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* Sujeita à alteraçõesAtualizada em 02/01/2018

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

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

Faxineiro 1.068,00 1.117,24 1.131,88

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

Jardineiro 1.068,00 1.184,13 1.131,88

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

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

Zelador 1.163,00 1.407,65 1.169,33

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

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

Encarregado 1.396,00 1.794,17 1.437,59

Vale Alimentação 560,00
Mensal

35,50 
Dia

Trabalhado

36,00 
Dia

Trabalhado

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.259,86

Auxiliar Administrativo 1.194,85

Auxiliar de Serviços Gerais 1.156,09

Encarregado de Limpeza 2.312,18

Encarregado Geral 2.952,71

Garagista 1.259,86

Jardineiro 1.706,84

Office-Boy/Contínuo 1.156,09

Zelador 1.259,83

Vale Alimentação
31,50

Dia
Trabalhado

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

Quem Receber até                                     877,67

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   31,71

Quem Receber até                                  1.319,18

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

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

Salário Mínimo para 2018 R$ 954,00

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

Validade: 31/12/2018

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

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

TRPC - OBSERVAÇÕES

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

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

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

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

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

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

Sindiserviços-DF - 2018

Tabela do INSS - 2018

Tabela do IRRF - 04/2015

Seicon-DF - 2018

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 6 ------
FGTS 6 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 25 ------
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Nossa Mensagem

Este é um mês muito es-
pecial para os síndicos 
de Brasilia-DF, por-

que é o mês da UNASINDI-
CO 2018. Em sua 4ª Edição 
a UNASINDICO se transfor-
mou no maior evento condo-
minial do Brasil por seu for-
mato exclusivo que encanta 
os gestores condominiais. 

 Além do time de melho-
res palestrantes do Brasil 
com Rodrigo Karpat, Ricar-
do Karpat, Sylvio Capane-
ma, Kênio Pereira e o DR 
Condomínio dentre outros 
destaques a UNASINDICO 
trará grandes atrações com 
a comediante Nany People, 
o palestrante Marcos Rossi e
o cantor Guilherme Arantes.
Não percam este mega even-

to! 

  Na coluna do especialis-
ta, Dr. Rodrigo Karpat alerta 
sobre os cuidados com a con-
tratação de uma administra-
dora e as responsabilidades 
dos síndicos na toma de de-
cisão. 

  Você sabe como implan-
tar as melhorias na segu-
rança de seu condomínio?  
Rafael Rolim destaca as 10  
formas de melhoria na segu-
rança dos condomínios com 
dicas muito importantes 
para os síndicos! 

  Porque os reajustes das 
taxas condominiais superam 
os índices de inflação? Nos-
so colunista Gabriel Karpat 
explica todos os detalhes que 

envolvem as difíceis tratati-
vas nas propostas de aumen-
to da taxa condominial. 

 Na coluna do Dr Condo-
minio o destaque deste mês 
é a “Ilha da Fantasia”. Cui-
dado para não transformar 
seu condomínio numa ad-
ministração de vantagens e 
concessoes que podem pre-
judicar muito sua gestão! 

 E a  Folha do sindico tem 
muito mais, e continuará 
trazendo para você sindico 
muita informação de quali-
dade com os melhores colu-
nistas do Brasil !  

 E muito mais para você 
sindico!!! 

Boa Leitura !!!! 
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Como implantar melhorias na 
segurança de um condomínio?

Seu Condomínio Por
Rafael Moreira Rolim |

Segurança sempre é um 
dos principais assun-
tos discutidos nas as-

sembleias de condomínios, 
porém não é fácil chegar a 
um consenso quando se tra-
ta de um tema tão delicado. 
O que fazer, então? Confira 
algumas dicas de como o sín-
dico pode implementar me-
didas que visam melhorar a 
segurança dos moradores de 
prédios e condomínios:

1. Forme uma comissão de
segurança para auxiliá-lo.
Convide 3 moradores que te-
nham bom relacionamento e
que se mostrem interessados
em melhorar a segurança.
Com isso, o síndico ganha
força e mais respeitabilidade
em suas decisões, que foram
galgadas pelo grupo de mo-
radores envolvidos com a te-
mática segurança;

2. Liste todas as falhas e
vulnerabilidades existentes
em relação a equipamentos
físicos, eletrônicos e sobre
normas e procedimentos in-
seguros existentes;

3. Divulgue sempre aos
moradores a existência do
Livro de Ocorrências Gerais,
no qual poderão registrar
eventuais problemas que ve-
rificarem, principalmente no
que diz respeito à segurança;

4. Contrate consultor de
segurança para realizar aná-
lise de risco profissional e
apresentar projeto que apon-
te todas as vulnerabilidades
e as devidas soluções para se
ter controle de acesso seguro
de pessoas, veículos, mer-
cadorias, além de proteção
perimetral que realmente

funcione, sistema de CFTV, 
alarmes e etc. Outro ponto, é 
estabelecer as prioridades e 
fases de implantação;

5. Com base nas soluções
apresentadas pelo profissio-
nal de análise de risco, pro-
mova orçamento com em-
presas idôneas, para ter ideia
do valor a ser investido;

6. Convoque assembleia
para apresentação do “Pro-
jeto de Segurança” para o
condomínio, quando todas
as dúvidas deverão ser es-
clarecidas. Comece a reunião
no horário determinado na
convocação.

7. É importante es

tar presente um represen-
tante da administradora, e 
se possível, advogado;

8. Se algum morador de-
sejar tumultuar a reunião,
é importante dizer que re-
clamações que não foram
comunicadas oficialmente à
administração não podem 

ser levadas em considera-
ção durante a assembleia. O 
síndico deve ter postura pro-
fissional, mostrar que tem 
inúmeras responsabilidades 
legais e por isso deve seguir, 
à risca, o regimento interno;

9. Se alguém for desres-
peitoso ou agressivo deve-se
registrar os fatos em ata para
que o prejudicado possa to-
mar as devidas providências
nas esferas criminal e cível;

10. Após apresentação do
“Projeto de Segurança”, dos
orçamentos levantados e dú-
vidas sanadas, caminhamos
para o momento final, que
é o processo de votação. Ca-
berá ao síndico, juntamente
com a comissão de seguran-
ça, colocar em prática o que
foi decidido pela maioria dos
votantes. Seguindo essas di-
cas será muito mais fácil im-
plementar medidas de segu-
rança de maneira prática e
pacífica, que vão beneficiar
a todos os moradores e fun-
cionários do condomínio.

Fonte: Multisafe 
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Direito Civil

As procurações e sua revogação

Por
Antonio Delgado |

Questões como esta 
são frequentes: A 
procuração que pas-

sei ao meu procurador ain-
da está válida mas eu queria 
cancelá-la porque já não é 
necessária ou quebrou-se a 
confiança que existia. O que 
devo fazer?

 Para responder a esta 
questão importa, antes de 
mais, recordar o conceito 
de procuração que é dado 
pelo artigo n.º 262.º do Có-
digo Civil Português: “Diz-se 
procuração o acto pelo qual 
alguém atribui a outrem, vo-
luntariamente, poderes re-
presentativos”.

 Passando agora à análise 
das formas de extinção das 
procurações, estas estão in-
dicadas no artigo 265.º do 
Código Civil, estabelecendo 
o n.º 1 que a procuração se
extingue quando o procura-
dor a ela renuncia (o procu-
rador manifesta a sua inten-
ção de se desvincular, dizer
que já não quer ser mais
procurador) ou quando ces-
sa a relação jurídica que lhe
serve de base (quando, por
exemplo, é conferida apenas
para outorgar uma escritura
de compra e venda a procu-
ração apenas tem validade
para este acto e extingue-se de-
pois de ser celebrado o negócio).

