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Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas
Office-Boy/Contínuo 808,37 848,71 833,08

Faxineiro 810,99 848,71 834,74

Trab.Serv.Gerais 810,99 899,52 834,74

Jardineiro 810,99 899,52 834,74

Porteiro (Diurno e Noturno) 870,69 1.069,33 945,04

Garagista (Diurno e Noturno) 837,49 1.069,33 ------

Zelador 882,86 1.069,33 862,36

Aux.de Escritório/Administração 1.058,67 1.128,07 1.041,77

Vigia ------ 1.069,33 945,04

Encarregado 1.060,18 1.362,94 1.060,19

Vale Alimentação 420,00
Mensal

26,00 
Dia

Trabalhado

26,00 
Dia

Trabalhado

Tabela do INSS - 2014
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

De 0,00 até 1.317,07 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família    35,00

Quem Receber até                                     682,50

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  24,66

Quem Receber até                                  1.025,81

De 1.317,08 até 2.195,12 9,00%
De 2.195,13 até 4.390,24 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 4.390,24 11,00% Valor do Salário Mínimo 724,00

Salário Mínimo para 2014 R$ 724,00

Tabela do IRRF - 2014
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

De 0,00 até 1.787,77 0,00% 0,00
De 1.787,78 até 2.679,29 7,50% 134,08
De 2.679,30 até 3.572,43 15,00% 335,03
De 3.572,44 até 4.463,81 22,50% 602,96
Acima de 4.463,81 27,50% 826,15
Dedução por Dependente                              179,71
Recolhimento Mínimo do IRRF                     10,00
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Calendário de Obrigações Mensais

INDICADORES / MÊS
Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5467 0,6059 0,5605 0,5877 5,22 6,98
Poupança (2) (%) 0,5467 0,6059 0,5605 0,5877 5,22 6,98
TR* (1) (%) 0,0465 0,1054 0,0602 0,0873 0,60 0,76
TJLP (%) 0,41 0,42 0,42 0,41 3,77 5,07
FGTS (6) ( %) 0,2932 0,3523 0,3070 0,3341 2,86 3,79
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,82 0,95 0,87 0,91 7,91 10,43
DI Over (2) (%) 0,82 0,94 ---- ----
UPC *** (R$) 22,40 22,43 22,40 22,43 0,49 0,54
UFESP (R$) 20,14 20,14 20,14 20,14 18,44
FCA / SP (R$) 1,9619 1,9619 1,9619 1,9619 1,6994
UFM (R$) 121,80 121,80 121,80 121,80 108,66
Salário Mínimo (R$) 724,00 724,00 724,00 724,00 6,78 6,78
Salário Mínimo SP (6) (R$) 810,00 810,00 810,00 810,00 ---- ----
UFIR (7) ---

* TR – Taxa Referencial; ** Débitos 
Federais; *** Unidade Padrão de 
Capital; (1) Rendimento no 1º dia 
do mês seguinte, para depósitos até 
03/05/12; (2) Rendimento no primeiro 
dia do mês seguinte para depósitos a 
partir de 04/05/2012 – MP nº 567, 
de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 
10 do mês seguinte (TR + juros de 
3 % ao ano). (4) Juro pela taxa Selic 
para pagamentos de débitos federais 
em atraso – no mês do pagamento, a 
taxa é de 1%; (5) Taxa DI Over com 
base na cotação diária da Anbima; (6) 
Valores: R$ 810,00 e R$ 820,00, com 
vigência a partir deste mês; (7) Extinta 
pela Medida Provisória nº 1973/67, de 
27/10/00 – último valor: R$ 1,0641; 
BTN + TR cheia – suprimido por ser 
título extinto pela Lei nº 8.177, de 
01/03/1991, embora ainda existam 
alguns em circulação.
Fonte: Folha Online, Valor Econômico

segundo lugar, o fato do síndico ter 
recebido uma condenação efetiva, 
enquanto na maioria das vezes os 
moradores só requerem a restitui-
ção do patrimônio desfalcado e es-
quecem a parte criminal.

 De tudo, retiramos uma lição 
básica: a principal virtude a ser 
buscada em um síndico é sua ho-
nestidade. Mais importante que o 
treino e o preparo administrativo, é 
fundamental que ele tenha respeito 
ao que é coletivo e assuma o com-
promisso de trabalhar com serieda-
de pelo bem comum. 

 A responsabilidade pelo con-
domínio é compartilhada. Cabe 
ao síndico o dever de manter uma 
gestão transparente, demonstrar 
através de documentos válidos a 
destinação de cada centavo saído 
dos caixas administrativos e pres-
tar contas anualmente ou sempre 
que lhe for solicitado. 

 Muitas vezes, os condôminos 
se afastam voluntariamente, não 
comparecendo a reuniões e se abs-
tendo de participar da dinâmica 
do condomínio, o que também é 
errado. Aos moradores, cabe a res-
ponsabilidade de vigiar, analisar e 
cobrar da gestão do seu síndico as 
obrigações que lhe estão prescritas 
na legislação vigente: Código Ci-
vil, em seu capítulo sobre condo-
mínio, artigo 1.348.

 Mais detalhes sobre esta notí-
cia e outras novidades, você vê na 
Folha do Síndico. Boa leitura!

Um caso saído do universo 
dos condomínios ganhou 
repercussão nacional na 

mídia e estampou manchete em vá-
rios jornais brasileiros em setem-
bro. Decisão do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina condenou o sín-
dico de um residencial a dois anos 
de reclusão em regime aberto por 
apropriação indébita de cerca de 
R$ 250 mil pertencentes aos caixas 
do condomínio. 

 O edifício em questão localiza-
-se em Joinville, cidade do norte 
do estado, no bairro de Saguaçu. 
O síndico, pessoa que deveria zelar 
pelo bom uso dos recursos cole-
tados entre todos os condôminos, 
deu mal exemplo e fez uso do di-
nheiro em benefício próprio. 

 No processo, foram anexadas 
provas de saques da conta bancá-
ria e compras feita com o cartão de 
crédito do condomínio em lojas, 
padarias, postos de combustíveis, 
dentre outros lugares incompatí-
veis com necessidades do condo-
mínio e que, portanto, caracteri-
zam o fato de ter sido dinheiro sido 
destinado a uso pessoal.

 Em resumo, havia uma grande 
disparidade entre o que era gasto 
e o que o síndico comprovava ser 
utilizado no condomínio. Casos 
que envolvem apropriação indé-
bita por parte do síndico não são 
raros. Mas o que chama a atenção 
no episódio de Santa Catarina é, 
primeiramente, o montante signifi-
cativo de recursos desviados e, em 
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Administração
O primeiro síndico

Assumir a administração de um condomínio 
que está começando a ser ocupado traz 

desafios ao síndico pioneiro

A paisagem urbana está pas-
sando por uma acelerada 
mudança em seus padrões 

de moradia e é cada vez mais co-
mum vermos casas e terrenos da-
rem lugar a prédios residenciais. 
De acordo com um levantamen-
to da Lello Administradora, São 
Paulo – a mais populosa cidade 
brasileira – ganhou mil novos con-
domínios e aproximadamente 210 
mil moradores de apartamentos 
nos últimos cinco anos. Os dados 
demonstram uma tendência que se 
espalha por todo o país.
 A administração de um condo-
mínio recém instituído traz gran-
des desafios ao síndico pioneiro, 
sobretudo se ele nunca teve uma 
experiência anterior, como é o 
caso do Relações Públicas de 29 
anos Wister Galvão, que é o pri-
meiro síndico do condomínio São 
Gabriel, em João Pessoa (PB). A 
ocupação do cargo se deu involun-
tariamente em dezembro de 2013: 
a construtora já havia registrado a 
Convenção e nomeou os compo-
nentes do condomínio pela ordem 
de recebimento dos imóveis, como 
ele foi o primeiro a receber as cha-
ves, foi instituído como síndico.
 Como elaborar uma gestão 
sem ter parâmetros anteriores? 
Formatar um regimento interno, 
decidir regras e penalidades, esti-
pular um orçamento para o man-
dato foram algumas das dúvidas 
enfrentadas por Wister quando 
assumiu a sindicância do condo-
mínio que começava a ser ocupa-
do por outros moradores. “Além 
da dificuldade pela inexperiência, 
foi trabalhoso realizar um projeto 

