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* Sujeita à alterações

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas

Office-Boy/Contínuo

Faxineiro 1.036,48 1.084,70 1.070,85

Trab.Serv.Gerais 1.036,48 1.149,64 1.070,85

Jardineiro 1.036,48 1.149,64 1.070,85

Porteiro (Diurno e Noturno) 1.112,79 1.366,65 1.212,34

Garagista (Diurno e Noturno) 1.070,36 1.366,65 ------

Zelador 1.128,34 1.366,65 1.106,27

Aux.de Escritório/Administração 1.353,04 1.441,74 1.336,43

Vigia ------ 1.366,65 1.212,34

Encarregado 1.354,96 1.741,91 1.360,07

Vale Alimentação 535,00
Mensal

34,50 
Dia

Trabalhado

35,00 
Dia

Trabalhado

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

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

Piso Salarial Terceirização

Agente de Portaria 1.146,64

Auxiliar Administrativo 1.087,48

Auxiliar de Serviços Gerais 1.052,20

Encarregado de Limpeza 2.140,40

Encarregado Geral 2.687,37

Garagista 1.146,64

Jardineiro 1.553,46

Office-Boy/Contínuo 1.052,20

Zelador 1.146,64

Vale Alimentação
27,50

Dia
Trabalhado

Base de Cálculo Aliquota Salário-Família
De 0,00 até 1.659,38 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família      44,09

Quem Receber até                                     859,88

Valor da Quota Baixa de Salário-Família   31,07

Quem Receber até                                  1.292,43

De 1.659,39 até 2.765,66 9,00%
De 2.765,67 até 5.531,31 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 5.531,31 11,00% Valor do Salário Mínimo 937,00

Salário Mínimo para 2017 R$ 937,00

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: 31/12/2017

Agenda do Síndico
Calendário de Obrigações Mensais

Índice de Custos Condominiais 
Mês: Dezembro/16
Índice Base Dez/01 - 100,000

Julho de 2017
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TRPC - OBSERVAÇÕES

1- Os valores nominais constantes 
na TRPC/2017, 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/2017, 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 - 2017

Tabela do IRRF - 04/2015

Seicon-DF
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Nossa Mensagem

Nesta edição da Folha 
do Sindico o desta-
que principal com 

matéria de capa é a reforma 
trabalhista proposta pelo go-
verno Temer. Especialistas 
opinam sobre as mudanças 
e as possíveis repercussões 
trabalhistas que certamente 
vão mudar a rotina das rela-
ções de trabalho. 

 Com um caderno especial 
publicado este mês, tratando 
exclusivamente da reforma 
trabalhista, vem abordando 
as principais mudanças, as 
polêmicas, ou seja tudo que 
envolve o futuro as relações 
trabalhistas nos próximos 
anos. Mais uma vez a Folha 
do Sindico traz aos leitores 
informação direcionada e de 
grande valia para a gestão 

dos condomínios. 

 Na coluna sustentabilida-
de, a importância da preser-
vação da água e as melhores 
formas de economizar em 
tempos de racionamento. 

 Você sabe se o sindico 
pode ou não adentrar num 
imóvel em caso de emergên-
cia?  È isto que a coluna de 
administração apresenta em 
detalhes com a consultoria 
de especialistas em seguran-
ça esclarecendo as formas 
legais e  maneiras corretas 
de adentrar num imóvel sem 
causar danos ao condomí-

nio.  

 Dr. Condomínio alerta 
aos leitores como lidar com 
os aventureiros de plantão, 
que se apresentam nos con-
domínios com propostas mi-
rabolantes e inimagináveis 
oferecendo produtos e ser-
viços de qualidade duvidosa 
mas com preços muito atra-
entes, muito cuidado síndi-
cos!

 E veja também as sete di-
cas para o sindico reeleito, 
vale pena conferir. 

 Boa Leitura !
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Manutenção preventiva para 
combater desperdícios de água no 

condomínio

Sustentabilidade

A preocupação com a 
economia e o uso ra-
cional da água exige 

vigilância diária do sistema 
hidráulico do condomínio.

 Não raro, boias com de-
feito deixam de “sinalizar” 
que reservatórios d’água po-
tável para distribuição nas 
unidades estejam com volu-
me completo, gerando vaza-
mentos e desperdícios.

 Mas as boias represen-
tam apenas um entre os 
inúmeros tipos de equipa-
mentos que precisam de 
manutenção preventiva. Os 
especialistas apontam numa 
breve síntese das demais ins-
talações que devem ser visto-
riadas periodicamente, tanto 
nas áreas comuns quanto 
unidades, seguindo orienta-
ção dos engenheiros especia-
lizados: 

Torneiras, chuveiros, 
misturadores, 

mecanismos de 
descarga e registros de 

pressão

 Inspecionar seus vedan-
tes, bem como a regulagem 
do mecanismo de descarga a 
cada seis meses. No mesmo 
período, limpar aeradores 
(bico removíveis) e os meca-
nismos da descarga. E num 
intervalo de três anos, veri-
ficar gaxetas e anéis o’ring 
[materiais de vedação], além 
da estanqueidade dos regis-
tros de gaveta e dos de esfe-
ra. No entanto, esses anéis 

deverão ser inspecionados 
anualmente nos registros de 
pressão e misturadores de 
lavatório (e bidê se houver). 
Por fim, verificar a estan-
queidade da válvula de des-
carga, e torneira automática 
e/ou eletrônica a cada três 
anos.

Tubulações em ferro

 Corrosões e obstruções 
são comuns em encanamen-
tos, especialmente de ferro, 
com o passar do tempo. Se-
gundo o engenheiro Ayrton 
Barros, “não podemos dei-
xar de citar ainda a corrosão 
galvânica em caso de contato 
direto com materiais dife-
rentes”. Diferentes materiais 
podem substituir integral-
mente as prumadas em fer-
ro, como o cobre e tubula-

ções de PVC, PPT, CPVC, 
PEX ou PPR.

Válvula redutora de 
pressão

 Quanto maior a pressão, 
maior o volume consumido 
nas unidades. Inspeções e 
regulagens devem ser feitas 
conforme orientação do fa-
bricante a cada ano. E, no 
terceiro ano, o ideal é fazer 
a manutenção da válvula 
com a substituição do repa-
ro. Os síndicos devem ficar 
atentos ainda às infiltrações 
que ocorrem sob ou junto 
aos reservatórios d’água e 
aos registros do barrilete. 
“A ABNT NBR 5674/2012 
prevê testes de abertura e fe-
chamento dos registros dos 
subsolos e cobertura a cada 
seis meses”.
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Quando é possível o sindico adentrar 
num o apartamento, você sabe?

Administração

Em condomínios situ-
ações de emergência 
são muito comuns tais 

como: Vazamentos, focos de 
incêndio, pessoas com pro-
blemas de saúde e até casos 
de morte súbita no interior 
dos apartamentos, que obri-
gam os síndicos a providen-
ciarem o acesso emergencial  
nas unidades domiciliares 
ou comerciais, em defesa dos 
interesses do condomínio. 
Confiram quando e como fa-
zer.

 Na maioria dos casos o 
síndico não tem outra op-
ção que não seja arrombar a 
porta  e entrar. Muitas vezes 
por culpa exclusiva do con-
dômino que viaja, não deixa 
qualquer telefone de contato 
para emergências, e pior não 
atualiza o cadastro de mora-
dores junto à administração. 

 Sempre acompanhado do 
zelador, um chaveiro e outro 
condômino como testemu-
nha, o sindico pode aden-
trar na unidade e corrigir o 
problema seja ele qual for, 
visando a garantia dos inte-
resses de todos os condômi-
nos quanto a segurança.  Em 
alguns casos de suspeita de 
morte, é sempre importante 
preventivamente informar 
a suspeita a autoridade po-
licial para que acompanhe a 
entrada no imóvel, e assim 
dê os encaminhamentos le-
gais quando da comprovação 
tácita de falecimento.    

 Registrar este acesso é 
outra ferramenta muito im-
portante. Fotografar o am-
biente, filmar o acesso, são 
precauções necessárias para 
evitar no futuro possíveis 
alegações de danos ou preju-
ízos causados em virtude da 
entrada. 

 O preenchimento da fi-
cha cadastral ou do cadastro 
de condômino é fundamen-
tal. Em muitos casos os con-
dôminos ficam contrariados, 
mas nunca estão disponí-
veis para deixar seus dados 
atualizados junto a admi-
nistração, facilitando assim 
o contato com um parente 

próximo.  