 A procuração pode ain-
da ser livremente revogável 
pelo representado, ou seja, 
pela pessoa que conferiu, 
assinou a procuração. Mas 
convém ter em atenção o se-
guinte: se a procuração tiver 
sido conferida também no 
interesse do procurador ou 
de terceiro, não pode ser re-
vogada sem o acordo do in-
teressado, salvo ocorrendo 
justa causa.

 Com a revogação ou com 
a renúncia da procuração 
terminam todos os efeitos da 
procuração. A revogação da 
procuração deverá revestir a 
mesma forma exigida para a 
procuração (ou seja se foi fei-
ta no Notário terá de ser can-
celada no Notário) e o procu-
rador, após ser notificado da 
revogação, deverá restituir a 
procuração.

 Contudo, há aqui um as-
pecto importante a ter em 
conta: tem de se dar conheci-
mento ao procurador da re-
vogação. A este respeito es-
tabelece o artigo n.º 258.º do 
Código de Processo Civil por-
tuguês que poderá ser reali-
zada uma notificação judicial 
avulsa para revogar a procu-
ração através de requerimen-
to que deverá ser entregue 
em Tribunal. Através deste 
procedimento, um funcio-
nário de justiça ou um agen-
te de execução irá notificar 
pessoalmente o procurador, 
dando-lhe conhecimento da 
revogação da procuração. 
Outras das formas de dar a 
conhecer a revogação da pro-
curação vem prevista no n.º 
2 daquele artigo e consiste 
em publicar um anúncio num 
jornal da localidade onde re-
side o procurador. 
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Coluna do Dr. Karpat

Rodrigo Karpat

A responsabilidade na escolha da 
administradora de condomínios

A administradora de 
condomínios deve 
ser o braço direito do 

síndico no exercício da ges-
tão, sem que isso represente 
qualquer influência política 
ou encubra qualquer irre-
gularidade na gestão, uma 
vez que a administradora 
também responde pelos atos 
para os quais foi contratada. 
Ademais, a administradora 
é escolhida pelo síndico para 
auxiliar nas questões admi-
nistrativas do condomínio. 

 A escolha da administra-
dora deve ocorrer mediante 
aprovação em assembleia 
conforme parágrafo 2º, do 
artigo 1.348 do Código Ci-
vil, que aduz “§ 2o O síndi-
co pode transferir a outrem, 
total ou parcialmente, os 
poderes de representação 
ou as funções administrati-
vas, mediante aprovação da 
assembleia, salvo disposição 
em contrário da convenção.”

 A administração de con-
domínios ocorre, via de re-
gra, através de um contrato 
de administração firmado 
com o condomínio, no qual 
o síndico delega a terceiros
o exercício de algumas ati-

vidades que seriam legal-
mente de sua responsabi-
lidade. Assim, imperam as 
normas de mandato, pois 
é clara a delegação de po-
deres para que um terceiro 
(administradora) em nome 
do mandatário (condomínio 
representando pelo síndico) 
realize alguns atos de gestão 
conforme ajustado (contra-
to), Art. 653 e seguintes do 
Código Civil)

 Pelo fato do síndico, por 
força de lei, ser o responsável 
direto pela gestão, Art. 1.348 
do Código Civil, discute-se 
inclusive se o síndico pode-
ria trocar a administradora 
e depois ratificar a escolha 
em assembleia. Situação 
que particularmente enten-
demos viável, uma vez que 
quem responde civil e crimi-
nalmente pela edificação é o 
síndico. E assim, como ele 
responde nada mais justo 
que ele escolha para quem 
delegar responsabilidades 
que são dele. 

 E como sabemos das inú-
meras funções/obrigações 
do dia a dia de um edifício, 
o síndico precisa ter auxílio
administrativo, pois legal-

mente os erros cometidos 
pela gestão, mesmo que 
pela administradora, po-
dem atingir o síndico dire-
tamente. Mesmo que poste-
riormente a administradora 
possa ser responsabilizada 
pelos seus erros. (direito de 
regresso) 

 Em um primeiro mo-
mento o síndico ou o con-
domínio respondem pelos 
erros praticados inclusive 
pela Administradora, mes-
mo que exista a possibilida-
de legal de responsabilizar e 
repassar a prejuízo a admi-
nistradora em um segundo 
momento. 

 Por exemplo: No caso de 
uma ação trabalhista com a 
condenação do prédio em 
função de um problema cria-
do pela falta de pagamento 
de horas extras, a adminis-
tradora não responde peran-
te a justiça do trabalho e sim 
o prédio, mas se provado a
culpa da administradora,
poderá de forma regressiva
ter que arcar com sua falha.

 Um outro exemplo: A fal-
ta de recolhimento de INSS 
aos cofres públicos, mas que 

foi retido do funcionário, 
no caso, o síndico responde 
pessoalmente na qualidade 
de gestor pelo crime de apro-
priação indébita (168 do CP) 
e sonegação fiscal na esfera 
criminal, mesmo que tenha 
direito de regresso perante 
a administradora na esfera 
civil. 

  Porém, se ficar clara a 
responsabilidade direta da 
administradora, como por 
exemplo: No caso de emis-
são e controle de boletos e 
esta falhar na sua função, 
poderá ser acionada dire-
tamente conforme entendi-
mento do TJ-SP em Acordão 
nesse sentido: 

CIVIL – PROCESSO CIVIL 
– ADMINISTRADORA DE
CONDOMÍNIO – DANOS
MATERIAIS E MORAIS –
DÉBITO QUITADO – LE-
GITIMIDADE PASSIVA
DA ADMINISTRADORA 
– INDENIZAÇÃO CABÍ-
VEL – Administradora de
condomínio responsável 
pela emissão das cobran-
ças e pelos seus recebimen-
tos – Legitimidade passiva
configurada – Ré que não
se desincumbiu de seu ônus

probatório, comprovando a 
regularidade da cobrança 
efetuada, diante do paga-
mento efetuado pela autora 
– Inteligência do art. 333,
II, do CPC/73 – Cobrança
indevida – Autora consi-
derada inadimplente pe-
rante o Condomínio, o que
a impediu de exercer o seu
direito de voto em Assem-
bleia – Danos morais – In-
denização mantida em R$
3.000,00 (três mil reais),
observados os princípios da
razoabilidade e proporcio-
nalidade – Recurso despro-
vido.

(TJ-SP - APL: 
10257799820148260114 SP 
1025779-98.2014.8.26.0114, 
Relator: Carlos von Ada-
mek, Data de Julgamento: 
17/05/2017, 34ª Câmara 
de Direito Privado, Data de 
Publicação: 23/05/2017)

 Por estes motivos nada 
mais justo de que o síndico 
possa escolher a administra-
dora do condomínio de sua 
confiança. Escolha esta que 
pode e deve ser dividida com 
o conselho e posteriormente
referendada em assembleia.
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho |

Zidane tem chance de 
ganhar título inédito

Linguagem 
Universal

Já fui mais fanático por 
Copa. E pela Seleção. 
Ao contrário do que 

ocorre em outros países, 
onde o futebol também é 
uma paixão, por aqui a Se-
leção caiu no conceito do 
torcedor. Desde que nos-
sas seleções ficaram do-
minadas por jogadores de 
fora, alguns mal passaram 
por aqui, nosso naciona-
lismo com relação à Sele-
ção mudou. A Canarinho é 
vista com certa indiferen-
ça por muitos.

 Quando criança ou 
adolescente, travava em-
bates sobre as justiças e in-
justiças das convocações. 
Comemorávamos, ou pra-
guejávamos, a quantida-
de de nomes nas listas da 
CBF, ou CBD. Se meu time 
tinha muitos, ficava insu-
portável; se não, falava de 
basquete, Fórmula 1.