sem referências de propostas an-
teriores, acrescentando-se o fato 
de lidar com um grupo de pesso-
as completamente desconhecidas. 
Todo este processo exigiu bastante 
pesquisa e coleta de opiniões dos 
novos proprietários, mas por fim 
tudo foi elaborado e acordado en-
tre todos. O esforço valeu a pena”, 
comenta.
 Há alguns procedimentos ini-
ciais que devem ser verificados e, 
caso a construtora já não os tenha 
feito, devem ser requeridos pelo 
primeiro síndico: Inscrição no Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurídi-
ca (CNPJ), inscrição no Instituto 
Nacional do Seguro Social para 
que o condomínio possa contratar 
funcionários, solicitar na Prefei-
tura Municipal o Solicitar o des-
membramento do IPTU por unida-
de, convocação de uma assembleia 
inaugural para formação de conse-
lho que redigirá o Regimento Inter-
no e elaboração da Convenção (é 
recomendável contar com assesso-
ria jurídica). Após o cumprimen-
to desta etapa, deve-se registrar o 

condomínio, bem como sua Con-
venção, no Cartório de Registro de 
Imóveis. 
 Afora as questões burocráticas, 
o novo síndico também precisa se 
preocupar em administrar a roti-
na do condomínio, incluindo os 
pequenos conflitos do cotidiano. 
Wister Galvão considera a posição 
do síndico delicada e às vezes até 
arriscada. “Ouvir o que desagrada 
os outros nunca é algo positivo, 
mas de fato o que mais irrita são 
as pequenas contendas geradas por 
comportamento inadequado de al-
guns condôminos. Gerenciar estes 
conflitos é sempre uma tarefa com-
plicada e exige bastante cuidado”, 
avalia. 
 Apesar dos desafios que se 
apresentam, o síndico considera 
seu trabalho recompensador. “É 
sempre bom ter a certeza de poder 
fazer o melhor para o ambiente em 
que se vive, sinto-me gratificado 
quando consigo colocar em prática 
ideias que nos façam sentir felizes, 
tranquilos e seguros em nosso con-
domínio”.
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Cotidiano
Etiqueta no mundo virtual
Comunicação com condôminos pela internet 
requer profissionalismo e postura impessoal

A popularização da internet 
nos últimos anos propor-
cionou um avanço signi-

ficativo na telecomunicação, que 
hoje conta com rápidos meios de 
trocas de informação. Além do já 
incorporado e-mail, cresce o nú-
mero de redes sociais e outros ser-
viços de mensagem instantânea. 
O whatsapp é um dos que vêm 
ganhando cada vez mais adeptos, 
inclusive entre síndicos e condô-
minos. 
 Essas ferramentas, quando 
bem utilizadas, podem sim auxiliar 
a integrar a comunicação dentro 
do condomínio. O whatsapp é um 
aplicativo que pode ser instalado 
em celulares do tipo smartphone. 
Ele possibilita a comunicação via 
mensagem de texto em tempo real 
com outros usuários que também 
possuem o aplicativo. É possível 
reunir contatos em um só grupo 
em que todos recebem mensagens 
simultaneamente, fazendo parte de 
um mesmo ambiente virtual.
 Uma estratégia interes-
sante que já vem sendo adotada 
em muitas cidades é a criação de 
grupos que reúnem síndico e mo-
radores de um mesmo condomínio. 
Através desse meio os condôminos 
podem receber informes de convo-
cação de assembleia, deliberações 
acertadas coletivamente, avisos so-
bre manutenção de equipamentos 
do prédio, orientações sobre uso de 
alguma área específica, dentre ou-
tras mensagens.
 Assim como as relações inter-
pessoais no “mundo real”, a intera-
ção no meio virtual também é regi-
da por algumas regras de etiqueta. 
Trata-se de algumas posturas que 
devem ser seguidas para manter a 

boa convivência as quais o síndico 
– enquanto moderador do grupo – 
deve observar. Confira:

•	 Convide	o	membro	antes	de	adi-
cioná-lo – Há pessoas que não 
gostam de fazer parte de grupos 
no whatsapp, portanto é de bom 
tom que o síndico peça permis-
são antes de incluí-la. Deve-se 
argumentar que a ferramenta 
será usada exclusivamente para 
informes do condomínio.

•	 Sem	constrangimentos	públicos	
– O síndico deve evitar adver-
ter algum condômino no grupo, 
pois todos os demais poderão 
ver. Para advertências, é preferí-
vel utilizar o meio tradicional já 
adotado pelo condomínio ou, em 
último caso, dirigir-se ao mora-
dor em um canal particular pelo 
whatsapp.

•	 Sem	 piadas – Vídeos, fotos e 

áudios de humor são bastante 
populares entre os usuários do 
whatsapp, mas devem ser evi-
tados no grupo do condomínio. 
Lembre-se que o foco do grupo 
é institucional, então não com-
partilhe esse tipo de material e 
solicite mesma atitude por parte 
dos membros.

•	 Publique	apenas	o	fundamental 
– o síndico deve usar o aplica-
tivo com parcimônia, enviando 
apenas o essencial. Priorize in-
formações válidas para a dinâ-
mica do condomínio. A perda de 
foco e o excesso de mensagens 
sem utilidade prática afugenta-
rão os moradores. 

•	 Linguagem	 formal	 – Deve ser 
evitado o uso de gírias e apeli-
dos. O grupo do condomínio 
foi criado com uma finalidade 
profissional e o síndico deve se 
remeter a todos com educação e 
sem intimidade. 
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Manutenção
Brigada de incêndio deve 

receber treinamentos 
periódicos

Fato ignorado pela maioria 
das pessoas, a obrigatorie-
dade de se manter uma per-

manente brigada de incêndio em 
empresas, prédios comerciais e 
também condomínios é uma rea-
lidade em vários estados brasilei-
ros. O desconhecimento acerca da 
legislação e a falta de uma fisca-
lização eficaz, explicam o porquê 
de muitos condomínios não pos-
suírem uma equipe preparada para 
agir em situações emergenciais. 
 A Brigada de Incêndio é pre-
vista no âmbito federal pela Lei 
6514/77, que dispõe as diretrizes 
sobre Segurança e Medicina do 
Trabalho, regulamentadas pela 
Portaria 3214/78, e por meio da 
NR 23, que trata da proteção con-
tra incêndios. Também é o tema da 
NBR (Norma Brasileira de Regis-
tro) 14.276/2006 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). 
 Vários estados e municípios 
também possuem legislações pró-
prias, como é o exemplo de São 
Paulo, com o Decreto Estadual 
56819/11 do Corpo de Bombei-
ro do Estado. Sem a Brigada, não 
existe a liberação e/ou renovação 
do Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB), tampouco o 
pagamento de indenizações pelas 
seguradoras no caso de sinistros.
 A brigada de incêndio pode ser 
formada por um grupo de condô-
minos e funcionários que recebe-
rão treinamento especializado para 
atuar em caso de foco de incêndio, 
vazamento de gás ou explosão. 
O número de integrantes varia de 
acordo com as dimensões do con-

domínio: a quantidade de pavi-
mentos e sua população. 
 O curso deve ser ministrado 
por profissional da área de Segu-
rança do Trabalho ou Corpo de 
Bombeiros e tem como objetivo 
orientar as pessoas que participam 
do cotidiano do prédio a maneja-
rem corretamente os equipamentos 
de segurança, ajudar vítimas e or-
ganizar rotas de fuga, dentre outras 
atividades. 
 Ao término do curso como car-
ga horária mínima de quatro horas, 
é emitido um documento que ates-
ta que os ocupantes da edificação 
receberam treinamentos teóricos e 
práticos de prevenção e combate 
a incêndio. O síndico deve estar 

atento à renovação deste treina-
mento, que deve ser feito anual-
mente ou quando houver substitui-
ção de 50% dos brigadistas. 
A manutenção de uma brigada qua-
lificada é fundamental não apenas 
para adequação à legislação, mas 
principalmente por colaborar com 
a segurança do patrimônio e dos 
seus ocupantes. A ação desempe-
nhada pela brigada de incêndio é 
vital nos primeiros cinco minutos 
de combate e extinção do fogo, 
antecedendo a ação do Corpo de 
Bombeiros, portanto ela deve es-
tar sempre a postos, pois de nada 
adianta ter todo o equipamento 
necessário e não saber utilizá-lo 
quando for preciso. 
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ESPECIAL
Entrevista Paulo 
Vinícius Coelho 

