
uma outra possibilidade: Genaro 
Marino. Na oposição, a dez dias da 
inscrição das chapas, não há ainda 
uma candidatura definida.
 Uma das razões desta paz polí-
tica inédita nos últimos vinte anos 
é a capacidade de aglutinação de 
Mauricio Galiotte. Até mesmo 
opositores à gestão de Paulo No-
bre, nos últimos quatro anos, en-
tendem que Galiotte tem diálogo e 
história para ser o presidente. Nos 
próximos dez dias, ainda é possí-

vel que surja um nome de oposição 
para que não se vá à eleição com 
candidatura única. Mas não há mo-
bilização em torno de um nome, 
como houve com Décio Perin, der-
rotado por Paulo Nobre em 2013, 
ou Wlademir Pescarmona, vencido 
em 2015.
 Há uma hipótese em torno do 
nome de Vicente Criscio, mas a 
mobilização diminuiu justamente 
por não haver restrições ao nome 
de Galiotte. ‘’Este momento de 
aparente tranquilidade é também 
um reconhecimento de que as coi-
sas melhoraram na gestão do Paulo 
Nobre’’, diz um dos conselheiros 
do grupo de situação.
 A percepção é de que o Pal-
meiras melhorou nos últimos qua-
tro anos. Da segunda divisão em 
janeiro de 2013, ao título da Copa 
do Brasil e à liderança do Brasilei-
rão. Os resultados do futebol am-
pliam essa percepção, embora seja 

justo dizer que muita coisa precisa 
ser feita para que o Palmeiras se 
estabilize no grupo dos clubes que 
disputam títulos todos os anos.
 Ainda se paga R$ 1,5 milhão 
por mês pelo contratação de Valdi-
via, mas essa conta terminará em 
dezembro. A partir daí, a dívida 
bancária do clube desaparecerá. O 
clube tem refinanciados seus débi-
tos fiscais e o grande credor hoje 
é Paulo Nobre. O Palmeiras devia 
R$ 110 milhões ao presidente. A 
dívida, aprovada no Conselho De-
liberativo, já foi quitada em 35%.
 Galiotte fala sobre a intenção 
de fazer o Palmeiras ser mais for-
te nos próximos anos. No passado, 
um desejo do clube era ter paz, sem 
trocas de ofensas, nem acusações 
de lado a lado no período eleito-
ral. Historicamente, a conturbação 
política levou problemas até ao 
Centro de Treinamento. Hoje não 
é assim.
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Seu Condomínio
Ponto eletrônico:

controle na ponta do dedo

Um dos desafios na ges-
tão dos funcionários do 
condomínio é o controle 

de horas trabalhadas, bem como 
o registro de início e término das 
jornadas. Atrasos na troca de tur-
nos, horas extras, folgas e faltas 
são ocorrências que precisam estar 
documentadas para fins de cumpri-
mento à legislação trabalhista.

 O antigo caderno de ponto ou 
mesmo cartão de papel já não são 
mais as melhores opções para essas 
necessidades, uma vez que podem 
ser facilmente, rasurados, frau-
dados ou mesmo danificados sem 
chance de reparo e recuperação 
dos dados contidos, o que dificulta 
o cálculo de horas. Sem contar no 
esforço maior gasto com a trans-
crição dessas informações para um 
meio digital.

 A tecnologia do relógio de 
ponto eletrônico - com cartão mag-
nético ou biometria - já não é mais 
uma realidade restrita às empresas, 
agora também faz parte da rotina 
de condomínios residenciais e cor-
porativos. O equipamento garante 
maior segurança no controle de ati-
vidades, diminuindo as chances de 
problemas com a Justiça do traba-
lho.

 Há modelos específicos homo-
logados pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE), os quais 
devem ser instalados seguindo as 
orientações da Portaria 1510, que 

é uma determinação do que regu-
lamenta o Sistema de Registro Ele-
trônico de Ponto (SREP). Com o 
relógio, é possível gerir os horários 
trabalhados do zelador, jardineiro, 
porteiro, vigilantes e funcionários 
da limpeza, entre outros que traba-
lham nos condomínios.

 As vantagens no uso do relógio 
de ponto eletrônico são inúmeras. 
No entanto, o investimento pode 
ser um pouco salgado se as finan-
ças do seu condomínio não vão 
de vento em popa. Dos modelos 
homologados pelo MTE, o preço 
médio fica entre R$ 1.500,00 e R$ 
2.000,00, a depender da complexi-
dade e funcionalidades do mesmo. 
Os custos devem ser analisados 
com cautela, embora seja um ins-
trumento que vai ajudar e muito a 
administração do condomínio.

