
Ano VII - N° 81 - Novembro / 2016 - Brasília - DF  - site: www.folhadosindicodf.com.br email: folhadosindico@hotmail.com

10.000 Exemplares / mensal

Coluna Dr. 
Condomínio

Planejamento 
de gestão do 
condomínio 
previne problemas 
e promove 
resultados 
diferenciados 
para o sindico

Gestão 
Administrativa

Para cada 
infração, uma 
penalidade

Especial

30 de novembro, 
Dia do Síndico

Administração

Lançamento 
de boletos 
exigirá CPF dos 
condôminos

Coluna do 
Especialista

Responsabilidade 
civil e criminal do 
síndico

Destaques 
desta edição

11

13

17

5

6

Pág

12



2 Novembro de 2016

* 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 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 18 ------
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

Novembro de 2016
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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

Muito tem se falado so-
bre o novo perfil do 
síndico. Se antes esse 

cargo comumente era ocupado 
por homens de meia idade com 
vida profissional inativa por apo-
sentadoria, hoje o cenário é muito 
mais diversificado. As mulheres 
chegaram com tudo provando que 
são ótimas gestoras, assim como 
os mais jovens. Para ser síndico a 
principal condição é ter boa vonta-
de para trabalhar em prol do con-
domínio.

 Uma outra tendência que 
vem se valorizando no mercado 
de imóveis é a figura do síndico 
profissional, uma pessoa instruída 
especificamente para lidar com as 
burocracias pertinentes à rotina da 
administração de um prédio. Mui-

tos cursos, inclusive, existem para 
formar técnicos especialistas em 
gestão condominial.

 O síndico tradicional, aquele 
que é conhecido dos demais mora-
dores porque é também condômino 
continua sendo maioria nos condo-
mínios pelo Brasil. Segundo dados 
levantados por uma empresa admi-
nistradora na cidade de São Paulo, 
dos quase dois mil imóveis para os 
quais ela presta serviço de assesso-
ria condominial, 93,5% são mora-
dores do próprio edifício e outros 
6,5% são profissionais. Confira 
mais informações na nossa matéria 
Especial desta edição. 

 Neste mês de novembro tam-
bém fazemos um alerta, chamando 
a atenção de nossos leitores síndi-
cos para a necessidade de atualizar 

os dados cadastrais dos condômi-
nos, uma vez que boletos bancários 
só poderão ser em emitidos com o 
CPF do proprietário da unidade 
condominial. A Febraban (Federa-
ção Brasileira dos Bancos) deter-
minou que a partir do mês de janei-
ro do próximo ano, 2017, não será 
mais permitida a opção de emissão 
de boleto bancário do tipo não re-
gistrado. Fique atento!

 Por fim, nem só de condomínio 
vive a Folha do Síndico. Prestamos 
serviço de informar com qualida-
de e nesta edição, em nosso artigo 
da seção Bem Estar, ajudamos a 
divulgar a campanha do Novem-
bro Azul . Informe-se, eduque-se 
e passe adiante essa corrente do 
bem!

 Desejamos uma ótima leitura!
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Uso de procurações em assembleias de condomínios

Espaço

Não há limites para o nú-
mero de procurações, mas 
convenção pode restringir

 O Código Civil, atual lei dos 
condomínios, legitima o uso de 
procurações em assembleias, seja 
qual for o seu propósito: eleições, 
aprovação de contas, aumento da 
taxa condominial, etc. Além disso, 
qualquer pessoa capaz pode rece-
ber procuração, sem limitação de 
quantidade.

• Algumas convenções têm um 
item que restringe a quantidade 
de procurações a serem apresen-
tadas por um único condômino 
em assembleia, ou proíbem o 
síndico de portar procurações de 
outros condôminos. Convém ve-
rificar a convenção do seu con-
domínio.

Veja o que diz a orientação do 
Secovi Rio:
 O departamento jurídico do 
Secovi Rio entende que a escritura 
de convenção pode impor algumas 
regras próprias, como limitar o nú-
mero de procurações, proibir que 
pessoas da administração e seus 
parentes recebam procuração etc.

 Ou seja: a princípio, é liberado 
o uso desse instrumento de repre-
sentação. Caso o condomínio de-
seje restringir ou regrar esse uso, 
isso deve constar na convenção do 
empreendimento.

• O documento deve especificar 
o objetivo da outorga, ou seja, a 
sua finalidade, como representa-
ção na assembleia do condomí-
nio X no dia Y, ou representação 

em assembleias do condomínio 
X.

• O documento também deve 
designar a extensão dos poderes 
conferidos, ou seja, se é só para 
votar, se é para ser votado em 
nome de quem passou a procura-
ção, se é para ambos, etc.

Confira o texto do Código Ci-
vil sobre o assunto, e abaixo 
dele algumas explicações:
“Art. 653. Opera-se o mandato 
quando alguém recebe de outrem 
poderes para, em seu nome, prati-
car atos ou administrar interesses. 
A procuração é o instrumento do 
mandato.

Art. 654. Todas as pessoas capazes 
são aptas para dar procuração me-

diante instrumento particular, que 
valerá desde que tenha a assinatura 
do outorgante.

§ 1o O instrumento particular deve 
conter a indicação do lugar onde 
foi passado, a qualificação do ou-
torgante e do outorgado, a data e o 
objetivo da outorga com a designa-
ção e a extensão dos poderes con-
feridos.

§ 2o O terceiro com quem o man-
datário tratar poderá exigir que a 
procuração traga a firma reconhe-
cida.”

Algumas explicações sobre as 
condições de validade para 
procurações, acima expostas 
o Código Civil:

• A firma reconhecida só é obri-

gatória se a convenção ou o re-
gulamento interno assim o exi-
girem (Código civil, artigo 654, 
parágrafo 2º) .

• Objetivo da outorga: represen-
tação na assembleia do condomí-
nio X no dia Y, ou representação 
em assembleias do Condomínio 
X.

• Designação e extensão dos po-
deres conferidos: se é só para vo-

tar, se é para ser votado em nome 
de quem passou a procuração, se 
é para ambos.

• Algumas convenções têm um 
item que restringe a quantidade 
de procurações a serem apresen-
tadas por um único condômino 
em assembleia, ou proíbem o 
síndico de portar procurações de 
outros condôminos. Convém ve-
rificar a convenção do seu con-
domínio.
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Lançamento de boletos 
exigirá CPF dos condôminos

Administração

Manter um cadastro atua-
lizado com os dados dos 
ocupantes do condomí-

nio é fundamental para o síndico. 
Isso porque muitos documentos 
requerem informações acerca dos 
condôminos como nome completo, 
número de identidade e o Cadastro 
de Pessoa Física (CPF), além de 
um telefone ou email para contato. 

 Neste ano, a posse do número 
de CPF dos moradores se faz ain-
da mais necessária, uma vez que a 
Federação Brasileira dos Bancos 
(Febraban) determinou que a par-
tir do mês de janeiro do próximo 
ano, 2017, não será mais permitida 
a opção de emissão de boleto ban-
cário do tipo não registrado. 