O futebol amador e a 
força em Brasília

Os vilões e os 
espertos

Por Rener Lopes |

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Neste mês,  a Folha do Sin-
dico tem o prazer de en-
trevistar Paulo Vinicius 

Coelho nosso colunista de esportes 
sobre as nuances do futebol brasi-
leiro. O que, e como  aconteceu a 
perda da copa do mundo? O que a 
perda da copa do mundo pode re-
fletir nos próximos anos em nosso 
futebol? Qual o futuro que pode-
mos vislumbrar? Tudo isso o PVC 
responde para você com EXCLU-
SIVIDADE na Folha do Sindico.    
  
Segue a entrevista na integra. 

FS - Após o desastre na Copa do 
Mundo, quais as lições que nosso 
futebol pode extrair desta experi-
ência? Houve algum avanço?

PVC - Uma parte do vexame foi 
pela pressão de jogar em casa, tra-
balhada de maneira que não fun-
cionou. A grande lição sempre é ter 
trabalho de quatro anos, começo, 
meio e fim. Não garante o sucesso, 
mas é meio caminho.

FS - O nível técnico do futebol 
brasileiro atualmente é muito bai-
xo. O que podemos fazer para mu-
dar este quadro? Quais as medidas 
práticas?

PVC - Só a França de 1998 ganhou 
a Copa tendo mais jogadores fora 
do que dentro do país. Por isso, é 
preciso fortalecer o campeonato 
brasileiro, manter mais jogadores 
de alto nível aqui. Isso vai reforçar 
o campeonato e por consequência 
a seleção.

FS - De que forma devemos inves-
tir nas categorias de base para me-
lhorar nosso futebol?
 
PVC - Há bons trabalhos de base 

no Brasil. É preciso evitar o des-
perdício, melhorar a transição, di-
minuir o desejo de ir para a Euro-
pa. E estruturar o trabalho mais a2 
base de conhecimento teórico, não 
empírico.

FS - Apesar de estádios maravilho-
sos “ padrão copa do mundo” , o 
publico no brasileirão é pífio. Qual 
a saída para lotarmos nossos está-
dios como se faz nos campeonatos 
inglês e alemão?
 
PVC - Trabalhar o campeonato 
como produto. O torneio precisa ter 
gerentes de conteúdo, marketing, 
segurança... o torneio é o produto 
e precisa ser trabalhado assim. Foi 
o que mudou o campeonato inglês.
 

A arbitragem brasileira é 
ruim. Isso é repetido qua-
se que como um mantra. 

Não se pode negar que há sérios 
problemas. Muitos jogos têm seus 
resultados contaminados por erros 
graves. No entanto, a coisa está 
supervalorizada. Há uma lente de 
aumento na atuação dos árbitros. 
Por determinados momentos, te-
nho a impressão de estar assistindo 
ao Campeonato Brasileiro de Ar-
bitragem 2014. O tempo gasto na 
discussão das atuações de Suas Ex-
celências é absurdo, mas a questão 
não está, somente, na equipe que 
entra em campo para conduzir uma 
partida. 
 A concorrência da TV é des-
leal. Dezenas de olhos eletrônicos 
com seus superpoderes esmiúçam 
a jogada e, depois de inúmeras re-
petições, dão uma certeza impos-
sível de se ter instantaneamente. A 
tecnologia pode auxiliar na redu-
ção dessa distância entre o homem 
e a máquina, mas, nos lances inter-
pretativos, a discussão continuaria.
 Muitos dos que reclamam - jo-
gadores, técnicos, dirigentes – são 
protagonistas ao tornar o espetácu-
lo mais feio: nas insistentes simu-
lações, nas reclamações em todos 

Olá pessoal. Vamos deixar 
o futebol profissional de 
lado. Agora é hora de fa-

larmos de um outro futebol, o con-
siderado amador. A cada dia que 
passa, o futebol de várzea e do bom 
e velho “terrão” vai crescendo na 
capital federal.
 A fase é tão boa que, em to-
das as cidades do Distrito Fede-
ral, sempre tem um campeonato 
acontecendo. É impressionante. E 
sempre com grande participação 
do torcedor, comparecendo às par-
tidas, que geralmente acontecem 
nas manhãs do domingo.
 E é do futebol amador que sur-
gem os grandes craques do futebol 
brasileiro. Quem não se lembra do 
defensor Lúcio, da seleção brasi-
leira? Surgiu no futebol amador de 
Planaltina e brilhou nos gramados 
nacionais.
 A única coisa que me deixa 
triste é que este futebol não tem 
apoio forte dos empresários brasi-
lienses. Alguns times representam 
lojas comerciais. Outros, os ami-
gos de longa data que resolvem 
montar uma equipe e participar. 
Mas, as federações e os grandes 
nomes comerciais deixam de longe 
essa ajuda. É uma pena.

FS - A Lei Pelé, prejudica nosso 
futebol em que sentido?
 
PVC - A Lei Pelé no que diz res-
peito à relação com Jogadores é 
um prolongamento do caso Bos-
man, na Europa. Só precisa aumen-
tar a segurança dos clubes, permi-
tindo ampliar o tempo do primeiro 
contrato.
 
FS - Na sua visão, qual a saída para 
resolver os problemas crônicos de 
nosso futebol?
 
PVC -  Trabalhar. E abandonar a 
crença de que está tudo um lixo 
quando não está bem e que está 
tudo lindo quando vêm as vitórias. 
Diagnosticar bem é necessário. 
Diagnóstico errado mata o doente. 

os lances, nas agressões verbais 
(estamos ficando craques em lei-
tura labial), nos gestos desrespei-
tosos. Uma forma de reduzir essa 
farra seria a punição desses exces-
sos. Há lances em que o teatro do 
jogador é tão perfeito que, num 
primeiro momento, pensa-se em 
tragédia. É gritante a diferença do 
comportamento do jogador brasi-
leiro para os do restante do mundo.
 Essa discussão depois dos jo-
gos é muito conveniente para de-
terminados “professores”, pois 
servem para justificar o injustifi-
cável. Falhas grotescas dos joga-
dores, erros táticos e escalações 
equivocadas são amparados pelas 
muletas dos “erros de arbitragem”. 
No entanto, quando os lances lhes 
beneficiam, não passam de chororô 
do adversário. Fácil assim.
 Fala-se muito em profissiona-
lização. Interessante. Há a neces-
sidade de dedicação exclusiva. A 
preparação é fundamental: física, 
técnica, psicológica. A pressão é 
muito grande e o cerco fecha-se, 
cada vez mais, contra os “vilões”.
 Tecnologia, profissionalização 
e independência serão bem-vindas, 
mas é preciso, também, rever a 
cultura dos “espertos”.

 Mas você torcedor, pode in-
centivar o futebol amador. De que 
maneira? Comparecendo às parti-
das. Não há coisa melhor do que 
uma partida de futebol com o pú-
blico agitando e fazendo o seu pa-
pel.
 E se você montar ou participar 
de uma equipe? Melhor ainda. É 
bom e você conquista uma grande 
e importância com a saúde. Espor-
te é vida!
 Quem sabe não surge um novo 
Lúcio nos “terrões” do DF? É es-
perar pra ver.
 Um abraço e até a próxima.
 Ah! Vai começar a temporada 
do basquete e do vôlei. Na próxima 
edição da Folha do Síndico, trago 
um panorama dos dois times que 
representam a nossa cidade. Te es-
pero, valeu?