Especificidades

 De acordo com o Sistema 
de Registro Eletrônico de Pon-
to (SREP), os relógios de ponto 
devem possuir algumas carac-
terísticas: apresentar tempo real 
em formato que contenha hora, 
minutos e segundos; deve pos-
suir impressora acoplada e de 
uso exclusivo do equipamen-
to, que permita a emissão de 
comprovante de cada marcação 
efetuada; capacidade de arma-
zenamento permanente onde 
os dados armazenados não pos-
sam ser apagados ou alterados, 
direta ou indiretamente; pos-
suir porta padrão USB exter-
na (denominada Porta Fiscal), 
para pronta captura dos dados 
armazenados na memória pelo 
Auditor-Fiscal do Trabalho.

Relógio digital proporciona registro seguro de ati-
vidades laborais e menos problemas com a Justiça
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Síndico Profissional Síndico Profissional

Controle de Pragas

Equipamentos de Segurança

Playground

Vidraçaria
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Terceirização de Mão de Obra

Manutenção Predial

Engenharia Reformas

Reformas
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Terceirização de Mão de Obra

Elétrica e hidráulica

Auditoria Independente

Tapetes
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Energia Solar

Medicina do Trabalho Sistemas Contra Incêndio

Reuso de Água

Entidade Filantrópica
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Assessoria Condominial
Não seja o sindico:

 “Faça o que eu digo,
não faça o que eu faço” 

Diretor da JR Office e da Folha do Síndico
Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por Aldo Junior |

Quando um condômino re-
clama de diversas situa-
ções num condomínio, em 

alguns casos ele tem razão. Alu-
guel de churrasqueira, uso do salão 
de festas, ou até lavagem de carros 
são alguns exemplos de demandas. 

 Muitos síndicos, é verdade 
– às vezes de forma inconsciente
- utilizam muito este famoso dita-
do popular:  “Faça o que eu digo,
não faça o que eu faço”.  Acontece
que o sindico deve sempre servir
de exemplo para sua comunidade,
e nunca permitir que algum con-
dômino possa questioná-lo em as-
sembleia ou até nos corredores do
prédio.

      Como na vida em relação aos 
filhos, o sindico deve ser aquele 
“pai” que impõe as regras e deter-
mina os limites, ou seja, para que 
ele exija dos outros, ele primeira-
mente tem que dar exemplo. 

    Em muitos condomínios, o 
sindico empresta o salão de festas 
para um conhecido, ou para um pa-
rente e não cobra a taxa de aluguel 
do salão. Empresta a churrasqueira 
para os amigos e a festa “rola sol-
ta” regada a bebidas e mulheres 
até altas horas da madrugada, sem 
qualquer custo. 

     Um caso que gerou muitos pro-
blemas num condomínio em Bra-
sília, foi a sindica promover um 
“Chá das Cinco” no salão de festas 
do condomínio. Vale salientar um 
importante detalhe, o custo deste 
importantíssimo evento promovi-
do pela sindica com suas amigas 

era do condomínio, ou seja, os con-
dôminos é que pagavam a conta do 
lanche.  

    Meses depois esta mesma sin-
dica do “chá das cinco” deixou o 
cargo e começou a infernizar a 
nova sindica eleita para que sus-
pendesse a simples possibilidade 
de se emprestar ou promover ações 
individuais no salão de festas tra-
tando inclusive aquele ato como 
um “absurdo” pois tal situação era 
prejudicial ao condomínio. 

    Muito engraçado. Esta sindica 
aplicou o ditado objeto de nos-
so artigo na risca, ou seja,  “Faça 
o que eu digo, não faça o que eu
faço”. Fica claro neste caso especi-
fico que, o maior  absurdo mesmo
é a mudança de postura quando a
conveniência e os interesses mu-
dam de lado.

    Essa atitude contraditória de um 
sindico, pode ocasionar inúme-
ros problemas para sua gestão. As 
comparações serão inevitáveis por 

parte dos condôminos. Ademais, 
como já dissemos, o exemplo é 
fundamental para manter o respeito 
da gestão condominial. 

    Síndicos muita atenção, pois sua 
responsabilidade ética, adminis-
trativa e financeira é muito gran-
de perante sua comunidade. No 
ambiente social do condomínio, a 
pior coisa que pode acontecer a um 
sindico é a perda da credibilidade 
como gestor e o comprometimento 
de sua imagem pessoal.  