 Segundo o advogado 
Michel Rosenthal Wagner, 
há duas situações em que é 
possível promover a entra-
da – não autorizada – em 
um domicílio: sob manda-
do de autoridade judicial ou 
“por necessidade, pelo bem”. 
Michel destaca que cabe ao 
síndico zelar pela segurança, 
sossego e saúde dos condô-
minos. Por isso “ele tem o 
dever de agir”, mesmo que 
seja uma medida drástica, 
ou seja, o arrombamento de 
uma porta. “É uma situação 
que envolve o bom senso, 
pois, se deixar isto como um 
último recurso, o síndico po-
derá ser considerado omis-
so.”

ALERTA COM OS 
IDOSOS

 Com grande população 
de idosos e de portadores de 
deficiência, estabeleceram-
-se alguns procedimentos 
que pretendem evitar situa-
ções limite.  

 Além disso, sempre que 
percebem a ausência da pes-
soa, por dois dias seguidos, 
dos locais de circulação, os 
funcionários estão orienta-
dos a telefonar para o apar-
tamento. Para os residentes 
que sofrem enfermidades 
que impedem seu desloca-

mento e os retém à cama, o 
condomínio organizou uma 
biblioteca. 

INCÊNDIOS 

 Finalmente, “em caso de 
incêndio ou excesso de fu-
maça, com ou sem gente na 
unidade, acionamos o Corpo 
de Bombeiros e procuramos 
telefonar ao morador ou 
parentes indicado no pron-
tuário.” Uma das principais 
normas do condomínio é o 
preenchimento de um ca-
dastro do responsável por 
cada apartamento, indican-
do números de telefones co-
merciais, celulares e de pa-
rentes ou amigos. 
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Coluna do Especialista

Rodrigo Karpat

Parceria Imobiliária

Conselheiro 
“Mandão”

O Conselho Fiscal é 
parte importante 
de um condomí-

nio. São os conselheiros 
que examinam as contas 
do síndico mensalmen-
te e dão parecer nos ba-
lancetes, discordando de 
algo ou até mesmo soli-
citando esclarecimentos. 
O problema se dá quando 
os membros, na ânsia de 
demonstrarem forte atu-
ação, vão além de suas 
funções.

 “É comum alguns 
quererem mandar no 
síndico, fazendo exigên-
cias e extrapolando, sob 
o pretexto de que estão 
participando ativamente. 
Participar é uma coisa e 
se intrometer nas funções 
do síndico, dizer o que ele 
tem que fazer ou deixar 
de fazer, dar ordens di-
retamente para a admi-
nistradora, é outra”, disse 
Daphnis Citti de Lauro, 
advogado que atua em 
Direito Imobiliário.

 Para o advogado, é na-
tural que, dentre os inú-
meros condôminos, haja 
quem não concorde com 
algumas atitudes ou a for-

ma de trabalhar do síndi-
co. “A unanimidade não 
existe nem é interessante 
que exista. O problema é 
quando há antipatia pes-
soal ou alguém fica pro-
curando motivos para 
críticas, com a finalidade 
de forçar a renúncia do 
síndico ou a mudança da 
administradora”, afirmou.

 Ele explicou que se a 
questão for com algumas 
poucas pessoas, mesmo 
que membros do conse-
lho, primeiramente deve-
-se tentar dialogar, con-
tornar a oposição. “Mas, 
no caso de má-fé ou an-
tipatia pessoal, o jeito é 
ignorar. A não ser que os 
discordantes formem um 
quarto dos condôminos. 
Neste caso, o problema é 
mesmo do síndico e então 
o melhor a fazer é renun-
ciar”, disse o advogado.

 Vale lembrar que 
quem aprova as contas do 
síndico é a assembleia ge-
ral anual e não o conselho 
e, para que o síndico seja 
destituído, é necessário 
que um quarto dos condô-
minos convoque a assem-
bleia para este fim.

As parcerias imobiliá-
rias são sempre uma 
grande saída para 

todos os momentos, princi-
palmente os de crise e de di-
ficuldades em se realizar ne-
gócios no mercado, seja pela 
mudança da política de fi-
nanciamento, período de fi-
nal de ano ou qualquer outro 
motivo que possa prejudicar 
com que as vendas ocorram. 

 A questão que assusta e 
perturba os corretores é o 
medo de ser deixado para 
trás ao se realizar uma par-
ceria, passando para pseu-
dos parceiros informações 
importantes e não ter a ga-
rantia de se fechar o negócio. 
Todos sabemos que a grosso 
modo precisamos sempre 
de duas partes para se fe-
char um negócio, do cliente 
e do imóvel que se encaixa a 
esse cliente. E muitas vezes 
o corretor não tem os dois 
na mão no mesmo momen-
to. E a parceria passa a ser a 
solução para que uma venda 
possa ocorrer. Porém, quan-
do fechamos uma parceria, 
temos que abrir o proprietá-
rio ou passar o cliente para o 
parceiro, e em alguns casos 
o corretor pode ser furado. 
Esse medo justifica não fir-
marmos parcerias?

 Entendo que não, da 
mesma forma que o corretor 

pode “morrer” com um bom 
imóvel na mão ou não ter um 
produto para um determina-
do cliente, o que fatalmente 
vai fazer com que o cliente 
busque outro corretor, seja 
na busca do imóvel, seja na 
venda de seu produto. Dessa 
forma, é melhor se arriscar 
em uma parceria a “morrer” 
com um bom cliente ou um 
bom produto na mão. 

 Porém, o primeiro passo 
deve ser a busca de parceiros 
sérios no mercado e, para 
isso, é preciso ser feita uma 
pesquisa de mercado, para 
saber a reputação desse pro-
fissional. Apesar de estar-
mos em uma cidade grande, 
os corretores costumam se 
estabelecer em bairros espe-
cíficos, e as imobiliárias na 
grande maioria são de bair-
ro, isso facilita para se ter re-
ferências de um profissional. 
Um bom parceiro precisa de 
empatia inicial e de confian-
ça, mas isso será construído 
ao longo do tempo. No site 
do Creci é possível verificar a 
regularidade do profissional    
http://www.crecisp.gov.
br/busca-beta/ 

 Cuidados adicionais po-
dem ser obtidos com a re-
alização de um contrato de 
parceria simples, apenas 
deixando claro a responsa-
bilidade parte a parte e a co-

missão de cada um no caso 
de fechamento de negócio, 
importante que se acorde 
ainda o desconto das despe-
sas no recebimento da co-
missão, bem como se ajuste 
as questões de imposto ine-
rentes a transação. 

 Essas situações não evi-
tam que o negócio possa dar 
problemas, mas com cer-
teza minimizam a chances 
de desgastes.  Não esque-
ça, busque: 1) Alguém que 
conhece, que tem empatia 
inicial, 2) Consultar/ pegar 
referências, 3) Firmar con-
trato para a parceria. 

 É sempre melhor ganhar 
metade do que tentar fechar 
um negócio sozinho e não 
ter êxito. O corretor preci-
sa saber o limite de segurar 
um cliente ou produto, esse 
talvez seja um dos grandes 
segredos da profissão. Pri-
meiro identificar clientes 
potenciais e saber trabalhar 
bem com eles e não segurar 
bons imóveis ou bons clien-
tes que fatalmente irão bus-
car outros profissionais. O 
bom corretor tem parceiros 
e realiza sempre negócios, os 
maus corretores estão sem-
pre se justificando e colocan-
do a culpa no mercado. Você 
faz parcerias? Você acha que 
a culpa é do mercado?
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho |

O que Felipe Melo fez no 
vestiário do Mineirão

Mexam-se

O futebol do Distrito 
Federal está na Série 
D e tem muitas difi-

culdades em avançar. Além 
das questões técnicas, a orga-
nização e o envolvimento do 
brasiliense, pessoas físicas e 
jurídicas, estão muito aquém 
do necessário para que a coi-
sa retome o desenvolvimento 
e atinja os patamares do final 
dos anos 90 e do começo dos 
anos 2000. Gama e Brasi-
liense, na primeira divisão do 
futebol nacional, arrastavam 
a simpatia do morador lo-
cal para dentro do Bezerrão, 
Serejão e Mané Garrincha. 
Bons tempos.

 Este ano, Ceilândia e Lu-
ziânia se lançaram na menor 
divisão para tentar uma luz 
rumo à Série C em 2018 e, 
assim, tentar despertar o in-
teresse de outros setores. O 
time da cidade goiana ficou 
ainda na fase de grupos e o 
Gato Preto, apelido do Cei-
lândia, foi adiante.