Rener	Lopes é jornalista e editor-
-chefe do Clube do Esporte DF. 
Também é narrador da Rádio Es-
portes Brasília. Acompanhe as 
transmissões pelo site www.espor-
tesbrasilia.com.br. Também baixe 
o aplicativo para iOS e Android. É 
de graça!
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Jardinagem:
Cuidados especiais para a primavera

A primavera chegou no final 
de setembro e a nova esta-
ção traz mudanças climá-

ticas que afetam as plantas. Uma 
área verde bem cuidada no condo-
mínio humaniza o ambiente, ajuda 
a equilibrar a temperatura, além de 
valorizar o imóvel. As principais 
preocupações para a manutenção é 
em relação à grama.
 A primeira regra para ter um 
tapete verdinho e saudável é a lim-
peza. Restos de folhas, galhos e 
outros detritos que se acumulam 
podem prejudicar a aeração da gra-
ma ou até fazê-la se decompor. 
 As ervas daninhas são outra 
questão a ser observada, pois elas 
sugam nutrientes importantes que 
deveria ir para a grama. Deve-se 
livrar dessas convidadas indesejá-
veis o mais rápido possível, pois o 
calor trazido pela primavera ace-
lera o crescimento e proliferação 
delas. 
 A altura do corte do gramado 
é uma dúvida comum. Na tentativa 
de economizar, é comum que algu-
mas pessoas façam uma poda cur-
ta, pressupondo que sua manuten-
ção será menos frequente, mas esta 
não é uma prática aconselhável 
porque pode levar ao aparecimen-

to manchas amarelas ou marrons e 
favorecer o crescimento de ervas 
daninhas no meio gramado.
 Se o objetivo é manter o gra-
mado curto, é necessário investir 
tempo o suficiente para cortes mais 
frequentes com o cuidado de cor-
tar mais de um terço da altura do 
gramado (o ideal é entre 5 e 9 cen-
tímetros). O corte mais alto fortifi-
cará as raízes e deixará o gramado 
com uma aparência mais firme e 
saudável.

 É importante salientar que a 
grama, assim como qualquer outra 
planta, tem seu desenvolvimento 
influenciado pela incidência de luz 
solar. Desta forma, é natural que as 
áreas mais fortemente iluminadas 
cresçam mais rápido que as som-
breadas, com solo mais úmido.
 Por isso, a poda deve ser adap-
tada de acordo com o perímetro, 
para fazer o gramado crescer uni-
formemente: o lado mais alto da 
grama (área que recebe mais luz 

solar) deve receber o primeiro 
corte da primavera. Isso garantirá 
tempo suficiente para que as áreas 
sombreadas acompanhem o cresci-
mento. 
 As cercas vivas também de-
vem receber manutenção periódica 
para preservar sua forma. A poda 
estimula o crescimento da planta, 
então quanto mais for aparada, 
mais preenchida e homogênea fi-
cará a cerca. Pingo de Ouro, Murta 
e Sanção do Campo são três boas 

opções de escolha para esse tipo de 
cultivo, pois requerem menos cui-
dados.
 Apesar de não exigirem muito 
investimento, a poda das cercas vi-
vas são fundamentais para que se 
obtenha o efeito desejado, por isso 
devem ser manejadas por jardinei-
ros experientes, ao contrário dos 
gramados que podem ser tratados 
por um funcionário do próprio 
condomínio desde que munido dos 
equipamentos corretos.
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Aldo Junior
Diretor da JR Office

(61) 8209-9999

Por Aldo Junior |

Planejamento financeiro prévio, 
evita taxa suplementar para 

cobertura de despesas de fim de ano

A JR OFFICE contabili-
dade, empresa de asses-
soria condominial com 

tradição de 25 anos no mercado 
do DF, lança neste mês de Ju-
nho/2014 um produto diferencia-
do e privativo para seus clientes 
o OFFICEBOOK 2014 – Abas 
Inteligentes - o novo balancete 
da Empresa.
  A pasta de prestação de 
contas condominal com abas 
inteligentes, foi criada pela JR 
OFFICE em 2005 com absoluta 
exclusividade, e vem conquis-
tando mercado  a cada ano.  A 
concorrência vem tentando co-
piar, mas não há como comparar.
 O OFFICEBOOK – Abas In-
teligentes – é excepcional. Sem 
qualquer sombra de dúvidas, é 
a melhor pasta de prestação de 
contas do DF, porque consegue 
aliar  transparência, clareza nas 
informações, demonstrativos 
específicos, gráficos analíticos e 
cronologia contábil, além de se-
gurança das informações para o 
sindico e todo condomínio.
 As abas que separam as se-
ções, facilitam a acessibilidade 
das informações, proporcio-
nando a quem o manuseia, ex-

trema facilidade para encontrar 
os dados comparativos de re-
ceitas, despesas e resultados. O 
OFFICEBOOK – Abas Inteli-
gentes – ainda contém uma aba 
administrativa que auxilia na 
conferência, com documentos 
administrativos, tais como orça-
mentos, registros fotográficos,  
visitas de empresas fornecedoras 
por exemplo, dando subsídios 
a checagem da documentação  
contábil constante na pasta.
 Um selo de Qualidade com 
sistema holográfico e sequência 
numérica combinada, garante a 
inalterabilidade das informações 
e evita falsificações e adultera-
ções das informações contábeis 
registradas no OFFICEBOOK.
 O OFFICEBOOK – Abas 
Inteligentes -  é um produto mui-
to especial e direcionado  da JR 
OFFICE, e com certeza poderá 
proporcionar aos clientes da Em-
presa, mais categorias compara-
tivas, informações detalhadas e 
cronológicas, transformando a 
gestão contábil e administrativa 
do condomínio numa verdadeira 
“obra de arte” com qualidade e 
excelência para todos os clien-
tes.

JR OFFICE LANÇA O 
OFFICEBOOK 2014!

Uma Verdadeira “Obra de Arte”

O fim de ano vem se aproxi-
mando e muitos condomí-
nios têm a obrigatoriedade 

de honrar as contas extras de 13º 
salário, encargos sociais sobre 13º 
salário dentre outras do período, 
exceto aqueles condomínios que 
terceirizam a mão de obra com em-
presas especializadas.

 Com o objetivo de não exceder 
os custos junto aos condôminos, 
o planejamento financeiro ante-
cedente, é primordial para evitar 
a criação de cotas suplementares 
neste período de fim de exercício, 
que normalmente causa muito des-
gaste com os condôminos.

 Na linha de uma organização 
financeira criteriosa, o sindico deve 
no inicio de seu mandato, elaborar 
juntamente com uma assessoria 
condominial especializada, uma 
previsão orçamentária que supra as 
despesas e encargos de fim de ano, 
analisando inclusive as repercus-
sões no mês calendário dezembro.

 Diante dos números previstos, 
um componente importantíssimo 
será a forma de arrecadação destes 
valores. O ideal seria que, desde o 
inicio da gestão o rateio fosse re-
cebido em parcelas, diminuindo 
o impacto financeiro ao findar do 
ano, pois além das despesas de 13 
o salário as famílias também in-
cluem em seus orçamentos contas 
como: matrículas de escolas, mate-
rial escolar, IPTU e IPVA.

 Porém nem sempre os síndicos 
adotam esta sistemática. Apesar 
de previamente terem as previsões 
elaboradas, muitos abrem mão da 
arrecadação no inicio,entendendo 

ser melhor para não onerar o con-
dômino protelando sua integraliza-
ção seis meses antes, ou até dois 
meses antes do vencimento da des-
pesa.   

 Ocorre que esta medida de 
postergar a arrecadação, em vez de 
não onerar, causa um ônus maior 
exatamente no período em que de-
veria ser a taxa condominial me-
nor, pela quantidade de situações 
financeiras ocorridas nesta época 
do ano.

 O planejamento financeiro de 
uma administração condominial, 
sem duvida alguma evita inúmeros 
problemas, não somente com rela-
ção as despesas de fim de ano, mas 

também para exemplificar com re-
ferencia as manutenções preventi-
vas, que se mal trabalhadas podem 
aumentar os custos da manutenção 
corretiva.  