     Não compensa de forma alguma 
estes tipos de favorecimentos se-
jam eles para condôminos, paren-
tes ou amigos. A lisura e a transpa-
rência da gestão são fundamentais 
para garantir a idoneidade pessoal 
como administrador, e ainda per-
mitir seu convívio social perma-
nente junto aos condôminos sem 
qualquer questionamento futuro 
da gestão, por supostos apadrinha-
mentos e vantagens concedidas a 
terceiros. 
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Em momentos delicados, 
em que o profissional não 
consegue se recolocar no 

mercado de trabalho, muitos es-
pecialistas indicam que se deve 
ampliar o leque de atuação. Po-
rém existe o receio de que esta 
atitude possa aparentar falta de 
foco e desespero. Assim, é impor-
tante o candidato saber o procedi-
mento adequado para impressio-
nar o recrutador sem exagerar na 
apresentação.
 Para ampliar as chances de 
êxito, algumas atitudes podem 
ajudar: coloque de dois a três 
objetivos profissionais; não espe-
cifique cargos, mas sim áreas de 
atuação; no histórico profissional 
descreva atividades relacionadas 
às áreas de interesse, seja mais 

Coluna Gabor RH
Amplie seu currículo e aumente 
as chances de uma recolocação 

profissional

Por Ricardo Karpat |

Ricardo Karpat

amplo e menos especifico; por fim, 
caso possua, acrescente cursos re-
alizados na amplitude das áreas ci-
tadas, mesmo que não sejam cur-
sos tão relevantes.
 É fundamental que as áreas 
de interesse sejam relacionadas, 

por exemplo: Contabilidade, Fi-
nanceiro e Administrativo. Jamais 
algo do tipo Educação Física, Ma-
temática e Fotografia.
 Durante a entrevista de em-
prego, valorize sua polivalência. 
Em tempos de crise, muitas vezes 

o profissional executará mais do
uma função. Por isso, esse pode
ser o diferencial. Cite que entende
a situação atual e que está à dispo-
sição para ajudar onde for neces-
sário. Diretores e gerentes gostam
de ter em sua equipe de trabalho
profissionais com essa dinâmica.

Neste momento, uma desvalo-
rização pontual por parte do can-
didato, na base salarial, também é 
importante. É claro que em tempos 
ruins, as oportunidades financeiras 
são inferiores, esse é um fato e não 
há como evitá-lo. Dessa forma, 
procure uma empresa que a médio 
prazo lhe possibilite voltar ao pa-
tamar salarial anterior e, posterior-
mente, superá-lo.

Pense em um plano de carrei-
ra e informe isso na entrevista. O 

Em momentos como o Brasil atravessa, com grande número de desempregados, 
ter o currículo mais completo pode ser o diferencial na escolha do candidato

planejamento a médio prazo e a 
escolha por uma empresa que lhe 
possibilite futuro é uma aposta in-
teligente e muito valorizada pelos 
recrutadores e superiores diretos.
 Por fim, caso exista uma reser-
va financeira, invista em um curso 
que amplie seus conhecimentos. 
Além disso, este irá agregar ne-
tworking e mostrará para as em-
presas que estão em busca de no-
vos profissionais, que você é uma 
pessoa dedicada, com visão e que 
valoriza o aperfeiçoamento. Isto 
irá contar muitos pontos ao seu fa-
vor.
*Ricardo Karpat é Diretor da
Gábor RH, administrador de em-
presas especializado em Recursos
Humanos com 15 anos de experi-
ência no setor.
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Legislação
Arremesso de objetos 
é responsabilidade de 

condômino e do condomínio

Por desleixo, descuido ou 
má fé é comum que objetos 
caiam de varandas e janelas 

nos condomínios. A mínima dis-
tração pode ser crucial para pro-
vocar o despencamento de algo, 
podendo gerar prejuízos materiais 
e também riscos a transeuntes. O 
condômino de cuja unidade for ar-
remessado o objeto é responsável 
legal por responder pelos danos 
decorridos do fato. 
 Vasos de plantas, brinquedos, 
roupas, lixo, cigarros ou até mes-
mo saliva. Não importa o que está 
sendo jogado ou se a queda ocor-
reu por acidente ou ser proposital, 
o proprietário do imóvel é respon-
sável pelo ato, podendo ser penali-
zado dentro das normas previstas
no Regimento do condomínio e
também processado na Justiça co-
mum. O mesmo é aplicado ao con-
domínio, em caso de negligência
coletiva.