 O sistema de lançamento de 
boletos será atualizado e a nova 
versão só permitirá emissão de 
boletos cujo espaço para CPF es-
teja devidamente preenchido. A 
nova medida é um alerta para to-
dos os que realizam cobrança ou 
aceitam pagamento por meio deste 
instrumento: bancos, empresas e 
também os condomínios, os quais 
deverão começar a emitir boletos 
com o CPF do condômino proprie-
tário da unidade. 

 É importante que síndicos e 
administradores se mobilizem des-
de já para recolher os dados dos 
seus condôminos, já que terão até 
dezembro de 2016 para regularizar 
e migrar toda a plataforma para os 

termos exigidos pela Febraban. 
Caso contrário, sem os dados dos 
condôminos, o condomínio fica 
impossibilitado de emitir boletos, 
o que pode aumentar a inadimplên-
cia, consequência indesejável para 
todos os síndicos. 

 O administrador de condomí-
nios Flávio Rocha afirma que é ne-
cessário correr para fazer essa atu-
alização cadastral o quanto antes, 
pois deixar para a última hora pode 
ser um risco que trará prejuízos. “O 
ideal é que sejam distribuídos entre 
os condôminos fichas de atualiza-
ção cadastral para que sejam pre-
enchidas com as informações dos 
proprietários, é importante frisar 
que seja dos donos e não inquili-

Por determinação da Febraban, todos os boletos 
bancários serão obrigatoriamente registrados a 
partir de janeiro de 2017

nos”, orienta.

 Outra dica do administrador é 
o envio de formulário pela internet. 
“Hoje em dia muitos condomínios 
têm site, grupos de facebook ou 
whatsapp e esses meios servem 
para agilizar a comunicação ao in-
vés de ir lá na unidade pessoalmen-
te entregar um papel que depois 
deverá ser recolhido. Além disso, 
disparar um email automático para 
todos também é uma opção. No 
entanto, essa alternativa só funcio-
nará se o síndico possuir todos os 
emails, aí está novamente reforça-
da a importância de se manter um 
cadastro em dia sempre”, afirma 
Rocha.
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Coluna do Especialista

Rodrigo Karpat

 Responsabilidade civil 
e criminal do síndico

O síndico possui um papel 
essencial na gestão do 
condomínio, não obstante 

esteja restrito as deliberações em 
assembleia, convenção, regimento 
interno e ainda a legislação. Mes-
mo assim ele tem autonomia de 
atuação dentro destes limites aci-
ma citados, e essa autonomia faz a 
diferença entre condomínios bem 
geridos e valorizados, e prédios 
sucateados, desvalorizados e com 
problemas de gestão.  

 Podemos comparar o síndi-
co a um empresário, que também 
tem limites de atuação dentro da 
lei. Sabemos que é do empresário 
a responsabilidade do negócio ter 
ou não sucesso. Esse sucesso está 
atrelado na maioria das vezes ao 
planejamento, metas, cumprimen-
to de leis, medidas de segurança e 
ao talento daquele que está gerindo 
o negócio, o empresário. 

 Tanto na gestão de uma empre-
sa quanto na gestão de um condo-
mínio, aqueles que estão à frente 
do negócio tem responsabilidades 
legais. Na empresa o responsável 
legal responde pela pessoa jurídi-
ca e em casos específicos pessoal-
mente com o próprio patrimônio. 

 No caso do síndico o mesmo 
também pode responder pessoal-
mente com seu patrimônio em ca-
sos extremos. A responsabilidade 
do síndico emana de disposição 
da lei. “ Código Civil Art. 1.348. 
Compete ao síndico: V - diligen-
ciar a conservação e a guarda das 

partes comuns e zelar pela pres-
tação dos serviços que interessem 
aos possuidores” 

 A grosso modo a responsabi-
lidade civil nasce quando alguém 
diante uma ação ou omissão causa 
um dano a terceiro, e nesse caso, 
na esfera cível, quem causou o 
dano terá a obrigação de repará-lo, 
assumindo assim, as consequên-
cias que este dano tenha causado.  
O condomínio responde direta-
mente, porém se o síndico agiu 
com excesso, não observando a 
lei ou causando prejuízo direto a 
terceiros (por exemplo no caso de 
apropriar-se de numerário ou obje-
tos do prédio) responderá pessoal-
mente. 

 Para que se caracterize a res-
ponsabilidade civil é imprescin-
dível que exista: a) uma ação ou 
omissão, b) um resultado, c) uma 
relação entre essa ação ou omis-
são, e o resultado. Por exemplo: 
Se alguém tropeçar no condomí-
nio e se machucar, não quer dizer 
que o prédio ou o síndico sejam 
responsáveis, mas se o piso estiver 
escorregadio e o prédio não dei-
xou a placa de aviso, existiu uma 
omissão, e em consequência dela 
um dano a uma pessoa. No caso a 
relação entre o dano e a conduta, é 
a não informação e a falta de blo-
queio da área de risco, o que teria 
causado o dano na situação hipoté-
tica. 

 Por ter o síndico o poder/dever, 
em função da lei, de tomar as 

medidas necessárias para a con-
servação das áreas comuns, se ele 
não fizer o que é necessário estará 
assumindo responsabilidades em 
nome próprio. 

 Por exemplo, uma área que 
está em más condições e o síndi-
co não faz os reparos corretivos 
necessários, caso alguém caia em 
área comum pelo fato do piso es-
tar quebrado, nessa hipótese exis-
tirá uma responsabilidade civil do 
condomínio em indenizar os danos 
matérias sofridos, tais como remé-
dios, curativos, médicos e dano 
moral se comprovado. Nesse caso 
existe ainda a responsabilidade 
criminal pois, o acidente deu cau-
sa também a lesão corporal a uma 
pessoa,  e como existe um crime 
que esta tipificado no código penal 
de lesão corporal ( art. 129 CP) o 
síndico poderá responder crimi-
nalmente uma vez que o Código 
Penal, Art. 13º, imputa o crime a 
quem tem por lei o dever de cui-
dado, e de certa forma assumiu a 
responsabilidade de evitar o resul-
tado. Assim, a omissão do síndico 
em não conservar a área comum é 
penalmente relevante e imputará 
ao mesmo o crime tipificado. 

 

 *Rodrigo Karpat é advogado e pa-
lestrante, especialista em Direito 
imobiliário e em questões condo-
miniais, sócio do escritório Karpat 
Sociedade de Advogados.
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Reta Final
Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Calendário de transição 
e de provação O Campeonato Brasileiro 

de 2016 está chegando ao 
final. Muitos dizem que 

está, ou foi, empolgante. Relativi-
zo essa visão. Não vejo essa mara-
vilha toda não. Para corroborar, a 
arbitragem ainda é o tema maior na 
maioria das rodadas.

 Outra questão que me faz dis-
cordar dessa opinião é que pou-
quíssimos times mostraram algo 
que valesse a pena ver: Palmeiras, 
Flamengo, Atlético Mineiro, San-
tos e, na reta final, a arrancada do 
Botafogo. O resto não empolgou.  
Uns ficaram no sobe-desce, so-
nhando por uma vaguinha na am-
pliada Libertadores, outros fizeram 
número, o resto se envolveu numa 
briga feroz para fugir da Série B. 
Nem o Vasco, que deveria nadar de 
braçada na segunda divisão, dei-
xou o seu torcedor contente.