 Portanto senhores síndicos, da 
mesma forma que conduzem suas 
finanças pessoais, certamente com 
extremo rigor, controlando cada 
despesa  com os limites de suas 
rendas, o condomínio deve ser tra-
tado ainda com mais atenção, até 
porque o descontrole ou descuido 
gera custos adicionais que podem 
em ultima instância acarretar ao 
sindico a devolução de valores ao 
caixa do condomínio por absoluta 
negligência na condução financei-
ra do condomínio.  
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Condômino não tem 
legitimidade para propor 

ação de prestação de contas

Entenda Direito

Dr. Anderson Machado

Matriz: SRTVS Qd. 701 Bl. I, 
Salas 722/724

Ed. Assis Chateaubriand
Asa Sul Brasília - DF 

Cep: 70.340-906
Tel: (61) 3322-5277

Cel: (61) 8416-3194 (OI)
Cel: (61) 8158-0790 (Tim)

Site: www.tcmadvogados.adv.br

Por Anderson Machado |

Prezados leitores em recente 
decisão no dia 16/09/2014, o 
Superior Tribunal de Justiça 

ao analisar o mérito, sobre a ques-
tão de ter ou não o condômino le-
gitimidade ativa para proporá ação 
de prestação de contas, o ministro 
relator Villas Bôas Cueva, em sua 
recente decisão com base na Lei 
4.591/64 e no mesmo sentido o 
artigo 1.348, inciso VIII, do Códi-
go Civil, dispõem que compete ao 
síndico, entre outras atribuições, 
prestar contas à assembleia, anual-
mente e quando exigidas. 
 O condômino, isoladamente, 
não tem legitimidade para propor 
ação de prestação de contas, pois 
a obrigação do síndico é prestar 
contas à assembleia, nos termos da 
Lei 4.591/64. A decisão é da Ter-
ceira Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), que, ao julgar 
recurso de um condomínio contra 
o Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS), restabeleceu sentença 
que extinguiu a ação por conside-
rar que a autarquia não tinha legi-
timidade para propor a demanda 
isoladamente. Proprietário de lojas 
no prédio, o INSS ajuizou ação de 
prestação de contas na qual, pediu 
que o condomínio fornecesse do-
cumentação relativa às despesas 
realizadas com aquisição e instala-
ção de equipamentos de prevenção 
e combate a incêndios e com ser-
viços de modernização de um dos 
elevadores.
 A fim de esclarecermos me-
lhor a referida decisão, o advogado 
Anderson Machado especialista 
na área condominial e imobiliá-
ria, ressalta que sobre o tema, a lei 
nº4.561/64, disciplina que o con-
domínio em edificações e as incor-
porações imobiliárias, estabelece 
na redação do “Art. 2 da referida 
lei que será eleito, na forma previs-
ta pela Convenção, um síndico do 
condomínio, cujo mandato não po-
derá exceder de 2anos, permitida 
reeleição.
§ 1ºCompete ao síndico:
(.)
f) prestar contas à assembleia dos 
condôminos”. (Grifou-se)
 No mesmo sentido, artigo 
1.348, inciso VI, do Código Civil 
dispõe que compete ao síndico, 
dentre outras atribuições, prestar 
contas à assembleia, anualmente 
e quando exigidas. Assim, por ex-
pressa vedação legal, o condômino 
não possui legitimidade para pro-
por ação de prestação de contas, 
porque o condomínio, representa-
do pelo síndico, não teria obriga-
ção de prestar contas a cada um 
dos condôminos, mas todos, pe-
rante assembleia dos condôminos, 
conforme ressaltado anteriormente.

 O Advogado afirma que, tal 
entendimento é o que melhor se 
compatibiliza com o sistema da 
Lei nº 4.591/964, haja vista que, 
otimiza administração do condo-
mínio, possibilitando que o síndi-
co apresente as contas uma única 
vez ao órgão que representa os 
condôminos, em vez de prestá-las 
individualmente. Outrossim, não 
cabe ao condômino sobrepor-se à 
assembleia, que se traduz no órgão 
supremo do condomínio, pois atra-
vés de suas deliberações é que se 
manifesta vontade da coletividade 
dos condôminos sobre todos os in-
teresses comuns.
 Então	fica	a	pergunta	aos	ca-
ros	eleitores.	Como	fazer	e	exigir	
caso	 o	 Conselho	 Fiscal	 ou	 até	
mesmo	 os	 condôminos	 percebam	
irregularidades,	 no	 que	 tange	 a	
prestação	 de	 contas	mensais	 tais	
como,	 um	 simples	 balancete	 e	
até	 mesmo	 superfaturamento	 de	
notas	 em	 obras	 e	 serviços?	 Os	
condôminos	têm	que	aguardarem	
a	 próxima	 assembleia	 ordinária	
para	prestação	de	contas?	
 A resposta é NÃO! Na even-
tualidade de não serem prestadas 
as contas, assiste aos condôminos 
o direto de convocar assembleia, 
com determina o artigo 1.350, §1º, 
do Código Civil (“Se o síndico 
não convocar assembleia, 1/4 (um 
quarto) dos condôminos poderá 
fazê-lo”). Ressalte-se que, mesmo 
em tal hipótese, é inviável aos con-
dôminos, isoladamente, exigirem 
a prestação de contas, pois, como 
visto, esta devem ser apresenta-
das à coletividade.  Desse modo, 
resta-lhes, nos termos no § 2º, do 
art. 1350 do Código Civil, pleitear 
realização de nova assembleia pra 
referida finalidade.
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9154431-24.2009.8.26.0000 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 13/08/2014

Ementa: AÇÃO DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS - Condomínio Edi-
lício Ao síndico compete prestar 
contas à assembleia, anualmente e 
quando exigidas (art. 1.348, VIII, 
Código Civil), não havendo exi-
gência de qualquer justificativa 
além da administração dos bens 
do Condomínio - Contudo, se as 
contas foram prestadas pela ex-
-síndica, ainda que não aprovadas 
em assembleia, não há o interesse 
para exigi-las novamente, mor-
mente quando o atual síndico de-
tém toda a documentação e contra-
tou a realização de auditoria, que 
apurou eventuais irregularidades, 
pagamentos indevidos e não com-

provados - Recurso desprovido.

TJ-SP - Apelação APL 
01082276120128260100 SP 

0108227-61.2012.8.26.0100 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 08/03/2013

Ementa: Prestação de contas Con-
domínio edilício Contas que já 
foram prestadas em Assembleia 
Eventuais irregularidades que de-
vem ser exigidas pela via apro-
priada Extinção do processo, nos 
moldes do art. 267 , inciso VI, do 
Código de Processo Civil Recurso 
desprovido, com observação.

TJ-SP - Apelação APL 
00098105020098260562 SP 

0009810-50.2009.8.26.0562 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 21/02/2013

Ementa: Prestação de contas Con-
domínio edilício Contas que já fo-
ram prestadas em Assembleia - Ir-
regularidades apuradas que devem 
ser exigidas pela via apropriada 
Extinção do processo, nos moldes 
do art. 267 , inciso VI, do Código 
de Processo Civil Sentença manti-
da - Recurso desprovido.

TJ-SP - Apelação APL 
9100725632008826 SP 9100725-

63.2008.8.26.0000 (TJ-SP)

Data de publicação: 26/10/2012

Ementa: Apelação. Prestação de 
contas. Condomínio edilício. Con-
tas prestadas pelo ex-síndico. As-
sembleia Geral que não aprovou as 
contas apresentadas, mas delibe-
rou, por unanimidade a necessida-
de de auditoria das contas. Falta de 
interesse de agir para apresentação 
das contas em Juízo. Precedentes 
da jurisprudência deste Tribunal.. 
Eventual inércia do condomínio 
na realização da auditoria deve ser 
atacada por outra via processual. 
Sentença mantida. Recurso não 
provido.