Em julho deste ano, a 1ª Câ-
mara Cível do TJDFT manteve 
decisão que condenou o Condo-
mínio Beach Tower, na cidade de 
Itapema, a pagar indenização de 
R$5 mil, cada, a dois transeuntes 
atingidos por objetos que caíram 

da fachada do edifício. 
 Os autores afirmaram que es-
tavam a caminho da praia, quan-
do foram atingidos por cacos de 
vidros e vigas de ferro, sofrendo 
várias lesões. Segundo eles, houve 
negligência por parte do condomí-
nio quanto à segurança da fachada 
do prédio. 
 Em contestação, o condomí-
nio defendeu sua ilegitimidade 
passiva, afirmando que os objetos 
caíram de um dos apartamentos, 
onde não havia ninguém a quem se 
pudesse imputar responsabilidade 
no momento do acidente, pois era 

ocupado apenas no veraneio.
 A justificativa não conseguiu 
reverter o entendimento da 2ª Tur-
ma Cível, que julgou que o con-
domínio era ilegítimo para estar 
no pólo passivo da ação, já que a 
unidade de onde haviam caído os 
objetos tinha sido identificada. 
 O artigo 938 do Código Ci-
vil/02 prescreve que “aquele que 
habitar prédio, ou parte dele, res-
ponde pelo dano proveniente das 
coisas que dele caírem ou forem 
lançadas em lugar indevido”. En-
tão, verifica-se que o caso é de res-
ponsabilidade civil objetiva, que 
prescinde de culpa.
 O arremesso do artefato pode-
rá ser provado por imagens capta-
das por câmeras do próprio prédio 
ou câmeras de testemunhas, perí-
cia especializada ou testemunho 
oral ou escrito de pessoas que vi-
ram o fato acontecendo. Nos casos 
em que não é possível reunir pro-
vas para chegar ao autor e, portan-
to, não sendo possível identificar 
a origem da coisa arremessada, a 
jurisprudência e a Doutrina enten-
dem que, nesse caso, trata-se de 
responsabilidade solidária de to-
dos os moradores do condomínio.

Redação / TJDFT
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Repeteco

A boa política de vizinhança

Depois que o novo código 
civil entrou em vigor, em 
Janeiro desse ano, já não 

vale mais o ditado popular os inco-
modados que se mudem. 

 Aqueles condôminos que não 
seguirem as regras previstas no re-
gimento interno e não colaborarem 
com a paz entre os vizinhos podem 
perder o direito de residir no local.

 Uma das mudanças inseridas 
nos condomínios co o novo códi-
go civil atinge, em cheio, as rela-
ções de vizinhança. O morador que 
infringir as regras impostas pelo 
Regimento Interno pode ser “con-
vidado” a se retirar do condomínio. 
Mas, boa parte deles, de alguma 
forma, não leva serio a responsa-
bilidade na preservação dos bens 
comuns, nem respeitam os direitos 
alheios. É dever de todos conservar 
as escadas, corredores, jardins, pra-
ça e vias publicas de seu conjunto, 
pois todas estas áreas são extensão 
da propriedade condominial. Mas, 
como preservá-las? E, mais ainda: 
como convencer os condomínios a 
assumirem a sua responsabilidade 
neste trabalho?

 Muitos síndicos tentam obter 
êxito nestas campanhas, mas ape-

nas poucos conseguem resultados 
significativos; outros desistem e 
torcem por uma mudança “natu-
ral” dos moradores. Mas, caso o 
sindico insista nesta campanha, o 
que ele pode sugerir para os mo-
radores? Abaixo, algumas suges-
tões que podem fazer diferença na 
convivência e na qualidade de vida 
proposta pelo condomínio:

 Não jogar lixo ou qualquer ob-
jeto na rua ou áreas de uso comum 
(jardins, calçadas, corredores). O 
lixo deve ser recolhido em sacos 
plásticos ou em depósitos adequa-
dos e depois colocados no local 
correto de coleta;

 Não estender roupas, tapetes, 
toalhas nas janelas, parapeitos das 
varandas, terraços ou em qualquer 
outro local visível do exterior, ou 
permitir que as circulações inter-
nas dos blocos sirvam de áreas 
para colocação dos varais;

 Não realizar serviços domésti-
cos nas áreas de uso comum;

 Ser um bom vizinho, evitando 
perturbar o sossego dele com bri-
gas, discussões e festas barulhen-
tas, aparelhos de som e televisão 
em volume alto.

 Animais, aves ou qualquer tipo 
de criação nas unidades que cau-
sam incomodo aos moradores.

Jornalista e colaboradora da Folha 
do Sindico

Costumes errados

• Cuspir, jogar lixo ou qual-
quer objeto na rua ou áreas de
uso comum (jardins, calcada,
corredores);

• Jogar papel higiênico, absor-
vente feminino ou qualquer
outro detrito no vaso sanitá-
rio;

• Ter em casa explosivos, dro-
gas, ácidos inflamáveis ou
equivalentes;

• Realizar serviços domésticos
nas áreas de uso comum;

• Conservar o imóvel. Assim o
condômino estará cooperan-
do com a comunidade e valo-
rizando o seu imóvel.