 No fundo, acho que isso é 
mais uma estratégia de marketing 
da mídia para prender a atenção 
do torcedor num campeonato que, 
tecnicamente, tem deixado a dese-
jar cada vez mais.

Seleção

 A partir do momento que a es-
colha do técnico da Seleção passou 
a ser pelo critério de quem entende 
do riscado, as coisas se modifica-
ram. Mesmo com todos os proble-
mas internos, com a fragilidade 
dos nossos times, com a queda na 
formação de craques, ainda há jo-
gadores suficientes para se formar 
uma boa seleção, pelo menos para 
as competições continentais.

 Não é possível que um grupo 

com Neymar, Thiago Silva, Mar-
celo, Diego Alves, Philippe Cou-
tinho, William, Miranda e até o 
menino Jesus dependa tanto de um 
técnico, de suas estratégias, para 
passar por uma Bolívia, uma Vene-
zuela, um Peru e até um Paraguai. 
Ao contrário de Tite, Dunga não 
passava confiança, nem tinha equi-
líbrio emocional para o cargo. Tite 
nem precisa falar muito. Jogadores 
com boa qualidade e experiência 
conseguem “ler” o pensamento de 
técnicos que têm currículo e lide-
rança positiva.

Números

 Recentemente, o Barcelona 
divulgou números de seu balanço 
da última temporada: R$ 2,4 bi 
de receitas. Uma cidade em azul e 
vermelho. Algumas contas me cha-
maram a atenção: exploração do 
Camp Nou (R$ 558 mi), direitos de 
imagem (R$ 593 mi) e marketing 
(R$ 946 mi).

 A cada dia mais, esses times 
europeus estão adotando estraté-
gias de grandes corporações para 
a divulgação e fidelização de suas 
marcas. Um trio do porte do MSN 
alavanca qualquer negócio à estra-
tosfera, se bem desenvolvido. No 
entanto, um bom planejamento e 
uma boa execução criam diferen-
ciais com qualquer nível de inves-
timento. O Barcelona é um “case” 
para qualquer clube brasileiro. Um 
bom trabalho por aqui proporcio-
naria um salto de qualidade porque 
a paixão também é uma baita cra-
que.

O diretor de competições da 
CBF, Manoel Flores, já 
disse que o calendário de 

2017 é de transição, porque pro-
vocado pela mudança rápida da 
Confederação Sul-Americana dos 
sistemas de disputa da Libertado-
res e Copa Sul-Americana. Mas a 
CBF foi ouvida e participou das 
reuniões para a transformação. Nos 
ajustes para o ano que vem publi-
cados pela Confederação Brasilei-
ra, há uma frase ameaçadora: ‘’As 
datas da Copa do Brasil deverão 
estar alinhadas com Libertadores e 
Copa Sul-Americana em suas fases 
4, 5 e 6.’’

 Isso não significa o risco de 
jogar duas vezes no mesmo dia, 
porque haverá quatro datas para as 
quartas-de-final, duas coincidentes 
com a Copa Sul-Americana, duas 
com a Copa Libertadores. Os clu-
bes classificados para a Libertado-
res jogarão nas datas coincidentes 
com o segundo torneio continental 
e vice-versa. Não era simples fazer 
essa combinação. O departamento 
de competições da CBF aparen-
temente conseguiu fazer driblar o 
impossível.

 Mas não solucionou o ex-
cesso de datas. Pelo acúmulo de 
competições, quem jogar a Liga 
Sul-Minas-Rio, os estaduais, o 
Brasileirão, a Copa do Brasil, a 
Libertadores — ou cair da fase de 
grupos para disputar a Sul-Ameri-
cana — e também jogar o Mundial 

poderá completar 91 jogos no ano.

 Verdade que o calendário ofi-
cial da CBF não inclui a Liga Sul-
-Minas-Rio, com quinze clubes do 
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa 
Catarina, Minas Gerais e Rio de Ja-
neiro. O Flamengo pode terminar o 
ano com 91 jogos. Os quatro gran-
des de São Paulo podem concluir 
com 84 partidas.

 O São Paulo iniciou a tempo-
rada 2016 com a possibilidade de 
disputar 83 jogos, se alcançasse o 
Mundial de Clubes. Como foi eli-
minado nas semifinais da Liberta-
dores, nas oitavas-de-final da Copa 
do Brasil e nas quartas-de-final do 
Paulistão, terminará o ano com 72 
partidas oficiais. O Santa Cruz já 
tem 73 jogos oficiais e terminará o 
ano com 77.

 Na temporada passada, quem 
disputou mais jogos na Europa foi 
o Manchester City: 59. A diferença 
de 18 partidas do City para o Santa 

é equivalente a três meses do ca-
lendário da Europa, onde é normal 
atuar seis vezes a cada 30 dias — 
só em dezembro, o City entrou em 
campo sete vezes.

 É como se o ano brasileiro ti-
vesse 15 meses.

 Só existe uma maneira de di-
minuir isso: tirar os grandes dos 
estaduais. A briga política dificul-
ta isso. Nenhuma federação está 
disposta a fazer isso e só um clube 
anuncia uma disputa acirrada no 
ano que vem para poupar seus jo-
gadores das disputas estaduais: o 
Flamengo. No caso dos paulistas, 
os lucros com a disputa do estadual 
impedem a saída do torneio.

 De fato, o maior congestiona-
mento de datas não estará no pri-
meiro semestre do ano que vem. 
A coincidência maior estará no se-
gundo, com Brasileiro, Libertado-
res, Copa Sul-Americana e Copa 
do Brasil decididas paralelamente.
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Cotidiano
Conflitos entre condôminos 
e funcionários perturbam a 

convivência coletiva

Atritos entre condôminos e 
funcionários não são ra-
ros na rotina de um con-

domínio e devem ser combatidos 
em nome da boa convivência e 
civilidade. Desentendimentos por 
motivos banais, em um momento 
de exaltação, podem levar a um 
conflito maior e de repercussão 
que muitas vezes vai ser resolvida 
na Justiça.

 O síndico deve evitar se 
envolver nesses episódios como 
parte da briga. Ao contrário disso, 
diante de sua posição de adminis-
trador e líder, deve procurar ser 
um ponto de equilíbrio na media-
ção de relações conflituosas entre 
condôminos e zeladores, porteiros, 
vigilantes, auxiliares de limpeza ou 
quaisquer outros funcionários. 

 É importante que todos tenham 
noção da consequência de seus 
atos e saber que pode ser respon-
sabilizado juridicamente pelo que 
faz e fala ao faltar com o respeito, 
ofender ou acusar alguém. Muitas 
dessas discussões chegam a ser ca-
racterizadas como crimes contra a 
honra, que são de três tipos: calú-
nia, injúria e difamação.