Até a Copa de 1986, 
o futebol doméstico era
representado de forma 
esmagadora. Os grandes
clubes disputavam, ombro
a ombro, as listas de Telê,
Coutinho, Zagallo e daí 
para trás. A partir dos anos

90, Itália, Portugal, Espa-
nha, Alemanha, Inglaterra 
e até a China mandam nas 
relações de Tite, Felipão, 
Dunga, Parreira. Claro que 
não é porque querem. Os 
craques estão lá fora mes-
mo.

 Essa internacionaliza-
ção da nossa Seleção di-
minuiu o apego que tínha-
mos. Assistir a um jogo 
que tem um craque do seu 
time é muito diferente de 
quando o protagonista 
veste a camisa do PSG, do 
Barcelona, do Real Ma-
drid. Falta aquela camisa 
imaginária do seu time.

 Mesmo que para al-
guns Copa já não tenha o 
mesmo valor de antes, é 
certo que a Copa do Mun-
do vai trazer para a frente 
da TV todos os torcedores. 
Até aquele que passa qua-
tro anos alheio ao futebol. 
Homens, mulheres, crian-
ças ou não, de qualquer 
raça, religião, várias visões 
de mundo, todos se jun-
tam. Faz parte, afinal, o 
futebol é uma das poucas 
linguagens universais.

O Bayern tinha, ou 
ainda tem, a chance 
de evitar que o Real 

Madrid acabe com uma pri-
mazia alemã. Foi o Bayern, 
em 1976, o último tricam-
peão consecutivo da Copa 
dos Campeões da Europa.

 Só que aquele Bayern, 
do tri, teve Udo Lattek como 
técnico em 1974, Dietmar 
Cramer, treinador em 1975 
e 1976. Assim como o Ajax, 
tricampeão em 1971 sob o 
comando de Rinus Michels, 
em 1972 e 1973 com Stefan 
Kovacs no banco.

 O último técnico a dispu-
tar três finais consecutivas 
foi Marcello Lippi. Campeão 
em 1996 pela Juventus, le-
vou o time italiano também 
às decisões de 1997 e 1998 e 
ficou em segundo lugar. An-
tes de Lippi, Fabio Capello, 
vencedor com o Milan em 
1994, vice em 1993 e 1995.

 Tri campeões como trei-
nadores, só Bob Paisley pelo 
Liverpool em 1977, 1978 e 
1981. E Carlo Ancelotti, pelo 

Milan em 2003 e 2007, pelo 
Real Madrid em 2014.

 Mas técnico tricampeão 
seguido, Zidane pode ser o 
primeiro. Nos anos 1950, o 
Real Madrid foi penta, com 
Luis Villalonga em 1956 e 
1957, Luis Carniglia em 1958 
e 1959, Miguel Muñoz em 
1960.

 Zidane não é um revo-
lucionário como Guardiola, 

mas se demonstra cada vez 
mais estrategista. Contra o 
Bayern, igualou o sistema 
tático, fazendo uma linha de 
quatro homens à frente de 
Casemiro: Lucas Vásquez, 
Modric, Toni Kroos e Isco. 
Funcionou, embora não seja 
possível dizer que o Real 
Madrid não passou sufoco. 
Foram 17 finalizações do 
Bayern contra 7 do Real Ma-
drid, na partida de Munique.
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Limpeza da caixa d´água é 
manutenção obrigatória

Manutenção Preventiva

Com legislação especí-
fica, a higienização do 
local que armazena a 

água deve ser feita por em-
presa especializada e regis-
trada no Ministério da Saúde 
e que tenha um engenheiro 
químico responsável com 
registro na Vigilância Sani-
tária.

 A intervenção humana 
sem equipamento higieni-
zado, botas brancas, esco-
vas, baldes e panos novos, 
pode contaminar a água. 
Em caso de contaminação 
dentro dos reservatórios, o 
síndico poderá responder ju-
dicialmente. A lei municipal 
nº 4.783/95 rege o assunto 
e fixa a obrigatoriedade da 
limpeza das caixas d’águas. 
Para checar a eficiência da 
limpeza, a vigilância sanitá-
ria exige das edificações um 
laudo laboratorial compro-
vando a qualidade da água.

 De acordo com Ana Pau-
la Gonçalves Bohm, da ge-
rência técnica da empresa 
Laboratório Biológico, é 
importante realizar regu-
larmente as análises físico-
-químicas e microbiológicas
das águas dos condomínios,
principalmente daqueles que
possuem poços artesianos ou
ponteiras.

Limpeza periódica

 Segundo a técnica, a lim-
peza deve ser feita periodica-
mente e o responsável pelo 
condomínio deve acompa-

nhar a validade do certifica-
do fornecido pela empresa, 
chamando-a sempre antes 
do vencimento para uma 
nova limpeza e desinfecção. 
“Os edifícios residenciais 
ou comerciais e repartições 
públicas situadas dentro do 
município de Florianópolis, 
por exemplo, são obrigados 
a realizarem a limpeza e de-
sinfecção das cisternas e cai-
xas de águas de seis em seis 
meses”, explica.

 A orientação de Ana Pau-
la Gonçalves Bohm é a de 
que, ao programar a manu-
tenção das caixas d’água, o 
síndico deve fazer a divulga-
ção aos moradores, comu-
nicando dia e horário com 
antecedência, para que o 
condômino não seja pego de 
surpresa.

 Vitório Colossi Bernardi-
ni, síndico do edifício Dias 
Velho, em Florianópolis, 
afirma que a limpeza da cai-
xa d´água já faz parte do ca-
lendário de manutenções do 
condomínio: ela é feita duas 
vezes ao ano e nos outros 
meses o controle de qualida-
de é feito pela Casan, que faz 
coleta de amostras. “Água é 

coisa séria, e por isso temos 
todo o cuidado necessário”, 
complementa. De acordo 
com o síndico, normalmente 
o serviço é feito no final de
semana, com acompanha-
mento do zelador, e os con-
dôminos são avisados com
antecedência para se progra-
marem.

Adilson Cosme de Oliveira 
Pereira é síndico do condo-
mínio Residencial Avalon, 
em Florianópolis, e afirma 
que segue à risca os cuida-
dos com a higienização dos 
reservatórios de água. “Fa-
zemos a limpeza de seis em 
seis meses, pois com saú-
de não se brinca. Mas tanto 
a limpeza da caixa d’água 
como outras manutenções já 
estão programadas nas roti-
nas do condomínio. Procuro 
deixar tudo em dia”, relata o 
síndico.

 Além da limpeza, o con-
domínio de Adilson tam-
bém mantém contrato com 
uma empresa que faz análi-
ses mensais da qualidade da 
água emitindo um relatório 
que é exposto em mural para 
o conhecimento de todos os
moradores.

Manter a caixa d’água limpa é uma obrigação do condomínio 
e ação fundamental para garantir a saúde dos moradores.
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Condomínio não é uma 
“Ilha da Fantasia” Diretor da JR Office e da Folha do Síndico

Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por
Aldo Junior |

Em meados de 1978 
uma série americana 
fez um estrondoso 

sucesso na TV brasileira a 
“Ilha da Fantasia”. A estória 
se desenvolvia em torno de 
um anfitrião de uma ilha que 
realizava todos os desejos 
de seus hóspedes, o senhor 
Roarke, e o seu auxiliar, o 
pequeno Tattoo, um anãozi-
nho muito simpático, sem-
pre impecavelmente vestidos 
de smoking branco esperam 
por seus convidados. 

 Mas as fantasias sempre 
tinham um preço a pagar, tal 
como as atitudes irresponsá-
veis e unilaterais de um sin-
dico também tem. 

 Tal como o misterioso 
Senhor Roarke, um homem 
que supostamente podia fa-
zer os desejos das pessoas 
se tornarem realidade, au-
xiliado pelo anão Tattoo, os 
síndicos perigosamente tam-
bém realizam algumas von-
tades dos seus condôminos, 
sem mensurar os riscos que 
correm.  