 Ao analisar os boletins 
financeiros dos dois repre-
sentantes brasilienses como 
mandantes, disponíveis no 
site da CBF, observa-se que 
gastaram entre cinco e seis 
mil reais para realizarem os 
jogos em seus estádios, Serra 
do Lago e Abadião. Com mé-
dias de público baixíssimas, 
ambos acumularam prejuí-
zos. O Luziânia teve média de 
público inferior a trezentos 
torcedores e o prejuízo ultra-
passou os dez mil. A média 
de público do Ceilândia, até 

o jogo contra o Comercial do 
Mato Grosso do Sul, pelas oi-
tavas de final, foi de 322 tor-
cedores e o déficit, cerca de 
dezessete mil. Com o preço 
médio dos ingressos a dez re-
ais, o público pagante deveria 
girar nos 600 pagantes para 
zerar as contas.

 A série de mazelas que 
acompanham o futebol local, 
os elencos de baixa qualidade, 
a falta de revelação de novos 
valores, o fraco campeonato 
estadual, a pouca divulgação 
pela grande imprensa, a ine-
xistência de ousadia dos diri-
gentes, enfim, esses e outros 
fatores somam-se e impedem 
que o brasiliense se interesse 
pelo produto. 

 Como sair dessa ciran-
da? Primeira coisa a ser fei-
ta: união entre dirigentes dos 
clubes, da Federação, torce-
dores, empresários, impren-
sa, numa grande empreitada 
para que se pratique o ganha-
-ganha. Uma ideia: grandes 
clubes nacionais têm exce-
dente de jogadores que são 
emprestados pelo país e pelo 
exterior, raro ver alguém de-
sembarcando por aqui. E se o 
empresariado local ajudasse 
a bancar parte dos custos em 
troca de publicidade? Para-
lelamente, se fossem finan-
ciadas peneiras pelo Distrito 
Federal para a captação de 
novos valores para os clubes 
locais? Enfim, ideias exis-
tem muitas. O certo é que ou 
se mexem ou vai ficar tudo 
como está.

Felipe Melo admitiu 
no Linha de Passe, da 
ESPN Brasil, que o áu-

dio vazado em redes sociais 
é seu. A voz que chama Cuca 
de mau caráter e covarde é 
sua. Mas pediu que as frases 
sejam desconsideradas por 
terem sido ditas depois de 
beber um pouco na festa de 
aniversário de sua mulher. 
Nas entrelinhas, na entre-
vista à ESPN, também admi-
tiu ter passado do limite no 
vestiário do Mineirão, de-
pois da eliminação contra o 
Cruzeiro, na Copa do Brasil.

‘’Não teve briga com Dudu, 
nem com Egídio, com quem 
falo quase todos os dias’’, diz 
Felipe Melo.

 Depois da entrevista, em 
conversas com personagens 
do vestiário do Mineirão, foi 
possível entender que a fra-
se que ultrapassou o tom, 
causou mal estar e serviu 
como estopim para a decisão 
de Cuca tirá-lo da equipe na 
sexta-feira foi: ‘’Também, 
com esse técnico não vamos 
ganhar nada.’’

 A frase não é literal, mas 
foi este o tom que alguém 
da comissão técnica ouviu 
da boca de Felipe Melo e fez 
chegar ao ouvido do treina-
dor.

 Quem estava dentro do 
vestiário ouviu mais do que 
isto. Coisas como ‘’Se eu es-
tivesse em campo, não te-
ríamos sofrido o gol.’’ Mais 
alguns xingamentos e pala-
vrões. Também culpou Mina 
pelo lance do gol de Diogo 
Barbosa.

O desabafo de Felipe Melo 

foi fruto de desconfiança mú-
tua que vem desde a chegada 
de Cuca ao Allianz Parque. 
Amigos do jogador contam 
que Felipe Melo ouviu duas 
vezes que Cuca desconfia-
va de sua fidelidade, por ter 
pedido a Alexandre Mattos 
a permanência de Eduardo 
Baptista, antes de sua queda, 
em abril.

 Depois, escutou que o 
técnico estaria falando com 
gente da imprensa sobre 
suas características de jogo. 
Lentidão em destaque.

 Mas o próprio volante 
admitiu no depoimento ao 
Linha de Passe que há dife-
renças táticas entre seu es-
tilo e o que Cuca adota. ‘’Ele 
gosta de marcar individual-
mente. Eu marquei o Nenê 
e o argentino do Cruzeiro.’’ 
Felipe Melo refere-se a Ariel 
Cabral, a quem acompanhou 
no Mineirão, no empate por 

1 x 1 da semana passada. Fe-
lipe jogou treze anos na Eu-
ropa, sempre marcando por 
zona. Sabe que não tem mais 
o fôlego necessário para fa-
zer perseguições individuais. 
Admite que não entrega tudo 
o que pode e tem dificuldade 
para se adaptar a uma nova 
maneira de marcação.

 O ponto é que Felipe 
Melo desconfiou de Cuca ao 
ouvir boatos de que o técni-
co estaria falando sobre seus 
defeitos. E julgou que Cuca 
desconfiava dele, por ter dito 
a Alexandre Mattos para 
manter Eduardo Baptista. E, 
então, explodiu, com frases 
fortes no vestiário do Minei-
rão, que provocaram a de-
cisão de Cuca não trabalhar 
com quem não confia mais.

Felipe Melo diz que admite 
seu erro e que voltará aos 
treinos. Haverá mais desdo-
bramentos nesta terça-feira.
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Modernização de Elevadores

Conservação

Modernização garan-
te maior empenho 
e economia aos ele-

vadores nos condomínios

Quando assumiu o cargo 
de síndica há cinco anos do 
Condomínio Edifício The 
Point, em Moema, área no-
bre da zona Sul de São Paulo, 
a administradora Rosa Bra-
ghin arregaçou as mangas 
e fez um checklist de todos 
os sistemas e acabamentos 
que demandavam reparos e 
modernização. Não era pou-
ca coisa: na cobertura, por 
exemplo, havia necessidade 
de troca da piscina, recons-
trução do solário e imper-
meabilização, entre outros. 
Também houve necessidade 
de intervenções no térreo, 
nas garagens e nos dois ele-
vadores.

 Modernização dos ele-
vadores: falhas corriqueiras 
indicam necessidade de re-
formas

 Um morador preso den-
tro do elevador em plena 
noite de réveillon foi a “gota 
d’água” para que o síndico 
Marcelo Miake, do Edifício 
Ilha de Saint Martin, na Vila 
Mariana (zona Sul de São 
Paulo), decidisse reformular 
a casa de máquinas do equi-
pamento. Instalados há 25 
anos, idade do prédio, os ele-
vadores locais nunca haviam 
passado por modernização, 
apenas manutenção e repa-
ros pontuais, afirma Miake.

Elevadores: Valorização do 
Patrimônio

Máquinas renovadas, con-
forto que vale ouro

Piscina, churrasqueira, play-
ground, salão de festas, sala 
de ginástica são espaços es-
senciais para os condomí-
nios e devem estar em perfei-
tas condições de uso. Porém, 
são os elevadores que jamais 
podem apresentar defeitos, 
mas, como qualquer equi-
pamento, estão sujeitos a 
falhas. Por isso, manuten-
ção bem cuidada e máquinas 
modernizadas são funda-
mentais para a tranquilidade 
do síndico e a valorização do 
condomínio.

Elevadores - Reformar é mo-
dernizar

 Você já parou para pen-
sar na mudança estética que 
os elevadores sofreram ao 
longo do tempo? As antigas 
cabines de madeira trans-
formaram-se em locais onde 
se pode encontrar moder-
nidade, tecnologia e beleza. 
Geralmente, as reformas das 
cabines incluem as paredes, 
pisos, tetos e botoeiras. Aço 
inoxidável, fórmica e folhea-
do de madeira são os tipos de 
materiais mais comuns uti-
lizados no revestimento dos 
elevadores. Botoeiras com 
indicadores digitais e botões 
que acendem na cor azul – 
substituindo o tradicional 
vermelho – e telas de LCD 
também oferecem ao am-
biente um ar de sofisticação.
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Assessoria Condominial

Como os síndicos podem lidar com os 
“aventureiros de plantão”? Diretor da JR Office e da Folha do Síndico

Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por
Aldo Junior |

A disputa comercial 
pelo consumo do 
mercado condominial 

do DF no tocante a oferta de 
serviços e venda bens e pro-
dutos, tem trazido à tona um 
ingrediente muito perigoso 
para a gestão dos síndicos, os 
aventureiros de plantão. 
 Preços fora da realidade 
da média do mercado, pro-
messas milagrosas de exe-
cução de serviços inimagi-
náveis, prazos inalcançáveis,  
orçamentos de produtos de 
conservação e manutenção 
abaixo do preço de custo da 
própria mercadoria, são ape-
nas alguns exemplos preocu-
pantes que vem ocorrendo 
comumente, sem falar nas 
famosas facilidades de “cor-
tesias” embutidas nos servi-
ços. 
 A maior preocupação 
nestes casos para os síndi-
cos, não deve se focar apenas 
na suposta redução de pre-
ços proposta pelos “aventu-
reiros de plantão”, mas sim, 
no comprometimento com 
um todo da gestão do sindi-
co. 
 Muitas empresas chegam 
ao mercado – e até vindas 
de outros Estados -  de todas 
modalidades e atividades co-
merciais, visando unicamen-
te atingir o poder de consumo 
do mercado de condomínios 
no DF. O mais relevante na 
situação, é que as empre-
sas tentam de forma rápida 
convencer e ganhar espaço 
comercial prometendo ações 
mercadológicas que simples-
mente não vão honrar no 
curso da venda do produto 
ou da prestação dos serviços. 
 Mas o objetivo princi-
pal destes “aventureiros de 
plantão” é assinar o contra-
to, ou vender seu produto 
o mais rápido possível, não
interessa como.  Mas como
fica a qualidade e a segu-
rança da gestão do condo-
mínio? Como ficam a aqui-
sição precoce e o consumo
de produtos de 3ª linha que
vão necessariamente obrigar
o sindico num menor espa-
ço de tempo culminar novas
compras e custos adicionais.
Os gestores devem pensar

nisso de forma clara. 
 Uma recente enquete re-
alizada da Folha do Sindico 
perguntou aos síndicos o se-
guinte: A troca de fornecedo-
res e prestadores de serviços 
gerou algum beneficio ao 
condomínio? Com as opções 
apresentadas a pesquisa re-
velou o seguinte: 

48% dos síndicos se ar-
rependeram pela troca;

26% dos síndicos acham 
que poderiam ter feito 
ajustes com o fornece-
dor anterior antes de 
trocar;  

16%   dos síndicos acham 
não houve beneficio con-
creto;  

6% dos síndicos troca-
ram pela má qualidade 
do fornecedor anterior;

3 % dos síndicos afir-
mam que a troca não ge-
rou nenhuma mudança 
de qualidade;      

1%  dos síndicos acha-
ram que houve vanta-
gem na troca.  

 Trocar um prestador de 
serviços por costumeiras 
falhas na execução dos ser-
viços, ou procurar novos 
produtos por problemas téc-
nicos de fabricação ou ainda 
pela pouca durabilidade do 
produto é natural. Porém a 
troca dever ser avaliada tec-

nicamente para que possa 
agregar qualidade a gestão 
do sindico e não comprome-
tê-la decisivamente.  
 As ofertas de facilida-
des infelizmente seduzem e 
atraem os síndicos pela visão 
errônea da possibilidade de 
redução de custos ordiná-
rios, e a consequente chance 
de se evitar repasse de custos 
orçamentários maiores aos 
condôminos. 
 Mas será que vale a pena, 
comprometer a gestão con-
dominial com prestadores 
de serviços comercialmente 
inexperientes e desprepara-
dos para atender as comple-
xas demandas e exigências 
administrativas dos condo-
mínios? 
 Evidentemente, existem 
muitas empresas novas e 
recém chegadas ao mercado  
absolutamente competentes 
para a execução de serviços 
e com produtos de extrema 
qualidade e durabilidade, 
não nos referimos a estas. 
Mas alguns “aventureiros de 
plantão”,  que prometem e  se 
propõem e efetivar serviços e 
vender produtos totalmente 
fora da realidade aceitável. 
 Há semanas atrás uma 
empresa tradicional com 
mais de 18 anos de merca-
do apresentou uma propos-
ta a um condomínio com 
serviços orçados em R$ 22 
mil reais. Outra empresa do 
mesmo ramo de atividade 
apresentou orçamento para 
os mesmos serviços e quan-
titativos, e conseguiu che-
gar no valor de R$ 16,5 mil 
reais, com o mesmo enqua-
dramento fiscal e as mesmas 
bases sindicais. Como pode 

isso? Alguma coisa está er-
rada neste contexto e merece 
uma profunda avaliação por 
parte dos administradores 
condominiais. 
 O que os síndicos nunca 
podem esquecer, é que a res-
ponsabilidade sempre será 
do gestor em primeira face 
por força de Lei e da con-
venção. Outro detalhe mui-
to importante, e não raro no 
dia a dia dos condomínios é 
fenômeno do esquecimento 
dos condôminos momenta-
neamente beneficiados pela 
redução de custos, e que se 
furtam quando o problema 
emergir e gerar danos finan-
ceiros. Neste caso os condô-
minos simplificam a situa-
ção, e irão responsabilizar o 
sindico pelos prejuízos,  es-
quecendo toda a economia 
gerada anteriormente. 
 Negligencia, omissão ou 
imperícia de um prestador 
de serviços, ou a aquisição 
de produtos de qualidade 
duvidosa ocasionam direta-
mente responsabilidade civil 
do sindico e reparação dos 
danos causados. Portanto a 
economia deve ser avaliada 
cuidadosamente de forma 
objetiva a não comprometer 
a gestão administrativa e a 
continuidade da execução 
dos serviços e dos produtos 
adquiridos evitando custos 
adicionais e responsabilida-
des atribuídas ao gestor.    

 Imagine um jogador de 
poker ainda inexperiente 
que se “aventura” a jogar 
apostado com profissionais 
experientes antes de ter o 
mínimo de conhecimento e 
habilidade. Jogando profis-
sionalmente sem estar tecni-
camente preparado, antes de 
adquirir conhecimento apro-
priado e habilidade, pode-
rá quem sabe até ter algum 
êxito nas partidas, mas cer-
tamente perderá muito mais 
no contexto geral. 
 Quem se prepara  para 
entrar num mercado tão 
concorrido como o mercado 
de condomínios no DF, já co-
meça com grande vantagem. 
Disputar clientes com  pro-
messas vazias e não alcançá-
veis em curto espaço de tem-
po irá ocasionar um colapso 
na empresa e como um cas-
telo de areia irá se desfazer 
rapidamente. 
 Os síndicos sim, devem 
ter a responsabilidade ad-
ministrativa de não compro-
meter suas próprias gestões 
com trocas irresponsáveis e 
revestidas apenas da supos-
ta redução de custos. Trocar 
seus prestadores de serviços 
ou consumir novos produtos 
que possam beneficiar a co-
letividade são movimentos 
naturais das relações comer-
ciais, mas devem ser efeti-
vadas com responsabilidade 
evitando para o próprio ges-
tor problemas futuros. 
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Só existirá transparência se houver comunicação

Gabor RH

Ricardo Karpat

Um jargão muito usa-
do pelos Síndicos é: 
“Quem está interes-

sado, vai à assembleia”. Con-
vencido deste pensamento, 
o representante da totalida-
de dos condôminos governa
com base em uma pequena
porcentagem da coletivida-
de. Estatisticamente, menos
de 15% dos proprietários
comparecem às assembleias.
Conclui-se, facilmente, que
esta forma de gestão exclui a
grande maioria dos “sócios”
daquela copropriedade.

 Para um Síndico que pre-
tende realizar um trabalho a 
longo prazo, essa forma de 
gestão é pouco inteligente, 
pois quanto menos infor-
mação as pessoas tiverem, 
mais insatisfação ocorre-
rá. É da natureza humana 
criticar a forma de atuação 
das pessoas, olhar de fora 
e julgar como insatisfatória 
a gestão de um Síndico, as-
sim como a atuação de um 

técnico ou jogador de fute-
bol. Quantos sedentários, 
sentados nos sofás de suas 
casas, comendo seus choco-
lates de forma abundante, 
ridicularizaram em 1994 a 
cobrança do famoso pênalti 
de Roberto Baggio? Porém, 
poucos sabem que o mesmo 
Roberto Baggio foi o res-
ponsável pela classificação 
da Itália com gols decisivos 
nas fases anteriores, e que 
ele fez um esforço enorme 
para recuperar a forma física 
e conseguir disputar aquela 

Copa do Mundo após sofrer 
uma contusão, disputando 
sete partidas (duas delas 
com prorrogação), antes 
de caminhar, exausto, para 
aquela cobrança e isolar a 
bola, dando o título ao Bra-
sil. Tenho certeza que, se os 
craques sedentários tives-
sem conhecimento dessas 
informações, a frase: “eu 
não bateria um pênalti tão 
mal assim” teria sido muito 
menos dita.