 Se essas perturbações ocorrem 
com frequência no seu prédio, uma 
maneira de ajudar a conscientizar é 
apresentando informações em qua-
dros de aviso sobre a diferenciação 
entre esses três crimes, que muitas 
vezes não são do conhecimento da 
maioria das pessoas.

 Os crimes contra a honra são 

aqueles que atingem a integridade 
moral da pessoa, que pode ser vista 
como o conjunto de atributos mo-
rais, intelectuais e/ou físicos. No 
Capítulo V do Código Penal, esse 
tipo de crime é devidamente des-
crito e diferenciado. Confira:

•	Calúnia (art. 138): acusar al-
guém publicamente de um cri-

me sem provas. Pena: detenção 
de 6 meses a 1 ano.

•	Difamação (art. 139): acu-
sar alguém publicamente de um 
ato desonroso. Pena: detenção 
de 3 meses a 1 ano.

•	Injúria (art. 140): chamar al-
guém de algo que considere de-
sonroso. Pena: detenção de 1 a 
6 meses.
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Playground

Vidraçaria
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Assessoria Condominial
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Assessoria Condominial

Planejamento de gestão do condomínio 
previne problemas e promove resultados 

diferenciados para o sindico
Diretor da JR Office e da Folha do Síndico

Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por Aldo Junior |

O inicio de uma nova ges-
tão condominial deve ser 
precedida de um planeja-

mento administrativo e tático no 
sentido de nortear a gestão durante 
o mandato do sindico.

Em períodos de finalização dos
mandatos das gestões de síndicos 
nos condomínios, as assembleias 
decidem pela reeleição do sindi-
co com a continuidade da gestão 
atual, ou ainda pela eleição de um 
novo gestor. 

 O que realmente devemos con-
siderar é que independentemente 
da motivação administrativa de um 
novo gestor, a organização e o pla-
nejamento por parte do síndico são 
fundamentais para o sucesso de sua 
futura  gestão do sindico. 

 Imaginemos que, um novo sin-
dico assumiu o cargo apenas em 
razão da substituição momentânea  
do sindico impedido temporaria-
mente. Fatalmente sem planeja-
mento e prioridade de execução de  
demandas o substituto pode incor-
rer em falhas e comprometer seu 
breve período. 

 Uma administração instalada 
sem um mínimo  planejamento ad-
ministrativo ou que não traga qual-
quer novidade e proponha mudan-
ças significativas essenciais para o 
condomínio, enfrentará inúmeros 
problemas pela falta desta orga-
nização e planejamento de suas 
ações. 

 No caso de continuidade pela 
reeleição do sindico, a simples 
omissão da utilização e introdução 

desta ferramenta administrativa 
poderá abreviar o mandato do sin-
dico pela ineficiência da gestão, ou 
por negligência de procedimentos 
preventivos e corretivos que evita-
riam toda a crise.   

 Diante das evidencias e cons-
tatações tácitas das estatísticas 
desastrosas pela falta de planeja-
mento estratégico administrativo, 
o sindico por prudência precisa
adotar medidas para manter as con-
quistas de gestões anteriores  - se
houverem sido realizadas eviden-

temente - e se possível, alavancar 
as mudanças com responsabilidade 
e critério técnico. 

 A adoção de algumas técnicas 
podem atenuar problemas rotinei-
ros que se imaginava numa ava-
liação  precoce não ter solução. 
Criar saídas para o novo mandato, 
a médio e longo prazo ocasionarão 
benefícios e poderão até diminuir 
custos operacionais e ajudar bas-
tante o sindico em seu dia a dia.

 Organização na gestão condo-
minial é o maior legado. Com um 

FASE 1 – Criatividade e 
Acessibilidade  
Entusiasmo e motivação para 
promover a  interação com os 
condôminos informalmente e 
coletar informações e demandas 
pretendidas

FASE 2 – Direcionamento 
Com os dados coletados dos 
condôminos passam-se ao di-
recionamento das tarefas e das 
técnicas e serem aplicadas para 
as soluções dos problemas e das 
realizações futuras  

FASE 3 – Delegação 
Identificadas as demandas e as 
tarefas, saber delegar é funda-
mental para o gestor. Escolher a 
pessoa certa, a melhor empresa, 
certamente  vai encaminhar a 
execução correta dos serviços a 
serem executados e solução da 
demanda. 

FASE 4 – Coordenação 
Coordenar e supervisionar  as 
ações administrativas dos cola-

FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO DE TAREFAS DEMANDADAS

boradores ou profissionais in-
cumbidos da missão de realizar 
as tarefas  definindo objetivos e 
metas atingíveis para o efetivo 
cumprimento  dos prazos e com-
promissos assumidos perante os 
condôminos.  

FASE 5 – Controle e Ajuste 
Controlar e ajustar as atividades 
por meio de relatórios  e gráficos 
ou ainda por informações práti-
cas dos executores operacionais 
visando ajustar possíveis falhas 
na elaboração inicial, determi-
nam os ajustes no curso da exe-
cução do planejamento e evitam 
custos adicionais ao projeto.  

FASE 6 – Apuração de 
Resultados Obtidos 
Apurar e mensurar os resultados 
obtidos após a conclusão das ta-
refas planejadas, proporciona a 
tomada de futuras decisões ad-
ministrativas pautadas em nú-
meros reais, podendo para tanto 
corrigir eventuais erros de pro-
cedimento, reprogramar novas 
ações e garantir sua executivida-
de com baixo custo.  

condomínio organizado o suces-
so da administração do sindico é 
consequência. Imagine ainda se 
for possível aliar organização ad-
ministrativa com um planejamento 
estratégico na gestão.   

Todos os passos da gestão 

mapeados e definidos de maneira 
profissional, facilitam as tomadas 
de decisões com base nos resulta-
dos obtidos e vão balizar as ações e 
prioridades futuras da gestão con-
dominial, então síndicos, mãos a 
obra !
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Matéria Capa

O ciclo de palestras condo-
miniais promovido pela 
Folha do Sindico neste 

mês de outubro de 2016 mais uma 
vez foi um grande sucesso de criti-
ca e de público. Com a efetiva par-
ticipação de mais de 380 síndicos 
e gestores condominiais o evento 
encantou a todos os presentes. 

 As perfeitas instalações do 
SINDUSCON-DF com amplo au-
ditório e infraestrutura espetacular 
contribuíram decisivamente para o 
sucesso do ciclo de palestras con-
dominiais. Conforto e qualidade 
de espaço trouxe aos participantes 
a química ideal para o sucesso do 
evento: conforto, comodidade e 
conteúdo direcionado. 

 Os mais variados temas foram 
abordados no evento com intensa 
interação dos participantes, inqui-
rindo os palestrantes e sanando 
todas as suas dúvidas. Auditoria 
preventiva, empreendedorismo na 
gestão do sindico, questões traba-
lhistas e jurídicas relevantes, além 
da destacada participação dos 
mais renomados palestrantes do 
Brasil ao vivo. 

 Dois maravilhosos coffee bre-
aks foram disponibilizados aos 
gestores nos dois dias do ciclo de 

palestras condominiais que pro-
porcionaram aos síndicos grande 
interação e troca de experiências, 
bem como conhecer os parceiros 
e empresas patrocinadoras presen-
tes. 