Por Andréa Mattos |
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Bem Estar
Alimentos poderosos 
no combate ao câncer

Redação / Assessoria Hellofood

Uma alimentação balancea-
da é o primeiro passo para 
se ter uma vida saudável. 

Mais que isso, alguns tipos de 
chás, legumes, frutas e grãos são 
valiosos aliados para prevenir do-
enças cancerígenas. Incluí-los no 
cardápio não anula as chances de 
desenvolver um câncer, mas pode 
ajudar a diminuir esse risco. Os 
melhores alimentos são os antio-
xidantes e que combatem radicais 
livres.

 Confira algumas possibilida-
des elencadas pela Hellofood para 
incrementar a sua rotina com mais 
saúde!

Melancia, tomate e 
goiaba

 Esses três alimentos são ricos 
em licopeno, substância antioxi-
dante responsável pela coloração 
vermelha e que previnem o câncer 
de próstata.

Frutas cítricas
(laranjas, limas, limões e 

tangerinas)

 Elas são grandes fontes de vi-
tamina C e auxiliam no combate de 
gripes e resfriados. Mas essas fru-
tas também tem limonóides, subs-
tâncias antioxidantes que apre-
sentam efeito preventivo contra o 
câncer.

Uvas vermelhas, suco 
e vinho tinto

Já é sabido que uma tacinha de 

vinho pode fazer bem ao coração e 
à saúde. Mas saiba que essa quali-
dade de uva contém altas concen-
trações de antioxidantes fenólicos 
(catequina, epicatequina, resvera-
trol) que são potentes agentes pre-
ventivos do câncer.

Brócolis, couve-flor e 
repolho

 Esse trio tem sulfarofanos, 
substâncias capazes de eliminar 
substâncias químicas responsáveis 
por mutações cancerígenas. O con-
sumo diminui o risco de câncer de 
mama, útero, próstata, intestino, 
bexiga, pulmão e laringe.

Chás verde e branco
 Eles são ricos em compostos 
polifenóicos, que tem efeitos an-
ticancerígenos. Essas substâncias 
inibem o surgimento e o desenvol-
vimento de tumor no pulmão, esô-
fago, duodeno, pâncreas, fígado, 
mama e cólon.

Alho
 Ele é rico em alicina, que inibe 
a ação de nitrosaminas, associadas 
ao câncer do aparelho digestivo.

Soja
 Para quem é vegetariano e faz 
bastante uso de soja e derivados, 
pode estar se protegendo sem nem 
saber. Isso porque esses alimentos 
são fonte de isoflavonas, que aju-
dam contra várias formas de cân-
cer, destacando-se os de mama e 
próstata.

Linhaça
 Esse alimento é fonte de ligna-
na, um fitoestrógeno de ação rela-
cionada à prevenção de câncer de 
mama, colo do útero e próstata.

Pipoca
 Quem diria! Além de ir bem 
com um cinema, ela pode ser uma 
aliada para a saúde, porque contém 
o polifenol, um antioxidante que
reduz o risco de câncer.

Azeite de oliva 
extravirgem

 Eles são fonte de antioxidantes 
fenólicos, que ajudam a reduzir o 
risco de câncer de mama e de pul-
mão.
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Meio-Ambiente

Qualidade da água 
não-potável

A água é um recurso indis-
pensável à vida, utilizada 
em várias atividades coti-

dianas. Sendo algo tão importante 
para sua saúde e também para o 
condomínio, você já parou para se 
questionar a qualidade da água que 
chega ao seu prédio e é distribuída 
às mais diversas finalidades dentro 
dele?
 Saiba que existem requisitos 
mínimos que devem ser verifica-
dos para adequar a qualidade da 
água a uma finalidade específica. 
Por exemplo, a água utilizada para 
ornamentação de espaços como 
lagos ou fontes não precisa ser a 
mesma que chega à bacia sanitária 
do seu banheiro. Há elementos que 
são toleráveis estar presentes em 
um tipo de água e não em outro.
 As exigências mínimas da 
água não-potável para as ativida-
des realizadas em edifícios estão 
presentes no Manual de Conserva-
ção e Reuso da Água em Edifica-
ções, uma publicação feita a partir 
de uma parceria do Sinduscon-SP, 
Fiesp, Sesi, Senai e IRS, juntamen-
te com o Ministério do Meio Am-
biente. O material pode ser acessa-
do gratuitamente pela internet.
 Os requisitos são em função 
das diferentes atividades a serem 
realizadas nas edificações. 

Água para irrigação rega 
de jardim, lavagem de 

pisos
Não deve apresentar mau-cheiro; 
não deve conter componentes que 
agridam as plantas ou que estimu-
lem o crescimento de pragas; não 
deve ser abrasiva; não deve man-
char superfícies; não deve propi-
ciar infecções ou a contaminação 
por vírus ou bactérias prejudiciais 
à saúde humana. 