 Esse é o grande perigo. 
Realizar aquilo que condô-
minos desejam, que normal-

mente são exceções que no 
futuro podem causar inúme-
ros dissabores ao gestor. 

 Liberar um salão de fes-
tas para um estranho em 
contrário as normas do re-
gimento que proibem, auto-
rizar a entrada de banhistas 
na piscina ou liberar a sauna 
para qualquer um, são algu-
mas realizações de “fanta-
sias” para aqueles que um 
dia, numa assembleia irão te 
complicar. 

 Sabe porque? Essas con-
cessões que no primeiro mo-
mento surgem como uma 
ajuda descompromissada, 
podem no futuro se tornar 
um motivo de discórdia en-
tre o sindico e este condômi-
no beneficiado, simplesmen-

te por causa do precedente.  

 No momento em que, 
você sindico não permitir 
qualquer outra “fantasia” 
daquele condômino, por 
qualquer motivo que seja, o 
mundo cairá sobre a sua ca-
beça. 

 Me recordo numa assem-
bleia de um condômino que 
literalmente entregou um 
sindico sem nenhuma pie-
dade. Aquele inocente con-
dômino que alguns meses 
antes na situação de inadim-
plente cercou o sindico e o 
pediu para liberar as mul-
tas e juros, obtendo êxito 
na sua abordagem. Nosso 
amigo sindico, achando que 
tinha tal autonomia e pode-
ria fazer a concessão, cedeu 

a pressão liberou as multas, 
juros e correções do devedor. 

 Pois é o mundo gira. Me-
ses depois, no curso de uma 
assembleia geral que pare-
cia ser tranquila, após a re-
clamação de um condômino 
pela negativa  deste mesmo 
sindico na não liberação de 
um desconto de pontuali-
dade perdido por ele – con-
dômino -  repentinamente 
se arvorou o beneficiário da 
benesse financeira concedi-
da na seguinte indagação: “ 
Como assim? Não estou en-
tendendo sua posição. Você 
liberou minhas multas e ju-
ros há alguns meses atrás, e 
agora não querer abrir mão 
para meu vizinho? Ele tem o 
mesmo direito que eu senhor 
sindico! “. 

 Sem qualquer possibi-
lidade de resposta ou justi-
ficativa, o sindico se sentiu 
tão humilhado que naquele 
momento na presença de 
mais de 50 moradores pediu 
renuncia do cargo de viva 
voz e saiu cabisbaixo da reu-
nião. Em seguida vendeu seu 
imóvel e se mudou do prédio 
meses depois. 

 Moral da história: Não 
realize a “fantasia” de seu 
condômino, haja dentro dos 
limites estabelecidos pela 
sua convenção, cumpra as 
regras, seja exemplo  e não 
permita concessões. Porque 
um dia aquele condomínio 
que você beneficiou pode-
rá deixa-lo numa situação 
constrangedora. 

 Dica: Não faça do seu 
condomínio uma “ilha da 
fantasia” onde todos os dese-
jos dos condôminos são re-
alizados, simplesmente seja 
profissional.  

www.dailymotion.com/video/x5x6c2s 

Assista a série
Ilha da Fantasia
no Link acima
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Coluna Gabor RH

Síndico Profissional:
como romper a barreira de entrada

Muitos profissionais 
estão se deparan-
do com o mesmo 

dilema: como romper a bar-
reira e se tornar, de fato, um 
Síndico Profissional? Como 
qualquer inserção em uma 
nova profissão, não é fá-
cil ultrapassar o obstáculo 
inicial, afinal quem vai dar 
a primeira oportunidade 
para uma pessoa que ainda 
não teve experiência prática 
como Síndico Profissional?

 Mas ninguém nasce ten-
do experiência numa função, 
a pessoa se torna experien-
te, todos tiveram a primei-
ra oportunidade em algum 
momento, todos se depara-
ram com as dificuldades de 

Ricardo Karpat

entrada num determinado 
mercado.

 A primeira coisa que o 
profissional precisa buscar é 
um curso de reconhecimen-
to, pois além de lhe agregar 
conhecimento, o certificado 
vai lhe abrir portas. Como 
exemplo, vale a pena citar as 
universidades reconhecidas 
que fazem com que os alu-
nos tenham preferência no 
processo seletivo.

 Os profissionais que deri-
vam da área, como gerentes 
de condomínios e advogados 
especialistas no segmento, 
têm uma grande vantagem 
competitiva, pois suprem a 
não experiência como Sín-
dico Profissional com essas 
atividades.

 Para quem nunca traba-
lhou com nada relacionado 
ao assunto, uma dica muito 
importante é conseguir um 

estágio, informal mesmo, 
ajudando um Síndico Profis-
sional já atuante. Isto, além 
de trazer vivência, vai agre-
gar no currículo.

 Falando em currículo, 
suas experiências anteriores 
devem ser direcionadas ao 
mundo condominial, exem-
plificando: Foi gestor de 
uma equipe: tem experiên-
cia em comandar funcioná-
rios; é engenheiro: tem co-
nhecimento de manutenção; 
é contador: poderá controlar 
muito bem as prestações de 
contas do condomínio; e por 
aí vai.

 Por fim, um produto só 
é comprado quando os pos-
síveis compradores sabem 

que ele está à venda. Sendo 
assim, você deve informar 
ao maior número possível 
de pessoas que agora é um 
Síndico Profissional, que 
está se qualificando, fazen-
do cursos, realizando está-
gios, indo a eventos e tudo o 
mais. Uma excelente forma 
de propagar essa notícia são 
as mídias sociais, além de-
las, comente pessoalmente 
com os amigos, apresente 
seus serviços às pessoas que 
podem lhe contratá-lo ou 
recomendá-lo. Normalmen-
te, a primeira oportunida-
de vem de uma pessoa que 
já lhe conhece e confia em 
você, mesmo sem experiên-
cia específica no segmento.
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Distrito Federal: 
Um mercado condominial dividido entre os que 
vendem qualidade e benefícios com preço justo 

e os que vendem apenas preço

Neste momento ocor-
re uma oscilação 
preocupante no 

mercado condominial do 
DF que se divide entre quem 
vende benefícios e quem 
vende simplesmente preço. 
Quem vende preço é imedia-
tista e não tem compromisso 
com os resultados, o objeti-
vo é apenas vender.

 È extremamente preo-
cupante a movimentação do 
mercado do DF no sentido 
de  comprar apenas preços 
baixos e fora da realidade 
desconsiderando a qualida-
de e a tradição de empresas 
e produtos sedimentados no 
mercado. Comprar preço é 
um suicídio na gestão de um 
sindico. As recentes decisões 
de mercado visando apenas 
o menor preço, tem trazido
muitos prejuízos aos con-
domínios pela recompra de
produtos de má qualidade,
ou do ressarcimento judicial
de profissionais desquali-
ficados que se propõem a
fazer aquilo que não estão
preparados, esquecendo e
desprezando os síndicos  as
suas responsabilidades em
caso de erro profissional ou
pela má qualidade de um
produto.

 Como esse preço pode 
ser cobrado, se a planilha 
não fecha? Quais são os 
custos operacionais? Qual a 
tributação incidente?  E os 
colaboradores são capacita-
dos? E a estrutura física vai 
atender as minhas necessi-
dades e dos condôminos? 
O produto é de qualidade e 
tem garantia? São perguntas 
fundamentais para a contra-
tação de qualquer empresa 
ou na compra de produtos. 

Matéria Capa

 Folha de pagamento com 
cálculos errados, índices in-
formados em desconformi-
dade com a legislação, falta 
de entrega de declarações 
fiscais, informações técnicas 
não prestadas ou omitidas 
por desconhecimento pro-
fissional são alguns resulta-
dos de contratação de preços 
baixos.   