 Os palestrantes mais uma vez 
foram os grandes destaques. Dr. 
Rodrigo Karpat uma das maiores 
autoridades em direito condomi-
nial do Brasil, apresentou o tema 
de sua palestra sobre as alterações 
do novo código de processo civil 
e os impactos jurídicos aos con-
domínios, encantando os síndicos 
presentes com sua capacidade pro-
fissional e entendimento profundo 
do tema. 

Os procedimentos administra-

CICLO DE PALESTRAS CONDOMINIAIS
Um evento que se transforma a cada ano em uma das 

ferramentas de gestão mais importantes para os síndicos

tivos e jurídicos para alteração da 
convenção o do regimento interno 
foram abordados pelo estreante 
nos eventos da folha do sindico 
Dr. Cristiano Sousa. Advogado 
renomado nacionalmente e autor 
do livro “ Sou sindico e Agora” 
brilhantemente passou o conteúdo 
com maestria e habilidade. 

 Dr. Sérgio Amorim com o 
tema auditoria preventiva, Dr. Ga-
briel Pires no âmbito trabalhista, 
Dr. André Junqueira abordou o 
tema como coibir as inadimplên-
cias nos condomínios e para fi-
nalizar Dra Elisa Leão tratou das 
emoções condominiais, e Jader 
Nogueira com a palestra sindico 
empreendedor mostrou que o sin-

Dr. Cristiano Oliveira, Elisa Leão, Dr. Condomínio Aldo Junior, Dr. Rodrigo Karpat, 
Dr. André Junqueira e Dr. Gabriel Pires

Mesa de debates Palestra do Dr. Condomínio

Palestra do Dr. Rodrigo Karpat Auditório lotado Mesas de Relacionamento

dico se equipara o um empresário 
em sua gestão, em resumo, um 
grande sucesso. 

 Finalizando o evento Dr. Con-
domínio Aldo Junior, fez o publi-
co levantar da cadeira ensinando 
em sua palestra como lidar com 
condôminos difíceis. Estratégias 
de abordagem a estes condômi-
nos que enlouquecem os síndicos, 
técnicas de convivência nas tra-
tativas rotineiras  e muito mais. 
Uma dinâmica de grupo focada no 
problema fez a diferença na pales-
tra provocando a reflexão entre os 
participantes. Além de uma abor-
dagem única que somente o Dr. 
Condomínio sabe aplicar, a pales-
tra foi aplaudida efusivamente  pe-
los síndicos e gestores presentes.   

 Assim o ciclo de palestras 
condominiais promovido pela Fo-
lha do Sindico e com patrocínio 
master da JR OFFICE Assessoria 
Condominial mais uma vez atin-
giu seu objetivo principal, levar os 
síndicos e gestores condominiais 
conteúdo de qualidade e excelên-
cia, com palestrantes renomados 
no cenário nacional. Resultado: 
aprovação maciça e comprovada 
pelos síndicos e gestores presen-
tes. Até a próxima edição!     
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Gestão Administrativa
Para cada infração, uma 

penalidade

Assim como a sociedade 
necessita de leis para re-
ger suas instituições e 

relações interpessoais, o condo-
mínio também exige regras que 
norteiem os limites de direitos e 
deveres dos seus entes visando 
uma convivência harmônica. Para 
cada norma infringida, há, portan-
to, uma penalidade a ser aplicada. 

 As advertências e multas são 
“castigos” necessários para quem 
descumpre algo que foi consen-
sualmente aceito como a conduta 
correta a se ter no coletivo. Essas 
penalidades, no entanto, não têm 
um caráter apenas punitivo. Elas 
funcionam melhor como meios 
pedagógicos para ensinar o cor-
reto e evitar erros futuros, embora 
sejam mal vistas por muitos con-
dôminos. 

 Um exemplo disso ocorreu em 
julho deste ano quando moradores 
do Condomínio Acqua Village, 
em Águas Claras (DF) tiveram 
julgada como improcedente uma 
ação ajuizada por estarem incon-
formados com multa aplicada por 
terem fechado as varandas de seus 
apartamentos em desacordo com o 
estabelecido em convenção. 

 Na oportunidade o juiz da 4ª 
Vara Cível de Taguatinga con-
cordou com a aplicação da multa 
argumentando que “pela própria 
figura do condomínio, tendo por 
finalidade a comunhão de direitos, 
deveres e interesses, há a neces-
sidade premente de estabelecer 
harmonia, com a prevalência do 
interesse majoritário sobre o mi-

noritário”.

 No caso, a determinação de 
vetar o fechamento das varandas 
do prédio e suas especificações foi 
estabelecida em assembleia, por 
maioria de votos dos membros. 
Descumprindo essa regra, dois 
condôminos chegaram a ser noti-
ficados a adequar as varandas de 
seus imóveis, que já tinham sido 
fechadas, nos moldes do que foi 
decidido na convenção, sob pena 
de multa, efetivamente aplicada. 
Eles, então, pediram na Justiça 
a declaração de nulidade do ato, 
com repetição de indébito, bem 
como indenização por danos mo-
rais.

 Foi levada em consideração a 
justificativa do condomínio que, 
em contestação, confirmou a apli-

cação da multa, pontuando que os 
autores foram notificados previa-
mente com vistas adequação do 
projeto nos termos do regulamen-
to, porém não atenderam a deter-
minação. O juiz julgou os pedidos 
autorais como improcedentes.

 “Há que se prestigiar o que 
fora objeto de decisão adotada 
pela maioria dos condôminos, 
uma vez que ficou acertado como 
se daria o fechamento da varanda 
de cada unidade imobiliária, com 
projeto definido, material utiliza-
do etc, dando-se conformação e 
harmonia a todo edifício. Somente 
poder-se-á afastar ato assemblear 
de eficácia se contrário à lei ou 
objeto de vício quanto à sua cons-
tituição, o que não se verifica do 
bojo dos autos”, declarou.

Redação / TJDFT
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Finanças
Pagamento de 13º salário 

de funcionário requer 
planejamento prévio

Ele é um direito pertencente 
a todos os funcionários for-
malmente contratados pelo 

condomínio. O 13 º salário - ou gra-
tificação de Natal - é o valor pago a 
todo trabalhador brasileiro que te-
nha o registro em carteira, é garan-
tido por Lei desde 13/07/1962, ano 
em que foi promulgado, tornando-
-se direito de cada cidadão contra-
tado em regime CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho) receber um
salário extra no final de cada ano.

Esse pagamento, obviamente, 
gera despesas além das ordinárias 
no caixa do condomínio e o síndi-
co deve estar preparado para arcar 
com este encargo trabalhista, caso 
contrário poderá ser responsabi-
lizado na Justiça para ressarcir o 
prejuízo causado aos trabalhado-
res. O não pagamento ou atraso é 
considerado uma infração, poden-
do resultar em pesadas multas se 
o condomínio for autuado por um
fiscal do trabalho. Assim, a melhor
saída é planejar com antecedência
o pagamento.