 A ilustração acima é 
para demonstrar que, com 

a informação, as pedras são 
menos atacadas nas jane-
las. Isto porque existe uma 
compreensão maior do por-
quê das coisas, do grau de 
dificuldade e volume de de-
manda. Do mesmo jeito que, 
quem não é visto não é lem-
brado, quem não demonstra 
o que está fazendo, parece
não estar fazendo nada.

O que comunicar? 

Plano de ações, melhorias, 
reformas, economias, novos 
projetos, reuniões realiza-
das, situação financeira.

Como comunicar?
Site do condomínio, aplica-
tivo, correspondência exclu-
siva, quadro de avisos, tele-
visores nos elevadores.

 Por mais incrível que 
pareça, muitos síndicos não 

enviam uma carta de apre-
sentação. Até mesmo síndi-
cos profissionais, algumas 
vezes, cometem esse erro. 
Assim que eleito, informe a 
todos os moradores e pro-
prietários que você é o novo 
Síndico, quais dias estará 
disponível para atendimen-
tos e quais os seus contatos.  
Não se esqueça de avisar 
os prestadores de serviços, 
como empresas terceiriza-
das e de manutenções.

 Por fim, se você quiser 
seguir uma carreira de Sín-
dico Profissional, a comuni-
cação é essencial, as pessoas 
precisam saber que alguém 
está vendendo algo para 
comprar e precisam saber 
que é bom. Portanto, comu-
nique a todos que você é um 
Síndico Profissional e de-
monstre, através dos cursos 
que realiza e de cases de su-
cesso, que você é uma ótima 
opção de contratação.
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Condomínios Comerciais

Entenda porque restaurantes independentes 
do térreo de um prédio comercial estão 
participando do rateio do condomínio

Prédio comercial loca-
lizado na esquina da 
Avenida São João com 

o Vale do Anhangabaú, cen-
tro da cidade de São Paulo,
o Condomínio Guanabara
conseguiu recentemente que
dois proprietários de unida-
des comerciais localizadas
no térreo viessem a partici-
par do rateio da taxa mensal.
São duas lojas (restauran-
tes) com saída independen-
te, medição de água e luz
também independente, ou
seja, em uma primeira vista,
parecem totalmente separa-
das do condomínio, pois não
utilizam as áreas comuns do
edifício, como, por exemplo,
corredores dos andares, ba-
nheiros coletivos, porteiros,
ascensoristas, zelador etc.

 Durante muitas décadas, 
os proprietários dos restau-
rantes não pagaram as cotas 
condominiais, mas, após es-
tudos aprofundados da Con-
venção do Condomínio e do 
Auto de Especificação do 
mesmo, chegamos à conclu-
são que deveríamos propor 
Ação de Cobrança exigindo 
o pagamento dali para fren-
te, bem como dos atrasados
pelo tempo não prescrito.

 Provamos em Juízo que, 
conforme Convenção Con-
dominial e Auto de Especi-
ficação, as lojas fazem par-

te da edificação, não sendo 
possível imaginarmos esses 
espaços na sua individuali-
dade. Por exemplo, o telhado 
dos restaurantes é o telhado 
do edifício e quando precisa 
fazer as manutenções, troca 
de telhas etc., quem as faz é 
o condomínio e não as lojas.
Todas as tubulações elétri-
cas e hidráulicas estão no
condomínio como um todo,
das quais as lojas se benefi-
ciam. O seguro obrigatório
da edificação que o Condo-
mínio paga abrange as lojas,
não sendo possível separar-
mos, sendo assim, se vier a
ocorrer algum sinistro, elas
serão beneficiadas.

 Além disso, o Auto de Es-
pecificação do Condomínio 
prevê ainda que, embora as 
lojas tenham uma metragem 
muito maior em relação às 
demais unidades residen-

ciais, tanto as unidades não 
residenciais quanto as re-
sidenciais têm uma fração 
ideal no solo, de modo que 
se houver, por exemplo, uma 
demolição da edificação to-
das as unidades dividirão o 
mesmo espaço no solo, cada 
qual com a sua fração.

 Provamos ainda que 
mantemos um zelador mo-
rando no condomínio e que 
ele oferece segurança ao 
edifício como um todo, não 
sendo possível admitir que 
as lojas não se beneficiem de 
tal serviço. Apresentamos 
ainda diversos outros argu-
mentos favoráveis a com-
provar os benefícios que as 
lojas recebem por estarem 
no térreo do edifício, mesmo 
que com saída independen-
te e medidores de luz e água 
individualizados.

 Por fim, provamos que 
a valorização do condomí-
nio reflete na valorização 
das lojas, pois as pinturas e 
conservações da fachada são 
essenciais para o progresso 
das unidades comerciais.

Por Thiago Natalio de Sou-
za - Advogado e atua com 
Direito Civil e Direito do 
Trabalho (área em que tem 
pós-graduação), incluindo 
questões relacionadas à vida 
condominial.
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Vizinhança

Em prédios, bom senso é fundamental 
para conviver com vizinhos

Em prédios, bom senso 
é fundamental para 
conviver com vizinhos

As dicas vão desde escla-
recimento das obrigações do 
síndico até limite de multas, 
Barulho no andar de cima, 
latido de cachorro no meio 
da madrugada, festas que 
não acabam mais, carro de 
vizinhos na sua vaga, co-
branças e multas abusivas. 
Estes são alguns dos proble-
mas enfrentados por quem 
mora em prédios. De tão co-
muns, chegam a tornar insu-
portável a convivência com a 
vizinhança…

 Veja os direitos e deveres 
de quem mora em condomí-
nio

“Para morar em um edifício 
é necessário ter bom senso. 
Sem ele, muitos casos termi-
nam em conflitos com entre 
os vizinhos e o síndico”, diz 
Hubert Gebara, vice-presi-
dente do Secovi-SP, o sindi-
cato da habitação.

 A atriz Cris Nicolotti, 
que esteve em cartaz em São 
Paulo com a peça ‘Se piorar 
estraga’, sabe o que é ter de-
sentendimento com vizinho. 
Em uma reunião com um 
casal de amigos em sua casa, 
no bairro dos Jardins, em 
São Paulo, ela e o marido fo-
ram surpreendidos por um 
dos moradores dos andares 
de cima com um ‘Vai tomar 
no…’ O desentendimento 
serviu de inspiração para 
um dos maiores sucessos do 
site YouTube.

“Estávamos tocando MPB 
no violão no quintal do meu 
apartamento, que fica no 
térreo, quando um dos vizi-
nhos foi até a janela e gritou. 
Aproveitamos a deixa para 
compor rimas em ritmo mu-
sical, o que deu certo. Serviu 
também de gancho para fa-
zer um quadro na monta-
gem teatral que estava es-
crevendo na ocasião”, conta 

a já consolidada estrela da 
internet.

 Segundo a atriz, para 
conviver em coletividade 
em um condomínio é funda-
mental seguir regras básicas 
de educação e respeito. “É 
necessário entrar nas regras 
do condomínio, como não 
burlar leis internas e respei-
tar o espaço dos outros. Sem 
dúvida é a melhor manei-
ra para não ter desafetos”, 
completa. Procurado pelo 
G1, o vizinho que serviu de 
inspiração para a atriz não 
quis falar sobre o assunto.

Limites

 Ultrapassar os limites 
e saber discernir o barulho 
que realmente incomoda é 
também um problema dos 
síndicos. De acordo com 
Maíra Feltrin, advogada do 
Instituto Brasileiro de De-
fesa do Consumidor (Idec), 
a primeira atitude de um 
inquilino novo ao chegar ao 
prédio deve ser se informar 
sobre as normas internas 
para evitar abusos.

“Sabemos que barulho após 
as 22 horas ou até mesmo de 
passos fortes, além de esta-
cionar em vagas de tercei-
ros, entre outros, vão contra 
as normas estabelecidas pela 
maior parte dos condomí-
nios. Por isso, o síndico deve 
administrar estes pequenos 

problemas e ter clareza nas 
atas de assembléias realiza-
das pelos condôminos”, afir-
ma a advogada.

 Problema esse ocorrido 
com Haydinei de Oliveira, 
digital designer do departa-
mento de telemedicina da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 
Para ele, falta clareza nas 
normas internas do edifício 
onde mora há seis meses, o 
Copan, tradicional cartão-
-postal da região central da
capital.

 Ele já foi advertido cinco 
vezes por excesso de baru-
lho, mas em três ocasiões crê 
em exagero dos vizinhos. “O 
vigia noturno esteve no meu 
apartamento para conferir 
se eu estava realmente fa-
zendo barulho, mas não era 
verdade, tanto que não fui 
multado.”