TJ-SP - Apelação APL 
355964120068260000 SP 

0035596-41.2006.8.26.0000 (TJ-
-SP)

Data de publicação: 21/11/2011

Ementa: Prestação de contas Con-
domínio edilício Prova pericial 
que demonstrou a existência de 
déficit financeiro nas contas do 
condomínio, durante a gestão da 
síndica, ora demandada, decorren-
tes de má-administração Pedido 
procedente Possibilidade, todavia, 
de conceder-se à ré os benefícios 
da assistência judiciária - Recurso 
provido, apenas, para tal fim.
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Bem Estar
Saúde no trânsito

Redação com Assessoria Excom |

Tema frequente na mídia e 
alvo de preocupação por 
parte das autoridades, as 

mortes causadas por acidentes de 
trânsito se expressam em números 
cada vez mais alarmantes: são 3 
mil vidas perdidas por dia nas es-
tradas e ruas ao redor do mundo, 
de acordo com estimativa da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS). 
Além de óbitos, devem ser levados 
em conta também os malefícios à 
saúde humana indiretamente pro-
vocados pelo trânsito.

 Ataques cardíacos, derrames 
e doenças do sistema respiratório 
podem ter forte ligação com a po-
luição gerada pelos veículos moto-
rizados. As dores no corpo pela má 
postura e tempo de permanência ao 
volante, o estresse e o pânico ao di-
rigir são outras mazelas do cotidia-
no nas ruas, facilmente reconheci-
das.

 A especialista da equipe 
Perkons, empresa dedicada a se-
gurança no trânsito, Maria Amé-
lia Marques Franco, lembra que 
o trânsito é um problema de saú-
de pública, não apenas pelo grave 
quadro de acidentes decorrentes da 
insegurança viária, mas também 
pelas doenças que acontecem si-
lenciosamente. 

 “Isso afeta toda a população. 
Por isso, a atenção dos governan-
tes e legisladores deve voltar-se 
cada vez mais para estabelecer 
políticas públicas que aumentem 
a eficiência dos transportes, favo-
recendo modos mais sustentáveis. 
Ou seja, que ofereçam condições 
de caminhabilidade, vias seguras 
e cicláveis e conquistem e estimu-
lem o uso do transporte de massa”, 
sugere Marques Franco.

 “Acredito que as pessoas não 
tenham noção do impacto que o 
trânsito causa na saúde de cada um. 
O conhecimento disso é o primeiro 
passo para mudar hábitos, como a 
preferência pelo uso do automóvel 
para se locomover. É um processo 
demorado, pois envolve aspectos 
psicológicos e culturais. É preci-
so haver, sobretudo, conscientiza-
ção”, conclui a especialista.

Cuidados que ajudam a 
enfrentar o trânsito

 

 Em decorrência do estresse o 

organismo recebe descargas diá-
rias de hormônios que podem re-
sultar em diversos distúrbios psi-
cofisiológicos: gastrite, distúrbio 
da tireoide, alteração da pressão 
arterial, dermatites, agressividade, 
irritabilidade, transtornos de ansie-
dade são alguns exemplos.

 Para amenizar o estresse cau-
sado pelo trânsito, a coordenadora 
do Serviço de Psicologia Hospita-
lar do Hospital Vitória, Marcella 
Benoliel Zaninetti recomenda ses-
sões de relaxamento corporal, ati-
vidades físicas diárias, de lazer e 
hobbies, psicoterapia, meditação, 
massagens, entre outras. 

 Outra dica é desenvolver es-
tratégias de enfrentamento do pro-
blema: escutar músicas relaxantes, 
escolher trajetos e horários alterna-
tivos se for possível e realizar re-
laxamento corporal antes de iniciar 
o trajeto. “Tudo isso ajuda a con-
trolar a ansiedade e, consequente-
mente, o acúmulo de estresse e si-
tuações desagradáveis no trânsito. 
Existem diversas estratégias que 
podem ser desenvolvidas e adapta-
das para cada indivíduo e que serão 
úteis dependendo da experiência 
de cada pessoa com a questão do 
trânsito e o tempo passado nele”, 
explica Marcella.

Acredito que as pessoas não tenham 
noção do impacto que o trânsito causa 
na saúde de cada um.
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Especial
Condomínios devem 
estar adaptados às 

necessidades dos idosos

Placas engraçadas encontradas na WEB...
Divirtam-se!

Em 1º de outubro é celebra-
do no Brasil o Dia do Idoso, 
data que levanta a discussão 

sobre a necessidade da adequação 
das estruturas urbanas às necessi-
dades dos idosos de hoje e, tam-
bém, a preparação para os muitos 
idosos do futuro. Essas adaptações 
devem começar de dentro para 
fora, partindo do próprio ambiente 
doméstico.
 Muitas construtoras estão vi-
gilantes à tendência do envelheci-
mento progressivo da população 
e já entregam edifícios planejados 
para atender às necessidades espe-
ciais de locomoção desses morado-
res. Em condomínios mais antigos, 
é aconselhável que se promovam 
reformas para garantir a mobilida-
de e segurança dos idosos. Confira 
a seguir alguns itens importantes 
que devem ser incorporados na 
medida do possível.

•	 Escadas: É evidente que não se 
pode abrir mão da escada de se-
gurança que dá acesso a todos os 
andares do prédio. É importante 
que a altura entre os degraus não 
varie e que eles não sejam muito 
altos. A extremidade deles deve 
ser sinalizada com uma cor de 
destaque. Deve-se evitar limpar 
as escadas com produtos que a 
deixem escorregadia por muito 
tempo, como ceras. Na piscina, é 
indicado que se instalem escadas 
submersas para facilitar entrada 
e saída da água.

•	 Mais	 rampas: Pequenos de-

graus na entrada do prédio e no 
acesso às áreas comuns dificul-
tam a locomoção de pessoas 
com idade mais avançada. O 
ideal é que seja oferecida como 
alternativa uma rampa projetada 
com cuidado para não ficar mui-
to íngreme. As rampas devem ter 
uma largura mínima por sobre a 
qual consiga se movimentar uma 
cadeira de rodas. 

•	 Corrimãos: Eles devem ser co-
locados juntamente às rampas, 
pois servem de apoio para as 
mãos na hora de contrabalance-
ar o peso do corpo. O corrimão 
deve ser firme e ser instalado nos 
dois lados, podendo sustentar as 
duas mãos. 

•	 Piso:	As áreas externas – sobre-
tudo as molhadas como piscina e 
sauna – devem ser revestidas de 
piso opaco e antiderrapante para 
evitar quedas.

•	 Iluminação: Ambientes escu-
ros para quem já não possui uma 
visão totalmente acurada são um 
perigo, pois é grande o risco de 
esbarrar em uma parede ou mó-
vel ou mesmo de tropeçar e cair. 
Garagem e corredores devem 
contar com um eficiente sensor 
com detector de movimento que 
ative a iluminação.

•	 Elevador: item fundamental 
para um prédio com condôminos 
idosos, pois evita que ele tenha 
de subir pelas escadas mesmo 
que curtas distâncias. O elevador 
deve ter espaço suficiente para 
acomodar uma pessoa em cadei-
ra de rodas mais acompanhante. 
Não é exagero lembrar que esses 
equipamentos precisam passar 
por vistorias regulares para ga-
rantir a segurança não apenas dos 
idosos como de todos os demais 
usuários. 
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Legislação
Síndico é condenado a dois anos 
de prisão por uso indevido de 