De acordo com o consultor tra-
balhista Fabiano Giusti, da Confirp 
Contabilidade. para se ter ideia, o 
valor é de 160 UFIRs (R$ 170,25) 

por empregado, e esse é dobrado 
em caso de reincidência. “Lem-
brando que é uma multa adminis-
trativa em favor do Ministério do 
Trabalho e que, além dessa, terá 
que efetuar o pagamento e depen-
dendo da convenção coletiva da 
categoria, pode ocorrer a correção 
do valor pago em atraso ao empre-
gado”, alerta o especialista.
 É válido ressaltar que a primei-
ra parcela do 13º salário dos em-
pregados deve ser paga até 30 de 
novembro do ano corrente, poden-
do ser antecipada caso o emprega-
dor tenha dinheiro em caixa. Já a 
segunda parcela deve ser paga até 
o dia 20 de dezembro do ano.

O ideal é que o síndico conte
com um suporte de escritório de 
contabilidade para gerir esse e ou-
tros compromissos. Porém, fazer 
o cálculo do 13º salário é tarefa
relativamente simples. Comece
anotando o salário que paga men-
salmente individualmente a cada
funcionário. Por exemplo, para
quem recebe R$ 1.000,00, é só di-
vidir por 12 para saber qual o valor
correspondente a 1/12 (um doze
avos) da remuneração por mês tra-
balhado, ou seja, 1/12 avos de R$
1.000,00 corresponde a R$ 83,33.
Para as pessoas que trabalharam

o ano todo, tem direito a 1 salário
inteiro realmente, nesse caso é só
multiplicar R$ 83,33 por 12 para
confirmar esse valor.

No entanto, para quem não tra-
balhou o ano inteiro, é diferente. O 
13º é devido por mês trabalhado, 
ou fração do mês igual ou superior 
a 15 dias. Desta maneira, se o em-
pregado trabalhou, por exemplo, 
de 1º de janeiro a 14 de março, terá 
direito a 2/12 (dois doze avos) de 
13º proporcional, pelo fato da fra-
ção do mês de março não ter sido 
igual ou superior a 15 dias. Desta 
forma, o cálculo é feito mês a mês, 
observando sempre a fração igual 
ou superior a 15 dias.

Fabiano Giusti alerta que as 
médias dos demais rendimentos 
como hora extra e comissões adi-
cionais são também somadas ao 
valor do salário usado como base 
para o cálculo do 13º. “Caso a data 
máxima de pagamento do 3º caia 
em um domingo ou feriado, o em-
pregador deve antecipar o paga-
mento para o último dia útil ante-
rior. O pagamento da gratificação 
em uma única parcela, como feito 
por muitos empregadores, normal-
mente em dezembro, é ilegal, es-
tando o empregador sujeito a mul-
ta”, acrescenta Giusti.

Energia Solar
Condomínio de 

hotel investe em 
energia solar Mateus De Sordi

Engenheiro Eletricista

O condomínio do Garvey 
Park Hotel está passando 
por diversas mudanças 

que visam melhorar a sua eficiên-
cia energética. Milhares de lâm-
padas estão sendo substituídas por 
LED e o sistema de aquecimen-
to solar está sendo modernizado. 
Além disso, foi implantada a gera-
ção de energia fotovoltaica. 

 Este sistema por si só trará uma 
economia de mais de R$ 2.500,00 
por mês para o condomínio, equi-
valente a uma geração de energia 
mensal aproximadamente igual a 
4150 kWh. Foram utilizados 99 
painéis de 315 W de potência cada 
(31,2 kWp no total) e um inversor 
trifásico. Todos os equipamentos 
foram instalados causando o míni-

mo de transtorno para os hóspedes, 
moradores e trabalhadores do Gar-
vey Park Hotel. Para isso, foi feito 
um planejamento prévio detalha-
do e tudo foi finalizado em quatro 
dias. 

 Além de alcançar uma econo-
mia significativa na conta de ener-
gia elétrica, o sistema fotovoltaico 
valoriza o imóvel do condomínio! 
Essas medidas se tornam ainda 
mais eficientes com o engajamento 
dos condôminos e outros frequen-
tadores do Garvey Park Hotel, que, 
ao verem as mudanças no prédio, 
se motivam a mudar seus pró-
prios hábitos por alternativas mais 
simples e responsáveis. Cada vez 
mais, soluções sustentáveis eco-
nomicamente e ambientalmente 
ganham importância! 
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Decoração
Sanca ou forro de gesso? Ambos 

são opções de material para 
renovar espaços

Redação / Assessoria

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

uso de materiais versáteis, de fá-
cil manutenção e custo razoável. 
Nesse contexto, a sanca e o forro 
de gesso são duas boas opções para 
jogar com a renovação dos am-
bientes comuns. 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.
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Bem Estar
Novembro azul 

prevenção é a melhor conduta

Assim como o Outubro 
Rosa, o Novembro Azul 
é mais um na série de 

“meses temáticos” que relembram 
a importância de se dar atenção à 
saúde em um determinado aspecto 
e vem, sim, consolidando-se e de-
monstrando bons resultados no que 
diz respeito a uma maior conscien-
tização acerca de um tema relati-
vamente pouco debatido: a saúde 
masculina.

 Ao contrário da maioria das 
mulheres, que estatisticamente vão 
mais vezes ao consultório médico 
ao longo da vida, os homens cos-
tumam ser um pouco mais arre-
dios quando o assunto é cuidar da 
própria saúde. Isso vem a ser um 
problema na prevenção de diversas 
doenças, uma vez que elas pode-
riam ser mais facilmente tratadas 
e até mesmo curadas se tivessem 
sido detectadas precocemente.

 Sabendo que a prevenção é a 
melhor conduta, anualmente o mês 
de novembro é reservado para fazer 
alusão no Brasil e no mundo à im-
portância da prevenção do câncer 
de próstata o qual - todos os anos 
- atinge cerca de 10% do total dos
cânceres registrados. A detecção
precoce pode aumentar em 90% as
chances de cura. No entanto, 87%
dos homens afirmam que o precon-
ceito atrapalha na prevenção. Essa
é a bandeira da campanha do No-
vembro Azul.

 A ação tem o objetivo de di-
minuir as resistências dos homens 
que ainda relutam em procurar um 

especialista para fazer os exames 
preventivos. Com a missão de le-
var informações como forma de 
desmitificar o assunto e quebrar 
tabus, o Novembro Azul foi abra-
çado por diversas instituições pú-
blicas e privadas a fim de conscien-
tizar os homens sobre sua própria 
saúde. 

FIQUE ATENTO!

 O Câncer de Próstata é uma 
doença silenciosa, que não costu-
ma apresentar sintomas. Esses si-
nais só aparecem em estágio avan-
çado do câncer em 95% dos casos. 
Então o objetivo deve ser detectar 
a anormalidade antes mesmo que 
ela progrida. Para isso, exames 
preventivos frequentes são funda-
mentais: homens a partir dos 50 

anos de idade (ou 45, se houver 
casos de câncer de próstata na fa-
mília), devem procurar um urolo-
gista anualmente para realizar os 
exames preventivos.