 Preços baixos significam 
perigos velados que no fu-
turo podem trazer ao con-
domínio muitos prejuízos.  
È impossível nos tempos de 
hoje contratar excelentes 
profissionais ou comprar 
um produto de qualidade 
pagando pouco. Os melho-
res profissionais e os melho-
res produtos são mais va-
lorosos, e necessariamente 
agregam custo ao preço final 
que garantirá ao gestor tran-
quilidade e segurança na sua 
gestão.   

 Muitos síndicos esque-
cem-se da responsabilidade 
civil que envolve essas toma-
das de decisão de trocar ser-
viços ou substituir produtos 
apenas pelo menor preço. 
Serviços de má qualidade, 
produtos sem qualquer ga-
rantia ou durabilidade po-
dem em curtíssimo espaço 
de tempo gerar novos custos 
e mais gastos ao caixa do 
condomínio. 

 Porém o argumento na 
maioria dos casos dos ges-
tores desavisados é sempre 
o mesmo, e dai? Porque não
contratar por um preço mais
baixo? O problema é que
na primeira face da respon-
sabilidade está o sindico, e
quando tudo der errado, o
primeiro que será cobrado

por negligencia, imperícia 
ou omissão de qualquer em-
presa será sempre o sindico. 

 Muitos opinam e ten-
tam influenciar os gestores 
condominiais na compra 
de preços mais baixos, mas 
normalmente a memória da-
queles que induzem o sindi-
co a comprar o mais barato, 
é  seletiva e conveniente, fa-
lhando sempre quando sua 
indicação causa prejuízo ou 
dano ao condomínio.  

 A pergunta mais impor-
tante que deve ser feita a es-
ses oportunistas é: seu pre-
ço é tão  abaixo do mercado 
porque?  Mas qual o bene-
ficio que pode ser agregado 
aos serviços ou produtos que 
tenho hoje? A palavra chave 
é beneficio. Beneficio signifi-
ca também qualidade, preço 
justo, segurança profissional 
e um  produto de qualidade. 

 Abrir mão destes itens 
é quase um suicídio para a 
gestão condominial. 
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Entrevista

A terceirização de servi-
ços já é uma realidade 
consolidada no Bra-

sil, especialmente na área de 
limpeza e conservação. De 
acordo com dados recentes, 
cerca de 90% dos trabalha-
dores em limpeza, conserva-
ção e segurança são tercei-
rizados, especialmente nas 
grandes organizações, como 
hospitais e condomínios. 
Os que optam por esta for-
ma de contratação apontam 
inúmeras vantagens, desde 
permitir que os gestores pos-
sam se concentrar na gestão, 
passando pela simplificação 
da estrutura administrativa 
e pela maior produtividade, 
à redução do desperdício e 
aumento da qualidade dos 
serviços. 

 No entanto, alguns gesto-
res ainda têm dúvidas sobre 
a forma de contratação. Será 
que é melhor? Será que é se-
guro? Por um lado, a aprova-
ção da Lei da Terceirização 
veio conferir maior seguran-
ça jurídica; por outro, a atu-
ação de algumas empresas 
pouco corretas geram des-
confiança e instabilidade no 
mercado. Para tirar algumas 
dúvidas dos gestores e sín-
dicos, Guy René, diretor da 
Qualifoco Serviços, que está 
comemorando 10 anos de 
atividade em Brasília no se-
tor de serviços de limpeza e 
conservação, conversou com 
a equipe da Folha do Síndi-
co e falou sobre os cuidados 
que se devem ter ao contra-
tar uma empresa terceiriza-
da com segurança. 

 “A contratação de empresas 
especializadas é uma óti-
ma opção e o mercado tem 
reconhecido isso cada vez 
mais”, afirma Guy René. “A 
terceirização vem na esteira 
da modernização e da pro-
fissionalização da gestão dos 
condomínios, sem falar na 
segurança que elas propor-
cionam”, completa. 

Folha do Sindico  – A 
Qualifoco está completan-
do 10 anos e é hoje uma das 
empresas que mais crescem 

Terceirização dos serviços de limpeza e conservação: boas 
escolhas garantem qualidade e evitam dor de cabeça

neste setor de limpeza, con-
servação e segurança. Fale 
um pouco sobre este cresci-
mento. 

Guy René – Hoje no Bra-
sil completar 10 anos de 
atuação é uma grande vitó-
ria, mas a Qualifoco chegou 
até aqui e chegou muito 
bem. Não crescemos de um 
dia para o outro. Fizemos a 
opção de crescer de forma 
sustentável, alicerçados em 
valores que nos são muito 
caros, como qualidade, va-
lorização das pessoas. Nos-
sa empresa cresce seguindo 
todas as normas, de forma 
ética. Exemplo disso é o 
baixíssimo índice de ações 
trabalhistas. Por isso temos 
muito orgulho da nossa tra-
jetória. 

Folha do Sindico – Quais 
foram os maiores desafios 
enfrentados pela empresa ao 
longo deste período? 

Guy René – Diria que, além 
das altas cargas tributá-
rias, a falta de mão-de-obra 
qualificada e a concorrência 
desleal são os aspectos mais 
negativos do setor. Muitas 
empresas hoje não vendem 
seus serviços por serem 
melhores, mostrando suas 
qualidades, mas atacando 
de forma mentirosa aqueles 
que estão crescendo e fazen-
do o seu trabalho bem feito. 
Gastamos mais tempo nos 
defendendo de difamações 
plantadas na mídia e junto 
aos nossos clientes do que 
qualquer outra coisa.  

Folha do Síndico – Pode-
ria citar algum exemplo des-
tes ataques e como a Quali-
foco enfrenta isso?

Guy René – Ah, tem de 
tudo. Desde uma recente 
matéria obviamente “plan-
tada” que nos cita entre em-
presas acusadas de suposta 
fraude fiscais, até concor-
rentes que procuram nos-
sos clientes com “dossiês” 
cheios de acusações menti-
rosas.  No caso da matéria - 

em que pese não ter aponta-
do nenhum crime cometido 
pela nossa empresa - acabou 
gerando desgaste. Por ou-
tro lado, quem nos contrata 
conhece a nossa seriedade 
e a qualidade do nosso tra-
balho. Nossa empresa pos-
sui e disponibiliza os NADA 
CONSTA e certidões negati-
vas de todos os órgãos, o que 
não é o caso de muitos con-
correntes. 

Folha do sindico – É pos-
sível ter preço e qualidade? 
Como conseguir isso? 

Guy René – Com seriedade 
e eficiência é possível, sim, 
ser competitivo e entregar 
qualidade e excelência, sem 
sair da previsão orçamentá-
ria do cliente. Sentamos com 
o cliente e analisamos cada
detalhe das planilhas de cus-
to, dentro do que rege a le-

gislação, para ter condições 
de entregar o produto final 
com preços competitivos, 
mas também com segurança 
e apresentando os indicado-
res de performance de quali-
dade que o nosso cliente - e 
o cliente do nosso cliente, os
condôminos - exigem.

 Por outro lado, o mer-
cado também vem amadu-
recendo e as experiências 
negativas têm mostrado ao 
comprador que nem sempre 
a empresa que oferece o me-
nor preço é a melhor.

Folha do Síndico – Quais 
são os diferenciais da Quali-
foco? 

Guy René – Relacionamen-
to e confiança do cliente. So-
mos vistos como parceiros, 
e não meramente como for-
necedores. Também temos 

orgulho do relacionamento 
com os nossos colaborado-
res. Somos, de fato, pessoas 
cuidando de pessoas e bens, 
como diz nosso slogan.  

Folha do Síndico – Para 
finalizar, quais as dicas que 
você daria para contratar 
uma empresa terceirizada 
com segurança e qualidade?