“Somos muito rígidos com 
as normas. Em caso de ba-
rulho investigamos e, se 
confirmado, advertimos 
verbalmente até duas vezes. 
Na terceira, o morador que 
incomoda outros morado-
res leva uma multa de até 
um salário mínimo, poden-
do recorrer junto ao conse-
lho”, diz o síndico do Copan, 
Affonso Celso Prazeres de 
Oliveira. Ele é responsável 
pela administração de 1.160 
apartamentos e cerca de 5 
mil moradores.

Direitos e deveres

 Os síndicos, condôminos 
e inquilinos podem confe-
rir as normas em manuais 
e cartilhas de convivência, 
disponíveis nos sites do 
Sindicato das Empresas de 
Compra, Venda, Locação e 
Administração de Imóveis 
Residenciais e Comerciais 
(Secovi-SP) e do Idec. Os 
guias orientam como e onde 
reclamar e trazem ainda no-
vas normas do Código Civil. 
Veja algumas das recomen-
dações das duas entidades:

Dívidas antigas

 As despesas condomi-
niais em atraso devem ser 
pagas por quem comprou 
o imóvel e não pelo antigo
proprietário, mesmo que o
contrato ainda não tenha
sido registrado no Cartório
de Registro Imobiliário. O
entendimento foi da 3ª Tur-
ma do Superior Tribunal de
Justiça.

Normas internas 
do Condomínio: 

segurança

 Os funcionários dos pré-
dios não podem reter docu-
mentos de identidade de vi-
sitantes. O condomínio não 
responde civilmente pelos 
furtos ou danos ocorridos 
nas suas áreas comuns. O 
proprietário pode alugar a 
vaga de garagem a terceiros, 
desde que respeitada a fila 
interna, quando houver.

O que o proprietário 
paga

 Os vazamentos proce-
dentes de colunas internas 
são de responsabilidade do 
condômino. O proprietário 

deve manter em dia todas 
as mensalidades de condo-
mínio e taxas adicionais, sob 
pena de multa de 2% ao mês 
prevista no Código Civil. A 
necessidade da modificação 
das portas voltadas para o 
corredor dependerá da con-
cordância e autorização dos 
condôminos residentes no 
andar.

Poder do Síndico

 O síndico deve solucio-
nar com urgência todo pro-
blema de vazamento inter-
no, sob pena de responder 
pelos encargos de despesas 
judiciais e honorários de ad-
vogado. Ele pode contratar 
obras emergenciais, de ma-
nutenção e de conservação, 
sem consulta prévia dos pro-
prietários. Cabe ao síndico 
administrar conflitos entre 
os moradores em caso de 
problemas com barulho ex-
cessivo e outras situações.

Onde o proprietário 
pode recorrer

 Em caso de problemas 
com barulho excessivo, va-
gas de garagem, discordân-
cia sobre taxas, o proprietá-
rio deve falar com o síndico, 
antes de procurar a Justiça.

 O Idec e o Secovi contam 
com manuais na internet 
para dúvidas. Em caso de di-
vergências entre o condômi-
no e o síndico, a administra-
dora do prédio deve prestar 
auxílio. O proprietário pode 
recorrer ao Juizado de Pe-
quenas Causas, se o síndico 
e a administradora não re-
solverem os problemas in-
ternos.

 O proprietário pode recor-
rer ao Juizado de Pequenas 
Causas, caso o síndico não re-
solva problemas internos.

Fonte: G1
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Gestão Condominial

Sete dicas para o síndico reeleito

Quando um síndico 
assume o cargo pela 
primeira vez, nor-

malmente é por falta de inte-
ressados no cargo. Só depois 
de iniciado o trabalho co-
meça a perceber os motivos 
deste fato. Contas atrasadas, 
inadimplência, problemas 
com moradores e mau fun-
cionamento de equipamen-
tos são alguns exemplos do 
que se costuma encontrar na 
transição de gestões.

Pensando nisso, o Licita-
Mais preparou um guia para 
o síndico que acabou de ser
eleito. Nele estão sugestões
importantes para um bom
início de mandato.

Confira as dicas:

1 - Conheça a situação 
do condomínio

 Antes de começar o tra-
balho, é necessário um 
check-up do que terá pela 
frente. Saber a situação da 
inadimplência do condomí-
nio, se há processos judiciais 
ou problemas estruturais no 
prédio são passos importan-
tes para evitar riscos e para o 
planejamento de ações futu-
ras.

 Deve-se também con-
versar com o zelador sobre 
a manutenção do local, as 
reclamações mais comuns e 
procurar entender o histó-
rico dos condôminos mais 
exigentes ou problemáticos. 
Outro ponto importante é 
analisar, junto com a comis-
são, a pasta de prestação de 
contas da gestão anterior, 
identificando falhas e opor-
tunidades de redução da 
taxa de condomínio.

2 - Informe-se

 O síndico deve conhecer 
bem a legislação que se apli-
ca ao condomínio. Saber dos 
direitos e deveres e a respon-
sabilidade civil e criminal 
inerente ao cargo é impres-

cindível. A legislação e as 
decisões do judiciário sobre 
determinados assuntos so-
frem frequentes mudanças, 
por isso assinar um boletim 
semanal vai ajudá-lo a ficar 
informado. O LicitaMais 
oferece um vasto material de 
consulta e notícias gratuitas.

3- Esteja bem
amparado

 Ninguém trabalha so-
zinho. Esta é uma máxima 
presente no mundo corpo-
rativo e que pode ser apli-
cada para a gestão de um 
condomínio. Por isso, reu-
nir uma boa equipe é muito 
importante. A começar pela 
contratação de uma boa ad-
ministradora, que irá auxi-
liar o síndico na tomada de 
decisões e aconselhá-lo com 
base na experiência de mer-
cado. Além disso, sempre 
que um problema for apre-
sentado, deve-se consultar 
e/ou contratar especialistas 
em engenharia, elevador, 
para-raio, leis trabalhistas, 
entre outros.

 Outro agente impres-
cindível é o conselho fiscal. 
Manter contato e reuniões 
constantes farão com que 
os membros sigam o mesmo 
pensamento, além de ajudar 
o síndico a delegar tarefas e
responsabilidades. 

 O síndico deve reunir-se 
sempre com o conselho fis-

cal. Isso dá credibilidade nas 
reuniões, quando ele citar 
que junto com conselho to-
mou decisões para o bem de 
todos, diz Alberto de Lima, 
síndico profissional de São 
Paulo.

4- Seja transparente
com os moradores

 Fazer prestação de con-
tas é obrigatório. Deve-se di-
vulgar mensalmente o saldo 
bancário, demonstrativo de 
receitas e despesas, inadim-
plência e tudo o que envolver 
as finanças do residencial.

 Mas a confiança dos mo-
radores é conquistada no dia 
a dia. Apesar de o síndico 
ter autonomia para tomar 
decisões sem realizar a as-
sembleia, todos os morado-
res podem ser consultados 
quando alguma mudança 
afetar suas vidas. 

 Síndico do Edifício Jan-
gada, em São José dos Cam-
pos (SP), Inebergue Claudio 
de Oliveira criou um mé-
todo simples para atender 
aos moradores, quando es-
tes têm dúvidas: estipulou 
um horário semanal apenas 
para este fim.

 Desta forma, atendo a 
todos que tiverem qualquer 
dúvida e não deixo de ter 
uma vida privada. Se algum 
morador me procura para 
perguntar algo, digo para 
me procurar no horário pré-

-estabelecido, apenas, con-
ta.

5 - Tenha atitude 
profissional

 Não é difícil ver morado-
res que eram amigos briga-
rem por causa de uma dis-
cordância ou a aplicação de 
uma multa. O síndico deve 
ter em mente que críticas e 
oposição de outros fazem 
parte do processo e dizem 
respeito apenas à adminis-
tração, não ao lado pessoal.

 O contrário também é 
verdadeiro. Por se tratar do 
cargo com maior poder em 
um condomínio, o síndico 
não deve tentar se vingar de 
administrações anteriores, 
de vizinhos ou qualquer ou-
tro assunto.

 Quando aplico uma mul-
ta em um condômino, sei 
que ele fica chateado. Mas, 
no dia seguinte, o cumpri-
mento normalmente, afirma 
Oliveira.

6- Reduza a
probabilidade de 

fraudes

 Algumas boas práticas 
de gestão são úteis para que 
o condomínio não caia em
velhas armadilhas. O con-
domínio não deve utilizar
conta bancária pool, conta
na qual a administradora

fica com o dinheiro de vários 
condomínios, em vez de ter 
uma conta individualizada 
por prédio. Isso aumenta 
as chances de fraudes e er-
ros, explica Lincoln César 
do Amaral, especialista em 
condomínios e diretor da 
Superlógica, desenvolvedo-
ra de softwares para condo-
mínios.