Água para descarga em 
bacias sanitárias

Não deve apresentar mau-cheiro; 

não deve ser abrasiva; não deve 
manchar superfícies; não deve de-
teriorar os metais sanitários; não 
deve propiciar infecções ou a con-
taminação por vírus ou bactérias 
prejudiciais à saúde humana. 

Água para refrigeração 
e sistema de ar 
condicionado

Não deve apresentar mau-cheiro; 
não deve ser abrasiva; não deve 
manchar superfícies; não deve de-
teriorar máquinas; não deve formar 
incrustações. 

Água para lavagem de 
veículos

Não deve apresentar mau-cheiro; 
não deve ser abrasiva; não deve 
manchar superfícies; não deve 
conter sais ou substâncias rema-
nescentes após secagem; não deve 
propiciar infecções ou a 
contaminação por vírus ou bacté-
rias prejudiciais à saúde humana.

Água para lavagem de 
roupa

Deve ser incolor; não deve ser tur-
va; não deve apresentar mau-chei-

ro; deve ser livre de algas; deve ser 
livre de partículas sólidas; deve ser 
livre de metais; não deve deteriorar 
os metais sanitários e equipamen-
tos; não deve propiciar infecções 
ou a contaminação por vírus ou 
bactérias prejudiciais à saúde hu-
mana.

Água para uso ornamental
Deve ser incolor; não deve ser 
turva; não deve apresentar mau-
-cheiro; não deve deteriorar os me-
tais sanitários e equipamentos; não
deve propiciar infecções ou a con-
taminação por vírus ou bactérias
prejudiciais à saúde humana.

Água para uso em 
construção civil

(na preparação de argamassas, 
concreto, controle de poeira e 

compactação de solo)
Não deve apresentar mau-cheiro; 
não deve alterar as características 
de resistência dos materiais; não 
deve favorecer o aparecimento de 
eflorescências de sais; não deve 
propiciar infecções ou a contami-
nação por vírus ou bactérias preju-
diciais à saúde humana.
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Sanca ou forro de gesso? Ambos 
são opções de material para 

renovar espaços

A reforma de dependências 
de uso comum como hall e 
salão de festas pede o uso 

de materiais versáteis, de fácil ma-
nutenção e custo razoável. Nesse 
contexto, a sanca e o forro de ges-
so são duas boas opções para jogar 
com a renovação dos ambientes co-
muns. Cada um possui vantagens e 
desvantagens próprias, veja qual se 
adéqua melhor ao seu projeto.
 O forro de gesso é o modelo 
mais tradicional em que esse re-
vestimento se apresenta. Ele é usa-
do para ocultar o telhado e fiações, 
disfarçando vigas e instalações. O 
forro possui bom isolamento acús-
tico e, ao contrário do que muitos 
pensam, não se trata de um teto frá-
gil, chega a suportar objetos de 10 
kg. O forro de gesso é atraente não 
só pela versatilidade, como pela 
praticidade e rapidez: uma parede 
de gesso fica pronta em 36 horas, 
enquanto uma de alvenaria pode 
levar até 15 dias. O acabamento 
pode ser diversificado, ao gosto do 

cliente. 
 A sanca de gesso, por sua vez, 
são usadas como alternativa ao for-
ro, possibilitando uma arquitetura 
mais ousada. Ela é uma peça entre 
o teto e as paredes e pode ser usada
como decorativa ou para compor
uma iluminação diferenciada. Es-
sas placas são instaladas por tiran-
tes metálicos que se fixam direta-
mente na laje e as suspendem.

Tanto o rebaixamento com for-
ro de gesso quanto as sancas são 
feitos do mesmo material: gesso e 
perfis de aço. A aplicação de am-
bos os acabamentos costuma ser 
rápida e prática, com investimen-
to acessível. A escolha por uma ou 
outra opção depende do interesse 
do cliente e da finalidade do espaço 
a ser reformado. 

De acordo com a designer de 
interiores do Ateliê Revestimen-
tos, Marcia Zelioli, as duas formas 
estão em alta. “O forro de gesso 
usado para rebaixar o teto é o mais 

utilizado atualmente, mas se o pé 
direito não for muito alto a sanca 
é a melhor alternativa para ter uma 
iluminação diferenciada ou apenas 
decorar. O rebaixamento do teto 
com forro de gesso permite traba-
lhar melhor com a iluminação e 
até esconder a tubulação. O aca-
bamento com tabica, que deixa um 
vão entre o teto e a parede, é o mais 
utilizado”, explica a designer.
 Segundo a designer, para ter 
um pé direito confortável (distân-
cia entre o teto e o piso) a altura 
mínima é 2,50 cm. Para embutir a 
iluminação nas placas de gesso ao 
fazer o rebaixamento do teto, é pre-
ciso, no mínimo, 12 cm. Quando 
o pé direito não é alto o suficien-
te para rebaixar, a solução são as
sancas aplicadas entre o forro e a
parede. “Existem diversas opções,
porém a tendência é apostar num
visual clean, de linhas retas. O re-
sultado é um ambiente mais sofis-
ticado”, diz Marcia.