Guy René – Sugiro aos 
gestores analisar com cui-
dado as planilhas de custo 
e checar sempre a situação 
das empresas. Com a tec-
nologia e transparência dos 
dias atuais, basta entrar em 
qualquer site dos órgãos res-
ponsáveis, como Secretaria 
de Fazenda, Receita Federal, 
MPDFT, para se ter aces-
so às informações necessá-
rias. E desconfiem de preços 
muito abaixo do mercado. 
Peçam que a empresa apre-
sente uma planilha aberta de 
custos e explique como che-
gou naqueles números. Não 
há mágica! Para se cobrir 
um item obrigatório que foi 
excluído do orçamento, para 
baixar o preço e ganhar da 
concorrência de forma frau-
dulenta e desleal, algumas 
empresas não cumprem os 
contratos, não apresentam 
a qualidade proposta e o que 
é pior, deixam um imenso 
passivo para os gestores na 
saída. É o tal do barato que 
sai caro. 

Guy René, diretor Comercial da Qualifoco Serviços

Com
Guy René |
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Finanças

Venda da inadimplência 
condominial

Há quem acredite que 
ser síndico é tarefa 
simples, mas se en-

gana. Para um condomínio, 
o síndico é um dos profissio-
nais que possui grande res-
ponsabilidade financeira sob
o prédio. O profissional deve
fazer cumprir a convenção,
o regulamento interno e as
determinações das assem-
bleias, além de responder cí-
vel e criminalmente por todo
o controle da verba oriunda
das arrecadações condomi-
niais.

 Cuidar da inadimplên-
cia, segundo o especialista 
na compra de inadimplência 
da CreditCon, Dr.Hadan Pa-
lasthy, é uma das responsa-
bilidades mais difíceis, pois 
mexe com fluxo de caixa e 
pode refletir em todas as de-
mais tarefas administrativas 
de um condomínio. “Muito 
além da gestão condominial, 
o síndico deve zelar pela res-
ponsabilidade moral e ética
perante os vizinhos. Quero
dizer que o síndico deve ze-
lar pelo ambiente equilibra-
do e harmonioso entre os
moradores. E um destes fa-
tores de equilíbrio é o senso
de justiça que sempre deve
prevalecer”, explica.

 Para o especialista, a 
inadimplência é o maior de-
safio a ser combatido pelo 
síndico. “Só no primeiro 
trimestre de 2018, o Brasil 
concentrava 62 milhões de 
pessoas negativadas segun-
do dados do SPC Brasil e 
CNDL, considerando servi-
ços que são básicos como, 
água, luz, telefone. O con-
domínio é outra despesa 

Saiba o que o síndico deve fazer em caso de 
inadimplência

rotineira para muitos brasi-
leiros, que precisa estar sob 
uma gestão competente do 
síndico”, afirma Dr. Palas-
thy.

 Outro ponto que o sín-
dico deve se atentar é ao 
comportamento dos mora-
dos, sempre tomando cui-
dado quanto a exposição dos 
inadimplentes. “Praticar o 
senso de justiça é fazer com 
que os bons pagadores não 
custeiem as despesas de vi-
zinhos, os quais muitas ve-
zes não estão sensibilizados 
com a inadimplência e con-
tinuam viajando ou trocan-
do de carro, por exemplo. 
Estes comportamentos fa-
zem com que os adimplen-
tes se sintam ofendidos e o 
síndico deve observar para 
providências futuras”, alerta 
Dr. Palasthy.

O que o síndico deve 
fazer em caso de 
inadimplência?

• Antes de qualquer coisa,
o síndico deve entrar em
contato com o condômino
a fim de verificar se não
houve algum mal-enten-
dido ou falha na cobrança

• O próximo passo é ten-
tar um acordo amigável
durante, no máximo, 60
dias.

• Se após 60 dias não hou-
ver acordo, o caso pode
ser enviado a cobrança
cabível da administrado-
ra ou escritório externo
de cobrança.

 Mesmo após a alteração 
do Novo Código de Proces-
so Civil, caso seja necessá-
rio ajuizar uma ação contra 
o condômino inadimplente,
isto demandará um prazo e
custos razoáveis até sua efe-
tiva finalização com todas as
custas processuais. Deve ser
considerado ainda possíveis
fases de leilão com avalia-
dor e publicação. “Tudo isso
pode não ser interessante
ao condomínio, pois além
de haver a necessidade de
continuar gastando dinhei-
ro com esse problema, ainda
restarão as dúvidas de quan-
do e como irão receber. E até
mesmo se irão receber todo
o valor devido”, explica Pa-
lasthy.

Cessão de crédito 
para condomínios

 Mesmo que o Novo Có-
digo de Processo Civil tenha 
tornado as cobranças mais 
ágeis, síndico, subsíndico 
e conselheiros podem, em 
assembleia, optar por solu-
ções que visam trazer mais 
segurança financeira para o 
condomínio. “Contratar ces-
são de créditos do passivo da 
inadimplência pode ser uma 
solução rápida e eficaz para o 
prédio. A medida também li-
vra o síndico de tratar do as-
sunto diretamente com seus 
vizinhos devedores, favorece 
o equilíbrio financeiro e não
onera a cotas condominiais
dos bons pagadores”, expli-
ca o diretor da CreditCon
Dr.Hadan Palasthy.

Fonte: O condomínio 
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Obrigações Sociais

O e-Social e os Impactos para os condomínios

Em 1° de agosto foi dis-
ponibilizado o acesso 
ao ambiente de testes 

da plataforma do e-Social 
para todas as empresas do 
país. A etapa tem como obje-
tivo preparar o setor produti-
vo para o início da utilização 
obrigatória do sistema que 
começa em 1º de janeiro de 
2018 para empresas com fa-
turamento superior a R$ 78 
milhões anuais e, a partir de 
1º de julho de 2018, o e-So-
cial se tornará obrigatório 
para todos os demais empre-
gadores do país. Criado pelo 
Governo Federal através do 
Decreto n.8.373/2014, o e-
-Social institui um sistema
de escrituração digital das
obrigações fiscais, previden-
ciárias e trabalhistas com o
envolvimento da Receita Fe-
deral, do Ministério do Tra-
balho, do INSS e da Caixa
Econômica Federal.

 O sistema padroniza a 
transmissão, validação, ar-

mazenamento e distribuição 
de informações feita pelo 
empregador e integrará a 
rotina de mais de 8 milhões 
de empresas e 40 milhões de 
trabalhadores no país.

 Segundo o contador Gil-
son Borghesan Primo, as 
mudanças afetam todas as 
empresas que tenham fun-
cionários, incluindo tam-
bém os condomínios. Todas 
as rotinas trabalhistas como 
admissões, aviso e pagamen-
to de férias,desligamentos, 
não poderão mais ser retro-
ativos como acontece hoje. 
A empresa deverá fazer um 
planejamento e as informa-
ções deverão ser enviadas 
em tempo real. “No caso de 
uma admissão, por exemplo, 
o condomínio deverá enviar
as informações da contrata-
ção, os dados pessoais e as
informações trabalhistas um
dia antes de o funcionário
iniciar o trabalho”, explica.

Outro ponto destacado 

pelo contador é o cumpri-
mento das normas de Medi-
cina e Segurança do Traba-
lho. De acordo com Gilson, 
os laudos médicos e ates-
tados obrigatórios deverão 
sempre estar dentro da va-
lidade e caso o condomínio 
não possua esses documen-
tos deve entrar em contato 
com a contabilidade para 
buscar informações e provi-
denciá-los antes mesmo de o 
e-Social entrar em vigor.

“Os síndicos devem en-
trar em contato com a sua 
contabilidade para buscar 
orientação e não deixar para 
a última hora. Além disso, os 
responsáveis pela gestão dos 
recursos humanos devem ser 
informados sempre dos fatos 
ocorridos com os trabalha-
dores à medida que irão 
acontecendo, não deixando 
as informações se acumula-
rem para informar uma úni-
ca vez por mês como hoje é 
feito em muitos casos”.