 O preconceito continua sen-
do o pior inimigo nessa luta, uma 
vez que ainda há muitos tabus e 
resistência para se realizar um dos 
exames essenciais para a preven-
ção do câncer de próstata: o toque 
retal. O exame é rápido e indica se 
a próstata apresenta algum tipo de 
alteração. 

 Caso seja identificada algu-
ma anormalidade, o médico pode 
solicitar outros exames para con-
firmar o diagnóstico, como o PSA 
(Antígeno Prostático Específico), 
o ultrassom transretal e a biópsia
da glândula, que consiste na retira-
da de fragmentos da próstata para
análise.
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30 DE NOVEMBRO, DIA DO 
SÍNDICO, UMA DATA ESPECIAL 
PARA UMA PESSOA ESPECIAL

Especial

Com o aumento da constru-
ção civil no país quando nas 
cidades o que mais se ver 

hoje são grandes condomínios, não 
sabemos que neles existem pesso-
as que são em sua maioria comuns 
moradores, mas que na verdade são 
pessoas especiais, especiais porque 
na tiram um pouco do seu tempo 
para se dedicar ao bem comum, 
se dedicar a cuidar de onde mora, 
no entanto se preocupando com o 
conjunto, se preocupando com seus 
vizinhos e uma melhor qualidade 
de vida, essa pessoa tão especial é 
o Síndico, vê-se em muitas vezes
que a função do Síndico não é res-
peitada, muitos só fazem críticas
mas no fundo é porque não sabem
da responsabilidade que existe
nessa função. O Síndico é o admi-
nistrador, é conciliador, é as vezes
até o psicólogo do seu condomí-
nio, já que tem que ouvir todos e
encontrara uma saída que atenda
pelo menos a maioria, o Sindico é
a figura que após assumir se torna
a pessoa mais visada do condomí-
nio, o que ele faz, sendo bom ou

ruim influenciará e se refletirá nos 
demais condôminos, logo o Síndi-
co deve estra atento e usar o bom 
senso, administrar seu condomínio 
com participação e clareza e obje-
tividade para com isso tornar seu 
condomínio mais agradável e com 
mais qualidade de vida.
 Essa pessoa tão especial e que 
muitas vezes não é reconhecido 
tem o seu dia, o dia 30 de novem-
bro, esse dia deve ser marcado com 
festa, com satisfação dos condômi-
nos para entender que o Síndico é 
sinônimo de doação e de cuidado, 
um dia que deveria ser marcado 

como todos os dias, pois é ele que 
ao chegar cansado do trabalho ain-
da tem que cuidar do bem que é de 
todos, que ao chegar ouve lamen-
tações e reclamações, mas tem que 
passar por cima de tudo e tentar 
consertar as coisas. 
 Então vamos comemorar o dia 
do Sindico!!
FELIZ DIA DO SÍNDICO PARA 
TODOS OS SINDICOS DO BRA-
SIL!!
ESSA É A HOMEGEM DA FO-
LHA DO SINDICO!!

Para viver numa comunidade 
é importante haver respeito, 
afinal de contas, é dividir um 

mesmo espaço. Não importa quem 
é quem, o que importa são as atitu-
des do cotidiano. A compreensão, a 
empatia, o “bom dia”, o “como vão 
as coisas”, “precisa de ajuda com 
estas sacolas?” 
 Inegavelmente, estas atitudes 
modificam as relações para uma 
direção que ultrapassa o positivo, 
pois não se tem domínio das con-
sequências do bem. 
 Quando você é bem tratado e 
sente-se entendido, tem a sensação 
de bem estar, de respeito, de ser 
importante, de “fazer parte”. 
 Vou te dizer algo muito impor-
tante. Quando o síndico, um líder, 
consegue administrar     valorizan-
do as pessoas, ele investe numa 
relação que pode ser muito mais 
rentável do que qualquer investi-
mento financeiro. Isso porque, ga-
nhar parceiros, significa ter pesso-
as que apoiam, que torcem, querem 
que as coisas dêem certo e quando 
existem torcedores, existem impul-

Elisa Leão

Emoções Condominiais
Conexões positivas 

entre síndicos e 
condôminos

sionadores, motivadores, ganhos. 
 Você já percebeu que quando 
alguém senta ao seu lado e inicia 
uma conversa negativa, com mui-
tas dores e queixas, você começa 
a sentir aquele mal estar? No mí-
nimo pensa na dificuldade de estar 
sentado próximo a alguém que não 
consegue enxergar nada de posi-
tivo  e bom na vida! Agora, ima-
gina aquela pessoa capaz de falar 
um “bom dia” e esperar pela res-
posta. Aquela que oferece ajuda 
para carregar uma caixa pesada e 
quando você agradece, ela respon-
de “quando precisar pode chamar”. 
Você começa a perceber que pode 
contar com ela. Esta relação te in-
fluencia positivamente.
 Sim, você como gestor de um 
condomínio tem este poder nas 
mãos. Influenciar tanto negativa-
mente como para o bem estar. Um 
ambiente pesado e difícil ou uma 
atmosfera mais harmônica e praze-
rosa de se viver. 
 Estabeleça conexões positivas 
e facilite a sua vida. 
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Manutenção
Desentupimento preventivo 

evita transtornos mais 
sérios com encanamento

O sistema de esgoto é tão 
importante quanto o de 
abastecimento de água 

em um condomínio, pois é atra-
vés desse encanamento que todos 
os resíduos descartados em ralos e 
vasos sanitários serão recolhidos 
e destinados à estação de coleta e 
tratamento de sua cidade. Para fun-
cionar adequadamente esta rede 
necessita estar com fluxo livre de 
obstáculos, caso contrário um en-
tupimento pode gerar dores de ca-
beça ao síndico e demais usuários 
do condomínio.

 Nesse contexto, continua va-
lendo a máxima de que “prevenir é 
melhor que remediar”. Assim sen-
do, é indicado procurar o serviço 
de uma empresa desentupidora, a 
qual realize também manutenções 
preventivas. Isso consiste em fazer 
uma limpeza periódica antes mes-
mo que ocorra algum incidente de 
entupimento em canos ou fossas. 

 Maus hábitos na rotina dos 
moradores podem ocasionar obs-
trução dos encanamentos e conse-
quente dificuldade no escoamento 
de detritos: restos de comida que 
caem no ralo das pias de cozinha, 
descarte de papel higiênico ou ou-
tros objetos no vaso sanitário do 
banheiro, pedaços de tecido que 
descem por ralos de lavanderia ou 
até mesmo cabelos que entopem 
ralos de banheiros. Um apelo deve 
ser feito junto aos condôminos 
para evitarem essas práticas noci-
vas.

 Para não chegar a ter o sistema 
de esgoto entupido é necessário 
fazer limpezas periódicas nos ca-
nos e também na caixa de inspe-
ção. Esse serviço preventivo limpa 
o caminho do esgoto e já remove
possíveis elementos que podem
causar o entupimento dos canos.
As empresas desentupidoras utili-
zam equipamentos próprios para
fazer a limpeza e garantir que por
um longo período não haverá ris-
cos de ter o esgoto entupido.