Decoração Redação / Assessoria
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Finanças
Novo dono,

velhas dívidas

Dívidas com o condomínio 
e com financiadoras são 
atreladas ao imóvel em 

questão e não apenas ao proprietá-
rio dele. Isso quer dizer que, mes-
mo passando para outras mãos, a 
unidade condominial não fica livre 
de suas dívidas. Se a casa ou apar-
tamento muda de dono, as dívidas 
vão junto, e as cobranças também.

 Esse foi o entendimento re-
afirmado pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4): a dí-
vida condominial adere ao imóvel, 
passando a ser de responsabilida-
de daquele que venha a adquirir 
o bem. A partir dessa premissa, o
TRF4 deu provimento,  agosto, a
um recurso do condomínio de Es-
teio (RS) Victória Régia e determi-
nou a manutenção da penhora de
um imóvel.

 O apartamento em questão foi 
retomado pela Caixa após o mutu-
ário deixar de pagar as prestações 
do financiamento. O banco, entre-
tanto, não pagou os condomínios 
atrasados, o que levou a admi-
nistração condominial do Vitória 
Régia a ajuizar ação requerendo a 
quitação.

 Tentando eximir-se da dívida, 
a instituição financeira moveu o 
processo na Justiça Federal pe-
dindo o levantamento da penho-
ra. A Caixa alegava que esta seria 
uma constrição de patrimônio de 
terceiro, devendo ser cobrada do 
mutuário. Em primeira instância, a 

Justiça suspendeu a penhora e ad-
ministração do condomínio recor-
reu ao tribunal contra a decisão.

 O relator do processo na 3ª 
Turma, desembargador federal 
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 
reformou a sentença. Conforme o 
magistrado, “é sabido que a taxa 
condominial se trata de obrigação 
propter rem, ou seja, que adere ao 
imóvel, transmitindo-se ao adqui-
rente do mesmo. A responsabili-
dade do novo proprietário inclui 
a de adimplemento daquelas taxas 
anteriores à aquisição”.

SAIBA MAIS: 
O que significa “Propter 
REM”?

 É uma obrigação real, 
que decorre da relação entre o 
devedor e a coisa. Difere das 
obrigações comuns especial-
mente pelos modos de trans-
missão. Propter rem significa 
“por causa da coisa”. Assim, 
se o direito de que se origina é 
transmitido, a obrigação o se-
gue. A transmissão é automá-
tica, independente da intenção 
específica do transmitente

Redação / TRF4

Ao comprar um imóvel com débitos, o novo pro-
prietário adquire junto as dívidas do mesmo
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Dicas
Gesso

 O gesso é um dos materiais 
mais versáteis na arquitetura, 
podendo servir para diversas 
atribuições, desde fazer co-
berturas lisas e texturizadas 
ou redistribuir o espaço de um 
ambiente, podendo ser feitas 
alterações no teto e em divisó-
rias. Outra vantagem é a exce-
lente resistência ao fogo e um 
isolamento termo-acústico sa-
tisfatório nos ambientes. 

 A aplicação de gesso em 
reformas pode render, além da 
estética, economia. Enquanto 
um reboco normal é feito em 
duas etapas e utiliza areia, ci-
mento e cal, no reboco de ges-
so se utiliza apenas um insu-
mo: o próprio gesso. Um saco 
de gesso chega a ser encontra-

do no mercado por um valor três 
vezes menor que um de cimento. 
É comum ocorrerem trincas ou 
fissuras em forros de gesso mal 
executados, devido a dilatação ou 
retração térmica. Mão de obra es-
pecializada é fundamental.

Extintores 

 Equipamentos obrigatórios 
em todo condomínio, os extinto-
res precisam estar em perfeitas 
condições para operarem adequa-
damente quando acionados. Uma 
manutenção equivocada pode 
inutilizá-lo e assim trazer graves 
riscos à segurança do prédio. A 
primeira e mais importante pre-
caução a ser tomada é ser vigilan-
te quanto ao prazo de validade do 
mesmo. 