Prestadoras de 
serviço

 Síndica profissional, Gio-
vanna Hanauer acredita que 
a melhor maneira para estar 
preparado para as exigências 
do e-Social é ter o conheci-
mento legal no que diz res-
peito à gestão condominial. 
Além disso, é importante 
estabelecer relações comer-
ciais com empresas aptas a 
trabalhar com a nova pla-
taforma. “O e-Social exigirá 
que as informações sejam 
enviadas em formatos es-
pecíficos e em tempo real e 
caso os prestadores de ser-
viço, como por exemplo, ad-
ministradoras, escritórios de 
contabilidade, que têm essa 
responsabilidade não este-
jam preparados para o envio 
das informações no padrão 
determinado, o condomínio 
poderá receber multas ou 
notificações. Por isso, é de-
ver dos síndicos questionar 

as empresasse elas estão re-
almente preparadas para a 
transmissão de dados e evitar 
exposições desnecessárias 
aos condomínios”, argumen-
ta. Na opinião de Gilson, o 
e-Social não criou nenhuma
lei, mas surgiu para que seja
possível colocar em prática,
dentro dos prazos previstos
pelas normas trabalhistas e
previdenciárias, o que hoje
já existe e não vem sendo
cumprido pelo contribuinte.
“Como constará em um úni-
co arquivo todas as informa-
ções necessárias facilitando
a fiscalização por parte do
governo, com certeza o não
cumprimento implicará em
penalidades, onerando os
condomínios que não cum-
prirem as normas”, ressalta
o contador.

Fonte: Portal CondomínioSC

Novo sistema de escrituração digital das obrigações sociais, previdenciárias e 
trabalhistas, o e-Social trará mudanças para todos os empregadores
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Precauções e detalhes nas 
alterações de área comum

Área Comum

Cristiano de Souza

Não muito distante da 
realidade dos con-
domínios está a von-

tade dos moradores ou pro-
prietários em alterar as áreas 
comuns da edificação, não só 
no tocante a sua utilização, 
mas também na sua forma 
ou disponibilidade.

 Tudo parece fácil, mas a 
legislação prevê quoruns es-
pecíficos para tais obras e al-
terações, em vista de atingir 
diretamente a propriedade 
individual.

 Não podemos esquecer 
que a propriedade no con-
domínio é a união de uma 
parte exclusiva (exemplo: 
apartamento) e de uma par-
te comum (exemplo: áreas 
de lazer coletivo), desta for-
ma, se alguém compra uma 
propriedade em condomínio 
está comprando, por exem-
plo, além de seu apartamen-
to, uma churrasqueira ou um 
salão de festa no local e for-
ma que se encontram, eis aí a 
justificativa de que toda alte-
ração significativa depender 
de aprovação em assembléia 
e por vezes quórum específi-
co.

 Logo de início, verifica-
mos, assim como em toda a 
obra em condomínio:

Art. 1.341. A realização de 
obras no condomínio depende:

I - se voluptuárias, de voto de 
dois terços dos condôminos;

II - se úteis, de voto da maio-
ria dos condôminos.

O próprio Código Civil define 
o que seja voluptuária e útil:

Art. 96. As benfeitorias po-
dem ser voluptuárias, úteis 
ou necessárias.

§ 1ºSão voluptuárias as de
mero deleite ou recreio, que
não aumentam o uso habitu-
al do bem, ainda que o tor-
nem mais agradável ou se-
jam de elevado valor.

§ 2ºSão úteis as que aumen-
tam ou facilitam o uso do
bem.

§ 3ºSão necessárias as que
têm por fim conservar o bem
ou evitar que se deteriore.

Assim, para alterações que 

aumentem, facilitem ou 
apenas tornem o local mais 
agradável, temos que ter 
uma aprovação especifica 
em assembleia.

Também para construir em 
uma área comum temos qu-
oruns específicos:

Art. 1.342. A realização de 
obras, em partes comuns, em 
acréscimo às já existentes, a 
fim de lhes facilitar ou au-
mentar a utilização, depende 
da aprovação de dois terços 
dos votos dos condôminos, 
não sendo permitidas cons-
truções, nas partes comuns, 
suscetíveis de prejudicar a 
utilização, por qualquer dos 
condôminos, das partes pró-
prias, ou comuns.

Art. 1.343. A construção de 
outro pavimento, ou, no solo 
comum, de outro edifício, 
destinado a conter novas 

unidades imobiliárias, de-
pende da aprovação da una-
nimidade dos condôminos.

Já se pensarmos apenas em 
alterar a destinação de uma 
área, tal como uma casa de 
zeladoria para uma sala de 
ginástica, temos:

Art. 1.351. Depende da apro-
vação de 2/3 (dois terços) 
dos votos dos condôminos 
a alteração da convenção; a 
mudança da destinação do 
edifício, ou da unidade imo-
biliária, depende da aprova-
ção pela unanimidade dos 
condôminos.

Por óbvias consequências, 
quando se fala em construir 
algo novo ou se alterar a des-
tinação, temos que observar 
ainda a legislação municipal 
com relação a área computá-
vel de IPTU, não colocando o 
condomínio assim em posi-

ção frágil perante a munici-
palidade.

 Não é muito lembrar que 
ao mencionarmos sobre qu-
orum em assembléia, diz o 
Código Civil:

Art. 1.352. Salvo quando 
exigido quorum especial, as 
deliberações da assembleia 
serão tomadas, em primeira 
convocação, por maioria de 
votos dos condôminos pre-
sentes que representem pelo 
menos metade das frações 
ideais.

Parágrafo único. Os votos se-
rão proporcionais às frações 
ideais no solo e nas outras 
partes comuns pertencentes 
a cada condômino, salvo dis-
posição diversa da conven-
ção de constituição do con-
domínio.

Art. 1.353. Em segunda con-
vocação, a assembleia pode-
rá deliberar por maioria dos 
votos dos presentes, salvo 
quando exigido quorum es-
pecial.

 Assim, concluímos que 
nem tudo que se quer e se 
considera fácil é possível em 
condomínios, dependendo 
do administrador (síndico) o 
bom senso e a sabedoria de 
fazer o melhor, dentro da lei, 
para a coletividade.
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Qual a diferença entre convenção e 
regulamento interno do condomínio?

Legislação Por
Fibersals |

Quem mora em condo-
mínio ou atua como 
síndico, muitas vezes 

se depara com os termos: 
convenção do condomínio e 
regulamento interno. Neste 
post, vamos explicar o que é 
cada um e a diferença entre 
estes dois documentos, am-
bos muito importantes para 
estabelecer as regras inter-
nas e garantir a harmonia 
na convivência entre as di-
versas pessoas que compar-
tilham os mesmos espaços 
para seus negócios – nos ca-
sos dos condomínios comer-
ciais -, ou moradia e lazer – 
nos residenciais.

 A convenção do condo-
mínio está para os proprie-
tários das unidades condo-
miniais como a Constituição 
Federal está para cada cida-
dão brasileiro. É neste do-
cumento que devem estar 
detalhadas todas as regras 
internas sobre a conduta dos 
condôminos. Pode haver um 
modelo comum para todos 
os condomínios, mas cada 
um deles deve redigir a sua 
própria convenção. Isto é 
feito no período em que as 
unidades começam a ser en-
tregues para seus proprietá-
rios.

 Afinal, por que é funda-
mental um condomínio ter 
sua convenção?