 Também deve-se pedir 
pelo menos três orçamentos 
antes de contratar qualquer 
empresa para trabalhar no 
condomínio. Para comparar 
valores, vale a pena conver-
sar com síndicos e colegas 
para ter ideia de quanto o 
serviço custou em situações 
semelhantes.

7- Acompanhe
as finanças e a

manutenção do
prédio

 O síndico tem que ficar 
de olho nas finanças e na 
manutenção geral do condo-
mínio. Um checklist anual 
pode ser feito pelo zelador 
para identificar o que pre-
cisa ser corrigido. Normal-
mente, é o zelador também o 
primeiro a descobrir quando 
alguma coisa esta indo mal. 
É importante prestar muita 
atenção no que ele reporta, 
pois pequenos detalhes po-
dem ser sintomas de uma 
situação mais grave.

 O barato pode sair caro, 
diz o velho ditado. Não rea-
lizar manutenção preventiva 
pode aliviar as contas mo-
mentaneamente, mas um 
grande reparo arrasa de vez 
com as finanças do condo-
mínio. 

 Para finalizar, o síndico 
deve, mensalmente, analisar 
um relatório comparando 
as receitas e despesas en-
tre o mês anterior e o atual, 
para identificar a variação 
nos custos do condomínio 
ou aumento expressivo da 
inadimplência.

Fonte: licitamais



16 Julho de 2017

Lazer Condominial

Com a correria que 
muitas vezes atropela 
o mês de junho, final

de semestre para estudantes 
e professores e gastos extras 
com o dia dos namorados, 
muita gente só se dá conta 
que ainda não organizou sua 
festa junina quando o mês já 
acabou! Se esse é o caso do 
seu condomínio, pode ficar 
tranquilo: em muitas regi-
ões do Brasil, assim como 
a maioria nas quermesses 
de igrejas, as festas juninas 
acabam por se estender até o 
mês de julho, quando se tor-
nam, então, as festas julinas!

Organizar uma festa julina 
no seu condomínio pode ser 
uma tarefa de produção fácil 
e tranquila. Confira as dicas 
que separamos e boa festa!

1. Escolha o melhor
espaço e cheque sua

disponibilidade

 Nos condomínios, uma 
festa julina pode ser orga-

nizada no salão de festa, na 
quadra poliesportiva, ao re-
dor da piscina, ou mesmo em 
uma confortável área verde. 
É muito importante, no en-
tanto, que o síndico verifique 
a disponibilidade do espa-
ço para não prejudicar um 
evento de algum condômino 
que já tenha reservando-o 
anteriormente. Outro pon-
to essencial é verificar que a 
festa julina foi votada em as-
sembleia.

2. Festa julina precisa
de boa música!

 A trilha sonora pode ser 
organiza de duas formas: 
com a contratação de uma 
pequena banda de forró ou 

com uma seleção de músicas 
típicas e de quadrilha. Caso 
nenhum condômino toque 
em uma banda de forró, é 
possível contratar um trio 
para a festa julina do condo-
mínio. Uma forma de fazer 
isso é pedindo contribuições 
voluntárias dos moradores 
com uma caixinha na por-
taria, sem estipular nenhum 
valor mínimo. Se essa não 
for uma opção viável, é pos-
sível reunir CDs e pen drives 
com músicas especiais, ou 
conectar um computador a 
um playlist online.

Não se esqueça de que a festa 
do condomínio também pre-
cisa respeitar a lei do silên-
cio, e encerra quaisquer ati-
vidades que façam barulho 
às 22h.

3. Fogueira

 Uma fogueira pode ser 
uma opção. No entanto, an-
tes de programa-la, é preciso 
ligar para o Corpo de Bom-
beiros da sua cidade e pedir 
orientações de como fazê-lo, 
quais as medidas de seguran-
ças e quais os equipamentos 
de combate ao fogo que pre-
cisam estar disponíveis.

4. Comidas e bebidas
típicas

 A melhor forma de or-
ganizar a alimentação dos 
convidados é pedir que cada 
participante traga um prato 
de salgado ou doce típicos e 
uma bebida (quentão, vinho 
quente, cerveja, refrigerante, 
sucos, etc) para a festa julina.

5. Brincadeiras para
as crianças

 Uma forma divertida de 
entreter as crianças durante 

a festa julina é montar uma 
ou duas barracas de brinca-
deiras. As gincanas mais fá-
ceis de serem montadas são 
a pescaria e o tiro ao alvo 
(com latas vazias e bolinhas 
de meia ou com um chute ao 
gol na quadra). Quem quiser 
participar deve trazer uma 
prenda. Cada prenda é tro-
cada por alguns tickets ou fi-
chas que dão direito às brin-
cadeiras.

6. Cuide da limpeza e
da segurança

 Para que o ambiente 
permaneça limpo, é impor-
tante espalhar latas de lixo 
recicláveis e não recicláveis 
por todo o ambiente da festa 
julina e também na hora ex-
terna. É importante também 
que alguém se responsabili-
ze por trocar os sacos de lixo 
cheios, checar as mesas de 
comida e limpar pratos va-
zios, além de recolher copos 
plásticos vazios abandona-
dos.

Como organizar festas julinas em condomínios



17Julho de 2017

Inadimplência

Falência de Condômino

Como é sabido, os con-
dôminos podem ficar 
em estado de insolvên-

cia, sejam pessoas físicas ou 
jurídicas, que se dá quando 
as dívidas excedem à impor-
tância dos bens do devedor.

 Quando isso ocorre, os 
credores discutem sobre a 
preferência no recebimento 
de seus créditos, pois é claro 
que todos desejam receber e 
antes que os demais, ou an-
tes que o dinheiro, se ainda 
houver, acabe.

 Os credores hipotecários 
ou privilegiados pretendem 
tem a preferência, os cré-
ditos trabalhistas também, 
bem como os fiscais.

E como fica o 
condomínio diante 

disso?

 A questão é pacífica, 
mas vale à pena retornar 
ao assunto, pois de vez em 
quando vemo-nos diante de 
sentenças que indeferem o 
pedido de penhora da unida-
de objeto de ação de cobran-
ça de taxas condominiais, 
quando o condômino tem a 
sua falência decretada, de-
terminando a suspensão da 
execução e que o crédito do 
condomínio seja habilitado 
na falência e concorra com 
os outros credores.

 Esse foi o tema 
do Agravo de Instru-
mento nº 02200416-
88.2012.8.26.0000 – 27ª 
Câmara do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo, 
no qual figurou como relator 
o Desembargador Morais 
Pucci (janeiro/2013).

Diz a ementa desse acórdão:

 “Decretada a falência da exe-
cutada em 1.998, as despesas 
condominiais são considera-
das encargos da massa, com 
preferência sobre os demais 
créditos, porque visam à ma-
nutenção e continuidade do 
condomínio (art. 124, caput, 
e § 1º, inc. III, do Decreto-lei 
nº 7.661/45). Desnecessida-

de da habilitação do crédi-
to do exequente no juízo da 
falência e da suspensão da 
execução. Decisão reforma-
da. Recurso provido”.

 Importante acrescentar 
que em 9 de fevereiro de 
2005, foi sancionada a lei nº 
11.101 que regula a recupera-
ção judicial, a extrajudicial 
e a falência do empresário e 
da sociedade empresária e 
que revogou o Decreto-lei nº 
7.661/45. Mas, no seu artigo 
84 repete o disposto na lei 
7.661/45, esclarecendo que 
“serão considerados créditos 
extraconcursais e serão pa-
gos com precedência sobre 
os mencionados no art. 83 
desta Lei, na ordem a seguir, 
os relativos a… III – despe-
sas com arrecadação, admi-
nistração, realização do ativo 
e distribuição do seu produ-
to, bem como custas do pro-
cesso de falência”.

No corpo do acórdão, o rela-
tor ensina:

“As despesas condominiais 
têm natureza de obrigação 
propter rem e visam à con-
servação e continuidade do 
condomínio, devendo cada 
condômino pagar suas res-
pectivas cotas, sem o que 

pode ele deixar até mesmo 
de existir. Deve a massa fa-
lida proprietária de unida-
de condominial, portanto, 
adimplir com as respectivas 
cotas condominiais a fim de 
atingir o objetivo de conti-
nuidade da coisa comum, 
satisfazer o interesse cole-
tivo e preservar seu próprio 
patrimônio. Nesse sentido, 
as despesas condominiais 
da massa falida são consi-
deradas encargos da massa, 
devendo ser pagas com pre-
ferência sobre todos os cré-
ditos admitidos à falência”.