O lacre de inviolabilidade 

deve estar intacto e o ponteiro do 
indicador de pressão deve perma-
necer na faixa verde, caso contrá-
rio indicará despressurização. O 
extintor não deve apresentar sinais 
de ferrugem, arranhões ou estar 
amassado. O equipamento sem-
pre deve ser mantido na vertical e 
jamais na horizontal ou de cabeça 
para baixo.

Quadra 
poliesportiva

 A manutenção regular de sua 
quadra aumentará a vida útil das 
instalações e permitirá utilizá-las 
sempre nas melhores condições. 
Há no mercado diversas empresas 
que fornecem acessórios próprios 
para essa estrutura como: pisos 
especiais, alambrados, tabela para 
prática do basquete, traves para fu-

tebol, mastros e rede de vôlei 
ou tênis, dentre outras ativida-
des.

 No planejamento de cus-
tos, é importante lembrar a 
necessidade de manutenção, a 
qual deve constar no calendá-
rio anual de revitalizações do 
condomínio. Os itens a serem 
vistoriados – e possivelmente 
reparados – numa inspeção são 
a resistência da tela que isola 
a quadra, condições de estru-
turas metálicas como traves 
(elas não podem apresentar 
pontas cortantes ou ferrugem), 
a visibilidade das demarcações 
do campo (caso a quadra sir-
va para algum esporte que ne-
cessite disso) e a qualidade do 
piso. 
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Cotidiano
A interferência do condomínio em 

atividades de funcionários particulares

A rotina de um condomínio 
residencial é preenchida 
não apenas pelo convívio 

entre condôminos - inquilinos ou 
proprietários - como também com 
os seus respectivos funcionários 
domésticos. Empregados domésti-
cos, diaristas, babás e cuidadores 
são alguns dos profissionais que 
estão em constante trânsito pelas 
dependências do prédio. 

 O condomínio pode estabele-
cer regras que visem maior orga-
nização e, sobretudo, segurança 
do imóvel. Contudo, excessos e 
abusos discriminatórios devem ser 
combatidos. As regras do condo-
mínio não podem, em nenhuma 
hipótese, constranger ou ferir a 
dignidade de qualquer funcioná-
rio, seja ele do próprio residencial 
ou de alguma unidade em particu-
lar.

 Em Goiânia (GO), no mês de 
agosto, uma prática de um condo-
mínio foi levada às manchetes de 
noticiários e denunciada: a obriga-
toriedade de revista em mochilas e 
bolsas de empregadas domésticas 
ao saírem do prédio. “Para mim 
isso é uma falta de respeito, fiquei 

muito constrangida”, declarou 
uma das senhoras que tiveram de 
se submeter à revista ao deixarem 
o expediente.

Outro exemplo de abuso ocor-
reu em São Paulo (SP), quando ao 
chegarem uma manhã para traba-
lhar, empregados domésticos fo-
ram comunicados que teriam uma 
“pequena taxa” descontada do 
próprio salário para arcar com des-
pesas para confecção de unifor-
mes, uma exigência do condomí-
nio, para que pudessem ter acesso 
às dependências do mesmo.

 No quadro de avisos, uma pla-
ca expressava que não seria per-
mitida a permanência de funcio-
nários no hall, garagem, escadas, 
ou quaisquer áreas de uso comum 
nem que estivessem uniformiza-
dos. Acrescentava-se a isso a in-
formação de que estava proibido 
encontros ou aglomerações de au-
xiliares domésticos e funcionários 
do condomínio, ainda que fora do 
horário de trabalho. 

Ao analisar tais circunstâncias, 
o advogado Dimárcio Peres afirma
encontrar claros exemplos do que

não deve ser feito. “Em primeiro 
lugar, no caso de impor a revista 
dos pertences, é um absurdo, uma 
vez que o condomínio não tem po-
der de polícia e não pode revistar 
funcionários, que sequer são seus 
contratados, em hipótese alguma”, 
afirma. 

 Outra arbitrariedade também é 
verificada no segundo caso. “Ape-
nas o contratante, ou seja o patrão, 
pode requerer que seu funcionário 
use uniforme. Para isso, ele pró-
prio deve arcar com as despesas 
de confecção, o custo dessa roupa 
jamais pode ser pago pelo traba-
lhador”, declara. 

 A proibição de conversar, as-
sim como outras medidas comuns 
como proibir o empregado domés-
tico de usar o elevador social não 
devem ser impostas no condomí-
nio, pois constituem constrangi-
mento. “O uso dos elevadores é 
igual para todos. Se o funcionário 
está em roupas de banho, portan-
do carga ou animal doméstico, ele 
deve usar o de serviço, em outra 
maneira pode sim utilizar o eleva-
dor social. A segregação deve ser 
combatida”, afirma o advogado. 