 Caso este documento 
não exista ou não contenha 
as regras, estas não podem 
ser exigidas. E ninguém 
quer que isto aconteça, não 
é mesmo? O padrão pode 
até ser encontrado na inter-
net, mas como se trata de 
um documento complexo, 
a recomendação é passar a 
atribuição de redação para 
um advogado especialista 
em Direito Imobiliário. Os 
escritórios de administração 
de condomínios também es-
tão devidamente preparados 
para a redação da conven-
ção.

 Vamos a alguns exem-
plos do que faz parte de uma 
convenção

1. A discriminação e in-
dividualização de todas as
unidades condominiais de
propriedade exclusiva, de-
limitadas uma das outras e
das partes comuns;

2. A determinação da fra-
ção (metragem proporcio-
nal) ideal atribuída a cada
unidade, relativamente ao
terreno e áreas comuns;

3. O fim a que as unidades
se destinam. Ou seja, se o fim
estabelecido for para mora-
dia, o proprietário não pode
abrir ali o seu escritório de
trabalho, por exemplo;

4. As quotas proporcionais
que cabem a cada unidade e
a forma de pagamento das
contribuições que vão aten-
der às despesas ordinárias e
extraordinárias do condomí-
nio. Inclui-se aí o fundo-de-
-reserva que, como o nome
já diz, é uma reserva finan-
ceira que vai sendo formada
ao longo dos meses para um
reforma emergencial, por
exemplo.

5. A forma da administra-
ção;

6. A competência das as-
sembleias, o modo como
será feita a convocação e o
quórum que será exigido
para as deliberações;

7. As sanções a que estão
sujeitos os condôminos e/ou
proprietários caso haja algu-
ma infração;

8. O regimento interno –
esta é a diferença que cita-
mos no início. O regulamen-
to Interno deve fazer parte

da convenção e não ao con-
trário.

 Importante salientar que 
a convenção não pode reu-
nir qualquer aspecto que 
contrarie as leis municipais, 
estaduais e federais. Estas 
legislações são soberanas. 
Uma vez redigido o docu-
mento, ele é aprovado, tor-
nando-se obrigatório para 
todos. A convenção somente 
é considerada “aprovada” 
com as assinaturas dos titu-
lares de 2/3 das frações ide-
ais do condomínio.

Precisamos falar do 
regulamento interno

 Como dissemos inicial-
mente, este documento é 
um dos recursos para garan-
tir a ordem e a harmonia nos 
condomínios. É por meio 
dele, que se evitam e se re-
solvem os eventuais confli-
tos, desentendimentos e mal 
entendidos. O regimento in-
terno também é decidido pe-
los próprios condôminos e 
aprovado com maioria sim-
ples, ou seja, 50% mais um. 
Ele faz parte da convenção 
registrada em cartório.

Na medida em que a 

convenção contém aspectos 
essenciais e específicos, o 
regimento interno comple-
menta com a regularização 
das questões complexas que 
permeiam o dia a dia e o re-
lacionamento entre todos os 
envolvidos.

 O regimento interno 
deve ser elaborado de forma 
a se antecipar aos problemas 
polêmicos. Estipular oficial-
mente os deveres e direi-
tos dos condôminos é uma 
forma de proteger todas as 
partes. O que é permitido? 
O que é proibido? Qual o ho-
rário que a piscina pode ser 
usada? Quando é permitido 
fazer mudanças? Qual a ges-
tão de consequências para 
quem infringir as regras in-
ternas? As respostas para 
estas e outras perguntas es-
tão no regulamento interno.

 Ao elaborar o regimen-
to interno, todo o cuidado 
é pouco. Pode até dar um 
pouco mais de trabalho, mas 
o melhor é esgotar todos os
temas que podem gerar po-
lêmica e evitar problemas
futuros. O documento deve
ser bem personalizado, con-
tendo todas as especificida-
des de seu condomínio.

Saiba o que é cada um e a diferença entre estes dois documentos, ambos muito 
importantes para estabelecer as regras internas e garantir a harmonia na convivência
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Gestão Financeira

Gabriel Karpat

Ainda causa muita in-
compreensão para os 
moradores de condo-

mínios o fato de os reajustes 
apresentados pelos síndicos 
nas assembleias gerais que 
tratam da previsão orça-
mentária na maioria das ve-
zes superarem a inflação do 
período.

 Inicialmente, não se pode 
ignorar o tipo de despesas 
específicas de cada empre-
endimento: suas caracte-
rísticas, idade, o estado em 
que se encontra e até como 
foi gerido anteriormente. 
Com essas ponderações, já é 
possível constatar a diferen-
ciação que cada uma dessas 
respostas causará na pro-
jeção das despesas a serem 
apreciadas para suportar e 
manter o custeio daquela 
edificação.

 Aqui, vale um adendo. É 
preciso observar que esta-
mos tratando de despesas de 
custeio, ou seja, não incluirá 
a previsão das despesas ordi-
nárias qualquer benfeitoria 
ou aquisição, que deverão 
ser abordadas separadamen-
te, em complemento às des-

pesas de custeio correntes.

 Ainda que tratando-se 
de despesas habituais, não 
podemos ignorar que os ín-
dices oficiais, como IGPM, 
IPC, IPCA e outros somente 
refletem as majorações de 
itens básicos que nos con-
domínios são: mão de obra 
(dissídio), materiais de lim-
peza e uso constante e os 
diversos contratos de manu-
tenção e prestação de servi-
ços. Esses últimos, talvez, os 
únicos que permitem uma 
negociação mais favorável 
aos síndicos devido à grande 
concorrência entre as em-
presas do setor.

 Fora isso, nem mesmo as 
concessionárias de luz, água 
e gás permitem assegurar 
que seguirão os índices ofi-
ciais, tendo em vista fatores 
diversos que as entidades 
justificam para alterarem 
constantemente suas tarifas. 
Por essa razão, é recomen-
dável, quando viável, a in-
dividualização do consumo 
das unidades ou a cobrança 
apartada do condomínio, 
rateando mês a mês o valor 
real dessas contas.

 Mas, o motivo mais in-
fluente nesse desequilíbrio 
entre aumento x inflação na 
previsão é o fator envelheci-
mento dos bens e áreas do 
condomínio e sua respectiva 
depreciação. Sistemicamen-
te, os ativos se depreciam 
4% ao ano. Isso significa 
dizer que, em 25 anos, cada 
componente perde seu va-
lor por desgaste ou ação da 
natureza. Muitos deles antes 
disso por obsolescência tec-
nológica. Movido por isso, 
os gestores atentos a esse 
desgaste natural procuram 
atualizar os bens de forma 
preventiva, com ações mo-
dernizantes e revitalizantes.

 Esse cuidado faz com 
que a vida útil de cada com-
ponente do condomínio seja 
mantida como originaria-
mente programada pelo fa-
bricante e não antecipada 
por falha na manutenção ou 
até ausência da mesma.

 Outro ponto a ser des-
tacado no tema é que mes-
mo as ações que produzem 
economia sustentável são 
necessárias um gasto ante-
cipado, como por exemplo, 

substituir as lâmpadas aló-
genas e fluorescentes por 
lâmpadas de LED. 

 Por essa razão, a ela-
boração da previsão orça-
mentária, que é a base para 
o planejamento das ações
condominiais, deve conside-
rar os fatores que fogem dos
custos cotidianos e progra-
mados.

 Para que os condôminos 
possam ter ciência de como 
esses fatores pressionam 
os gastos, além da infla-
ção, é importante proceder 
um mapeamento dos bens 
e áreas do condomínio, seu 
estado atual e os respectivos 
custos para sua manuten-
ção. E mais do que mapear, 
apresentar todo esse mape-
amento com a necessária 
transparência na discussão 
da aprovação da previsão 
orçamentária.

* Gabriel Karpat é diretor da GK
Administração de Bens, profes-
sor do curso on line do Sindico-
net e coordenador do curso de
síndicos profissionais da Gabor
RH – diretoria@gk.com.br