Como	identificar	o	
problema?

 A água escoa muito lentamen-
te ou simplesmente não desce, se 
acumulando em pias ou vasos sa-

nitários. Esse é o sinal de que o 
sistema de esgoto está entupido e 
precisa de ajuda profissional para 
resolver o problema antes que 
outros pontos de passagem sejam 
prejudicados. Tentar resolver a 
obstrução por conta própria pode 
piorar a situação, como rompi-
mento de canos, por exemplo. 

 No caso das fossas sépticas, é 
possível detectar um entupimento 
quando a água começa a retornar, 
trazendo consigo toda a sujeira do 
esgoto e um odor desagradável ca-
racterístico, o qual é prejudicial à 
saúde. A desentupidora deve ser 
acionada imediatamente, para que 
a fossa seja limpa o mais rápido 
possível, evitando maiores trans-
tornos. 
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Dicas
Sistema pay per use

 Pagar pelo uso. Nisso con-
siste o sistema pay per use, ten-
dência que começou em pré-
dios do tipo studio ou flat com 
apenas um dormitório, mas 
vem sendo adotada por muitos 
condomínios de maior porte. 
Trata-se de oferecer aos condô-
minos serviços que não estão 
inclusos na taxa condominial, 
mas que podem ser usufruídos 
mediante pagamento de uma 
taxa que vai para o caixa do 
condomínio. 

 Lavanderia, recreação in-
fantil, faxina, aluguel de espa-
ço gourmet ou salão de festas 
e seus equipamentos (copa, 
mesas, cadeiras, aparelho de 
som e iluminação), acesso a 
sala de ginástica com professor 

para dar assistência, dentre outros 
ambientes. Outras opções mais so-
fisticadas são serviços de petshop, 
estética ou lazer. 

Grama saudável

 O gramado requer vigilância 
redobrada no período de primave-
ra e verão. A combinação de chu-
vas e temperaturas quentes, típicas 
destas estações do ano, faz com 
que gramados e jardins cresçam 
muito mais rapidamente se com-
parados aos demais meses do ano. 
A poda deve ser feita com equipa-
mento apropriado sempre que pas-
sar de 3 cm de altura. No período 
de novembro a abril serão neces-
sárias podas constantes, chegando 
até a três ou quatro cortes mensais. 
No restante do ano, esse número 
reduz podendo até ser desnecessá-

rio aparar em alguns meses. 

 Após cortar a grama, o grama-
do deve ser varrido vigorosamen-
te. Se as aparas permanecerem, 
acabarão por formar uma camada 
de palha seca, ou feltro, que pre-
judicará o arejamento do solo e a 
própria saúde do gramado. Esteja 
atento ao calendário de podas, pois 
cortes muito frequentes tendem a 
esgotar as reservas nutritivas da 
grama, deixando-a fraca, suscetí-
vel ao ataque de pragas e doenças.

Home	Office

O chamado home office é uma ten-
dência crescente nas grandes cida-
des. Cada vez mais profissionais 
liberais e pequenos empreende-
dores transformam o apartamento 
onde moram em escritório, com 
o objetivo de baixar os custos do

próprio negócio. Essa ativida-
de, contudo, não deve atrapa-
lhar a rotina nem por em risco 
a segurança do condomínio. 

 Assim, os síndicos devem 
orientar os moradores que tra-
balham em seus apartamentos, 
de modo a não causar nenhum 
desconforto aos demais condô-
minos, como barulho ou entra-
-e-sai de pessoas no prédio. É
aconselhável que o morador
cujo apartamento possui home
office mantenha o porteiro
sempre informado sobre as
pessoas que ele está à espera.
Outro ponto a ser estabelecido
é a proibição de uso de áreas
comuns, como hall de entra-
da, salão de festas/jogos, para
reuniões de trabalho. Estes es-
paços não foram destinados a
essa finalidade e isso deve ser
respeitado.
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Área Comum

Os limites entre o coletivo e 
o privado

Redação / TJDFT

Um condomínio em harmo-
nia é aquele em que seus 
entes conseguem esta-

belecer o equilíbrio entre o que é 
privado e o que é de uso coletivo, 
sempre respeitando os respecti-
vos espaços. Romper esta barreira 
pode ser o início de um conflito. 
É o que acontece, por exemplo, 
quando um condômino ultrapassa 
os limites da sua unidade condo-
minial para ocupar uma área que 
é, em tese, de uso comum. 
 Hall, elevadores, corredores, 
escadas, salões de festas e jogos, 
áreas de lazer, garagem. Esses são 
alguns dos espaços que são de 
propriedade coletiva, ou seja, po-
dem ser usufruídos por todos. Não 
é razoável, portanto, impor uma 
vontade individual nesses locais: 
guarda de objetos de uso pessoal, 
colocação de móveis, quadros ou 
até mesmo mudar a cor das pare-
des. 
 Neste ano, a 1ª Turma Cível do 
TJDFT deu, por decisão unânime, 

provimento a recurso de condo-
mínio residencial para determinar 
à moradora a retirada de equipa-
mento de vigilância privativo ins-
talado em área comum do prédio, 
entendendo que a instalação de câ-
mera de segurança no corredor de 
entrada dos apartamentos depende 
de autorização prévia e expressa 
na Convenção de Condomínio.
 Constava dos autos que uma 
moradora do Condomínio Ventu-
ra, em Samambaia (DF), instalou 
por conta própria uma câmera de 
vigilância acima da porta de seu 
apartamento, alterando a fachada 

do condomínio – o que é vedado 
pela Convenção de Condomínio 
e pelo Regimento Interno. Ainda 
segundo os autos, mesmo após ter 
sido notificada a retirar a câmera, a 
moradora não agiu para reverter o 
feito, fato que levou o condomínio 
a mover ação judicial a fim de dar 
cumprimento aos normativos da-
quele edifício residencial.
 Em sua defesa, a moradora 
afirma que instalou a câmera de 
vigilância na porta de seu aparta-
mento em razão desta ter sido vio-
lada em duas oportunidades e as 
câmeras de segurança do condo-

mínio, por estarem queimadas ou 
direcionadas para o corredor opos-
to, não terem identificado os res-
ponsáveis pela violação. Discorre 
acerca das falhas de segurança no 
âmbito do condomínio, sustenta 
que tanto o antigo síndico quanto 
seus vizinhos autorizaram o equi-
pamento, e alega que a instalação 
da câmera não configura abuso do 
direito de propriedade e tampouco 
viola a intimidade e vida privada 
dos demais condôminos.
 Contudo, verificou-se que o 
Regimento interno do Residencial 
Ventura, em seu artigo 40, “m”, 
veda expressamente a manuten-
ção de objetos de uso privativo 
nos corredores dos pavimentos 
residenciais e nas áreas comuns. 
Assim, considerando que a utiliza-
ção da área comum do condomínio 
deve ser feita na forma da conven-
ção estabelecida pelos condômi-
nos, a Turma deu provimento ao 
apelo, para condenar a moradora a 
retirar a câmera instalada em sua 
porta.

Instalação de objetos privativos em área comum precisa de 
autorização do condomínio