dinheiro do condomínio

Ao assumir a administração
de um condomínio, o sín-
dico assume uma série de

obrigações e compromete-se a usar 
os recursos contribuídos por todos 
os condôminos para o bem comum 
do patrimônio. Esse é, pelo menos 
em teoria, o dever de alguém que 
se oferece para o cargo. Porém, 
sempre existem pessoas mal inten-
cionadas que insistem em tratar o 
que é de uso coletivo como se lhe 
pertencesse.
 Em setembro, a 2ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina condenou o sín-
dico de um residencial localizado 
no bairro de Saguaçu em Joinvil-
le, município no norte do estado, 
a dois anos de reclusão em regime 
aberto por apropriação indébita de 
valores saídos dos caixas do con-
domínio para compra de roupas, 
abastecimento do carro do síndico, 
refeições em restaurantes e com-
pras em vários estabelecimentos 
comerciais. Os gastos pessoais 
chegaram a R$ 250 mil. 
 De acordo com o processo 
(Apelação Cível n. 2012.029128-
2), o denunciado se aproveitou de 
sua posição de gestor para apro-
priar-se do dinheiro sob seus cui-
dados, efetuando saques da conta 
bancária do condomínio, sem apre-
sentar notas fiscais ou comprovan-
tes correspondentes às despesas.
 As movimentações atípicas 
levantaram as suspeitas de mora-
dores do condomínio que se mo-
bilizaram para fazer uma denúncia 
coletiva. Ao saber que teria de res-
ponder pelos gastos injustificados, 
o síndico ameaçou de morte os mo-
radores do condomínio e causou

danos em seus carros. 
 Para o desembargador substi-
tuto Volnei Celso Tomazini, relator 
da matéria no TJSC, o réu não foi 
capaz de comprovar a legitimida-
de das compras e dos saques me-
diante prova documental. A prova 
testemunhal oferecida, segundo o 
magistrado, não é apta a justificar 
a conduta do réu, e a falta de do-
cumentos relativos à administração 
financeira do condomínio é de sua 
responsabilidade. 
 “Os gastos identificados sa-
bidamente não possuem relação 
com a manutenção do condomí-
nio (lojas de roupas e calçados, 
farmácias, panificadoras, postos 
de combustíveis), salvo poucas 
exceções relativas aos gastos com 
manutenção, estando comprovado 
nos autos que o dinheiro, cuja pos-
se era lícita, foi usado em benefício 

próprio do apelante”, completou o 
relator. A decisão pela condenação 
foi unânime.
 É válido lembrar que o Código 
Civil, em seu capítulo sobre con-
domínio, dispõe no artigo 1.348 as 
competências do síndico que inclui 
“prestar contas à assembleia anual-
mente e quando exigidas”. O texto 
é explícito ao permitir que qual-
quer condômino pode solicitar ex-
plicações sobre como e com o quê 
o dinheiro do condomínio – fruto
de uma contribuição coletiva – está
sendo gasto.

O síndico não pode se recusar 
a fornecer estas informações e elas 
devem ser justas, a fim de legitimar 
os gastos feitos. Caso contrário, o 
gestor pode ser chamado a respon-
der na Justiça pelo uso irresponsá-
vel ou pernicioso do dinheiro arre-
cadado. 

Redação com TJSC |



14 Outubro de 2014

Excentricidade – Limites de 
proibiçoes no regulamento interno

Repeteco

Dicas
Qualidade da água

Todo síndico sabe que é ne-
cessário realizar limpezas pe-
riódicas nas caixas d’água do 
condomínio. Esses reservató-
rios armazenam um elemento 
fundamental no uso doméstico 
e sua contaminação pode acar-
retar sérios prejuízos aos mora-
dores. Por isso, além da limpeza 
tradicional feita por empresa 
especializada, é importante fa-
zer a análise bacteriológica da 
água. 

O teste de potabilidade (para 
atestar se a água é potável) é fei-
to em laboratório e busca identi-

ficar se há presença de microorga-
nismos potencialmente nocivos à 
saúde em uma amostra de água co-
lhida no condomínio. Ao contratar 
a empresa para a manutenção e re-
alização da análise bacteriológica, 
deve-se checar se ela possui alvará 
da vigilância sanitária atualizado.

Cadastro dos moradores

Uma característica de uma boa 
gestão é a comunicação harmo-
niosa entre síndico e condôminos. 
Com ela, muitos mal entendidos 
podem ser evitados e pequenos 
problemas contornados. Para es-

tabelecer essa ponte, é importante 
que o síndico possua um cadastro 
com dados dos responsáveis por 
cada unidade. 

Nome, telefone e email para con-
tato, data de aniversário e pro-
fissão são informações básicas a 
serem colhidas. Esse banco de da-
dos deve estar sempre atualizado. 
Quando houver saída ou chegada 
de novos condôminos, o cadastro 
deve ser alterado. De posse desses 
contatos, o síndico pode fazer uma 

gestão mais próxima aos morado-
res. 

Fardamento

A exigência do uso de fardamento 
por funcionários do condomínio, 
pode ser feita sem nenhum em-
baraço, desde que respeitadas as 
regras apresentadas na Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT). O 
síndico pode exigir que todos os 
funcionários contratados, mesmo 
que antes da requisição, respeitem 
a norma estabelecida desde que o 
uniforme não afronte a moral, fuja 
do bom senso ou exponha o traba-

lhador ao ridículo. 

Nos casos em que o emprega-
do já prestava serviço antes da 
existência da norma, este deve 
apresentar um motivo relevan-
te para não aceitar a utilização 
fardamento. Os funcionários 
que, ao serem contratados, já 
estavam cientes da obrigação 
têm, no uso do uniforme, uma 
condição contratual à qual se 
obrigaram quando firmaram 
contrato de trabalho. Aqueles 
que se recusarem a cumprir es-
tas cláusulas contratuais estão 
passíveis de punições discipli-
nares até demissão por justa 
causa.

Por Andréa Mattos |

Tamborim?        Pandeiro?      
Cavaquinho? Aqui, não. 
Araponga e cacatua? Tam-

bém não. O que estes instrumen-
tos e pássaros estariam fazendo na 
convenção ou no regulamento in-
terno de alguns condomínios bra-
sileiros? É prevenção. No primeiro 
caso, a proposta dos moradores de 
um dos condomínios mais chiques 
de um bairro carioca é evitar que 
as áreas comuns sejam palco para 
pagodes. No segundo, a ordem é 
impedir que certos pássaros sil-
vestres, com seu cantar estridente, 
incomodem a vizinhança. 
 Essas são apenas algumas 
das clausulas fora de padrão que 
podem ser encontradas em con-
venções de condomínio no Brasil. 
Mas há outros itens mais peculia-
res ainda. É o caso de um prédio 
paulista em que a convenção pro-
íbe o condomínio de alugar ou ce-
der o imóvel a pessoas “de maus 
costumes ou que se dêem ao vicio 
de embriagues”. Todas essas re-
gras são validas? Todas elas são 
aplicáveis no dia a dia? Talvez, a 
intenção da comunidade condo-
minial, ao criar estas regras, con-
sideradas no mínimo excêntricas, 
seja a de preservar a privacidade 

e integridade dos moradores, mas 
a interferência tem seus limites e 
pode, facilmente, ser contestada.
 Estas regras podem ter um teor 
discriminatório, porque não há lei 
que exija que o locatário preste 
informações além das comerciais, 
que são perdidas para da garantias 
de pagamento ao locador.
 Há também aquelas clausulas 
que contrariam a Constituição Fe-
deral. Como no caso de uma con-
venção, de 1973, de um condomí-
nio baiano, que obriga o usuário da 
garagem a ter seu veiculo segurado 
contra fogo, danos e roubo. Mes-
mo sendo antiga, a convenção não 
pode fazer esta ingerência, porque 
fere direitos e garantias individu-
ais assegurados pela constituição.