 E menciona vários acór-
dãos, dentre os quais o do 
Superior Tribunal de Justi-
ça: “As taxas condominiais 
são consideradas encargos 
da massa. Sendo assim, clas-
sificam-se como créditos não 
sujeitos a rateio e, por con-
seguinte, exercem preferên-
cia sobre os créditos admiti-
dos à falência, ressalvadas as 
despesas com a arrecadação, 
a administração, a realiza-
ção de ativo e a distribuição 
de seu produto, inclusive 
a comissão de síndico. (…) 
(RESP 794.029/DF, rel. 
Min. João Otávio de Noro-
nha, 4ª Turma, 15.12.2009, 
DJe 02.02.2010).
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Realizar obras no con-
domínio, que resul-
tem em elevados va-

lores, é sempre um momento 
de tensão, principalmente 
pela falta de preparo técnico 
do síndico em algumas das 
principais áreas envolvidas, 
como: impermeabilização, 
pintura geral, instalações 
elétricas e hidráulicas. Os 
síndicos não precisam preo-
cupar-se, pois esse conheci-
mento técnico não é ineren-
te às suas atividades. Porém, 
é preciso buscá-lo para ga-
rantir a qualidade dos ser-
viços que serão prestados ao 
condomínio.

 Poderá ser de grande va-
lia se o síndico dividir a res-
ponsabilidade pela obra com 
uma comissão de morado-
res, eleita em assembleia, e 
também contratar um técni-
co (engenheiro ou arquiteto) 
responsável pela elaboração 
de um escopo da obra, que 
servirá de base para nivelar 
as propostas comerciais en-
viadas pelas empresas.

Esse profissional não deverá 
ter nenhuma ligação com os 
fornecedores, podendo as-
sim auxiliar no momento da 
contratação. E uma de suas 
contribuições mais impor-
tantes será estabelecer um 
cronograma, o qual servirá 

de base para a liberação dos 
pagamentos, o gerenciamen-
to e a conclusão da obra, mo-
mento em que deverá emitir 
um laudo reconhecendo a 
execução e entrega de to-
dos os itens contratados, em 
conformidade, por exemplo, 
com as normas técnicas da 
ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas).

 Já a comissão de obras 
auxiliará o síndico na aná-
lise cadastral das empresas, 
buscando cercar-se com to-
das as cautelas necessárias 
para uma boa contratação, 
tais como certidões junto 
aos Cartórios de Protestos; 
à Justiça Municipal, Esta-
dual e Federal; Justiça do 
Trabalho; além de certifica-
dos do uso de EPI’s, de trei-
namento e exame médico, 
como é o caso das obras de 
pintura. Esses condôminos 

também auxiliarão o sín-
dico no acompanhamento 
estratégico, analisando os 
relatórios elaborados pelo 
profissional técnico, e apro-
vando ou rejeitando aden-
dos de serviços e custos que 
surjam no decorrer da obra. 
Deverão ainda estar atentos 
ao projeto, checando se os 
itens contratados estão sen-
do executados. Mas atenção: 
necessidades que surjam no 
decorrer da obra, e que im-
pliquem em elevação de ser-
viços e custos, devem ser co-
locadas em votação de nova 
assembleia convocada pelo 
síndico, para que assim ele 
divida a decisão com os con-
dôminos.

 Mesmo adotando todos 
os procedimentos recomen-
dados acima, poderá haver 
insatisfação com a qualida-
de dos serviços prestados 

ou pela forma de condução 
dos trabalhos, e que resulte 
na necessidade de trocar o 
prestador de serviço. Nesse 
caso, o síndico deverá reu-
nir a comissão de obras e 
o responsável técnico para
avaliarem o quanto foi re-
alizado da obra e o valor já
desembolsado. Diante des-
sa situação, fica evidente a
importância de se seguir o
cronograma de obras para
fazer a liberação dos paga-
mentos, o que contribui para
minimizar as consequências
danosas de uma eventual in-
terrupção de contrato.

 Após uma análise minu-
ciosa dos fatos, há necessi-
dade de verificar junto às 
outras empresas que fizeram 
parte da concorrência, se es-
tariam dispostas a continua-
rem a obra do ponto em que 
se encontra. Mediante esse 
quadro, muitas empresas 
irão declinar ou solicitar um 
valor maior do que estava 
previsto inicialmente. Se for 
esse o caso, recomenda-se 
que o síndico realize outra 
concorrência e leve imedia-
tamente o caso para uma 
assembleia, dividindo essa 
responsabilidade.

 Os condôminos preci-
sam saber exatamente o que 
está ocorrendo e o síndico 

não deve ter medo, pois a 
administração interna ado-
tou anteriormente todas as 
providências necessárias 
para o bom andamento da 
obra e seria muito ruim para 
todos se os serviços fossem 
executados de forma irregu-
lar, ou com pouca qualida-
de. Reforçará essa decisão 
o laudo do técnico contra-
tado. Essa movimentação
poderá trazer um período
de intranquilidade para ges-
tão, que será revertida com
ações planejadas, apoiadas
em embasamentos técnicos
e muita transparência.

Por:  Rosely Benevides de 
Oliveira Schwartz 

Autora do livro Revolucio-
nando o Condomínio (Edi-
tora Saraiva/14ª Edição), 
coordenadora e professora 
do curso de Administração 
de Condomínios e Síndico 
Profissional da EPD (Escola 
Paulista de Direito, em SP) 
e coordenadora do Grupo de 
Excelência (GE) do CRA-SP 
(Conselho Regional de Ad-
ministração). É mediadora e 
conciliadora certificada pelo 
Instituto dos Advogados de 
São Paulo (IASP). Palestran-
te Exclusiva da Unasindico

Sou síndico e quero trocar meu 
fornecedor, e agora?

Coluna da Rosely

Rosely Schwartz
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Por que fazer o diagnóstico prévio da 
fachada antes de orçar trabalhos?

Manutenção Preventiva

O diagnóstico preli-
minar das manifes-
tações patológicas 

acompanhado do elenco das 
soluções aplicáveis, que pos-
sibilitem formar “um edital 
de concorrência com escopo 
único de serviços”, poderá 
facilitar a vida dos síndicos 
e condôminos na hora de se 
buscar os orçamentos para 
a fachada, afirma o técnico 
em edificações e especialista 
Ivan Martinez.

 Sem que o síndico saiba 
exatamente o que o prédio 
necessita, há risco de uma 
“má contratação” (em ter-
mos de escopo, definição do 
acompanhamento técnico 
das obras e reincidência das 
patologias), gerando “pre-
juízo financeiro”. Segundo 
Ivan, os diagnósticos devem 
ser feitos in loco por enge-
nheiro especializado, inicial-
mente em uma vistoria visu-
al (com o uso de binóculos) e 
material fotográfico.

Porém, quando neces-

sário, em caso de dúvidas, 
recomenda-se que os profis-
sionais desçam “nas facha-
das a fim de colherem dados 
mais precisos”.

 A seguir, Ivan Martinez 
pontua demais itens que 
considera relevantes para a 
contratação e execução se-
gura dos trabalhos.

• Ficar atento à relação de
documentos que terá que
apresentada pela presta-
dora de serviços (ART, se-
guros etc.);

• Checar os equipamentos
a serem empregados du-

rante os trabalhos: Há 
empresas que dispõem de 
balancim elétrico, os quais 
“oferecem maior produti-
vidade e proteção ao tra-
balhador”. “Porém, vale 
ressaltar que há maior 
consumo de energia elé-
trica para o condomínio e, 
no caso de falta de ener-
gia, o sistema passa a ser 
controlado manualmente, 
diminuindo a segurança.”

 Aqui, segundo Ivan, o 
síndico deverá ponderar a 
pertinência ou não do uso 
deste equipamento confor-

me o tipo de intervenção 
prevista: “No caso de substi-
tuição total do revestimento, 
com muitos pontos de rebo-
co a serem retirados e refei-
tos, há necessidade de ba-
lancim para a execução dos 
trabalhos. Já na reposição 
de pastilhas cerâmicas, pin-
turas ou somente lavagem, 
por exemplo, não justifica o 
uso e custo do equipamento. 
Esses serviços poderão ser 
executados com cadeirinha 
certificada.”

• Verificar a tecnologia
oferecida, como o uso de
airless (máquina de pin-
tura):

“O sistema proporciona 
mais rapidez, portanto, me-
nor custo com mão de obra e 
melhor resultado final. Mas 
o método é eficiente em edi-
ficações com até de cinco pa-
vimentos, devido aos ventos
que são uma constante em
altura. Acima dessa altura,
ele se torna ineficiente ou,
no mínimo, oneroso.”

Por
Ivan Martinez |