Outras excentricidades

 E o que soa como esquisitice, 
ou ate absurdo, não se restringem 
a proibições relacionadas a baru-
lho, animais, hábitos e nem a de-
terminações inconstitucionais. Há 
convenções em que a escolha do 
sindico é particularmente curiosa: 
umas estabelecem  o sorteio; ou-

tras, o rodízio. É um absurdo por-
que não se pode obrigar ninguém a 
assumir um cargo para o qual não 
se referem só apenas a imposições 
incomuns, mas à falta de bom sen-
so. Num edifício, em Niterói, uma 
regra considerada trivial – não 
permitir que quem não é proprie-
tário de imóvel estacione na gara-
gem – provocou discussões e mal 
estar entre moradores e sindico. 
Principalmente para uma senho-
ra, de 79 anos, que mora sozinha 
num apartamento que pertence a 
dois de seus três filhos. O terceiro 
filho, que a visita diariamente, está 
impedido de estacionar o carro em 
sua vaga, que acaba ficando vazia 
a maior parte do dia.
 Nestes casos, o sindico deve 
fazer como um juiz: interpretar a 
convenção, adequando-a às par-
ticularidades de cada situação. 
O bom senso é fundamental para 
uma boa administração, é a reco-
mendação dos advogados. Segun-
do eles, existem três tipos de inter-
pretação: a lógica, a temática e a 
lateral. A ultima é a pior, porque 
não contextualiza as leis.
 E o que não faltam são excen-
tricidades, inclusive em contratos 
de aluguel. A dona de um aparta-

No Regulamento interno de um condomínio pode conter qualquer proibição? Até onde 
o condomínio e o sindico tem poderes sobre os demais moradores? Em cada condomí-
nio, existem peculiaridades que devem ser tratadas com cuidado para que a liberdade

alheia e a própria Constituição Federal não sejam atingidas.

mento paulista que mora nos Es-
tados Unidos, exigiu no contrato 
de locação uma clausula proibida 
o inquilino de usar um dos quartos
da casa. Este cômodo, que funcio-
na como deposito de objetos, fica
trancado. Embora esquisito, é le-
gal. Não é habito no Brasil, mas
nos EUA, por exemplo, não são
raros os contratos de locação em
que se proíbe até que o locatário
fume. É como impedir alguém de
dormir tarde. Não há base legal
para tal proibição.
*A	autora	é	jornalista	e	colabora-
dora	da	Folha	Do	Sindico
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O preço de um funcionário
Finanças Momento EuChef

Bolo Chunky 
de Maçã

Ingredientes

• 1/2 xícara de manteiga

• 2 xícaras de açúcar

• 1/2 colher de chá de essên-
cia de baunilha

• 2 ovos

• 2 xícaras de farinha de trigo

• 1 e 1/2 colheres de chá de
canela em pó

• 1 colher de chá de noz-
-moscada

• 1/2 colher de chá de sal

• 1/2 colher de chá de bicar-
bonato de sódio

• 6 xícaras de maçã descas-
cada

Molho

• 1/2 xícara de açúcar mas-
cavo

• 4 xícaras de manteiga, em
cubos

• 1/2 xícara de creme de leite
azedo

Modo de preparo

Em uma tigela grande, bata a 
manteiga, o açúcar e a baunilha.

Adicione os ovos, um de cada 
vez, batendo bem após cada 
adição.

/euchefdf

@euchef

Por Fábio Marques |

Bon Appétit!!

Para mais receitas e dicas 
siga-nos

Misture a farinha, a canela, a 
noz-moscada, sal e bicarbonato 
de sódio e gradualmente adicio-
ne a mistura de creme e misture 
bem (a massa vai ser pesada).

Adicione as maçãs até misturar 
bem.

Unte a forma e adicione a mas-
sa.

Asse em forno a 350 ° por 40-45 
minutos ou até a superior ficar  
levemente dourado.

Esfriar por 30 minutos antes de 
servir.

Enquanto isso, em uma panela 
pequena, misture o açúcar mas-
cavo ea manteiga.

Cozinhe em fogo médio até a 
manteiga derreta.

Aos poucos, adicione o creme.

Leve para ferver lentamente em 
fogo médio, mexendo sempre. 
Retire do fogo.

Sirva com o bolo.

Tempo Total: Prep: 20 min.  Asse: 40 min. + Resfriamento

 FAZ: 12-14 porções

Um condomínio é um es-
paço que requer uma 
gama de serviços para 

funcionar adequadamente, dentre 
os quais se destacam limpeza, vi-
gilância, administração e manu-
tenção. A quantidade de colabora-
dores para executar essas tarefas 
vai depender do porte e dos recur-
sos financeiros do condomínio. 

 O pagamento dos funcioná-
rios é uma despesa primordial a 
ser honrada mensalmente – e não 
é barata. É importante que o sín-
dico saiba exatamente quanto cus-
ta manter um funcionário. Novas 
contratações requerem, portanto, 
um planejamento orçamentário 
cuidadoso.

 O salário mínimo atualmente 
praticado no Brasil é R$ 724,00, 
considerando o padrão de  jornada 
de trabalho de 44 horas semanais, 
para 52 semanas no ano, divididas 
em 12 meses. Esse é, por lei, o 
menor valor possível com que um 
empregador deve remunerar seu 
funcionário. O pagamento pode 
ser maior a depender da função 
exercida e se a categoria possui 
um teto salarial a ser obedecido.

 Popularmente, diz-se que um 
funcionário custa o dobro do que 
ele recebe por mês. Isso não che-
ga a ser um exagero, pois, o valor 
final pode ser até 90% maior que 
o salário bruto pago. Na prática,
a manutenção de um empregado 
formal é muito mais dispendiosa 
se levados em conta os encargos e 
benefícios com que se precisa ar-
car.

 A Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) prevê o paga-
mento de décimo-terceiro salário, 
férias anuais de 30 dias remune-
radas, 1/3 de salário sobre férias, 
depósito mensal de 8% do salário 
bruto mensal no Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS), 
pagamento ao Instituto Nacional 
de Serviço Social (INSS) valor 
que varia de 8% a 11% (dependen-
do do salário). 

 O vale-transporte corresponde 
a um desconto de 6% do salário 
ou deve, dependendo da conven-
ção da categoria, ser pago pelo 
empregador. Para pagamento de 
vale-refeição deve ser observado 
se há determinação em convenção 
coletiva da categoria, pois esse 
não é um benefício universal pre-
visto por lei. Deve ser somado ao 
total, o pagamento de adicional de 
insalubridade ou periculosidade, 
dependendo da função executada 
pelo funcionário. 

Quanto custa uma 
demissão?

 A legislação brasileira pre-
vê três modalidades de demis-
são: sem justa causa, com justa 
causa e demissão voluntária. 
Para o caso do empregador res-
cinda o contrato do funcionário 
sem um argumento que o jus-
tifique, deve ser pago o salário 
proporcional aos dias do mês 
trabalhado, aviso prévio, férias 
vencidas e também as propor-
cionais aos dias já trabalhados, 
multa de 40% do valor deposi-
tado no FGTS. No caso de um 
pedido de demissão por parte 
do empregado, ele é obrigado 
a dar aviso prévio com 30 dias 
de antecedência e deve receber 
todos os benefícios da demis-
são sem justa causa, exceto os 
40% do FGTS. Havendo justa 
causa para a demissão, o fun-
cionário perde o direito a aviso 
prévio e deve receber o salário 
proporcional aos dias do mês 
trabalhado, férias (apenas as 
vencidas). 



Desde 1992, a SERVLIMP atua no Segmento de 
Prestação de Serviços Gerais e Administração 
de Condomínio. Nos serviços de conservação 
e limpeza são oferecidos todo o material e 
mão-de-obra, com profissionais treinados 
e qualificados, que podem ser contratados 
separadamente ou em conjunto. 

seu patrimônio em boas mãos 

CONSERVAÇÃO

E LIMPEZA 

Terceirizando a 

mão de obra voce

. , livre de todas ficara 
bilidades 

as responsa
funcionários 

inerentes a 

próprios . 

VANTAGENS 

Qualidade dos serviços ; 
Apresentação dos 

funcionários; 
Bom atendimento; 
Parceria comercial; 
Serviços adicionais 

e muito mais. 

ÁREAS OE ATUAÇÃO

Centros clínicos;

Faculdades; 
Hospitais; 
Empresa� privad���ais 

condomm1os ve 

e horizontais; e 
Shoppings 

Acesse nosso site e conheça melhor os nossos serviços: www.servlimp.com 

Brasília - DF 

Rua 19, Lote 06 - Pólo de Modas 

Guará 11 - CEP: 71.070-519 

Fone: 61 3301-9200 

Maceió - AL

Rua José Pontes de Magalhães Nº 70 

Jatiúca Trade Residence - Ed. Itália - Sala 503 

CEP: 57.036-250 - Fone: 82 3337-1698 

www.servlimp.com 
Desde 1992 
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