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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

Você sabe qual a perio-
dicidade da limpeza 
de sua caixa d’água? 

Pois é, isso envolve a saúde 
de toda a comunidade con-
dominial. Veja os cuidados e 
prevenção na Coluna Manu-
tenção Preventiva para não 
incorrer em responsabilida-
de.

 Na coluna Assembleia 
discutimos a apresentamos 
dicas para os síndicos con-
duzirem  uma assembleia 
tranquila e despertar o bom 
senso nos condôminos. Or-
ganização e preparo são al-
guns itens que podem garan-
tir o êxito na sua reunião.

 Na matéria de capa Dr. 
Cristiano Souza levanta 

um tema importantíssi-
mo: Quando o sindico pode 
adentrar nas unidades priva-
tivas? Essa é uma grande dú-
vida dos gestores, mas nosso 
colunista esclarece brilhan-
temente como fazer e não ter 
problemas com os condôminos.

  E como lidar com as re-
des sociais em condomínios? 
Outro grande dilema dos 
condomínios e dos síndicos. 
Como lidar com ferramenta 
que pode ajudar ou prejudi-
car muito a gestão condomi-
nial, veja na Coluna Internet 
todos os detalhes.

 Dr. Condomínio Aldo 
Junior fala um sua coluna 
sobre as “Fake News” con-
dominiais.  Noticias veladas, 

acusações e ilações sobre os 
síndicos. O que fazer quando 
isso acontece? Como se de-
fender deste absurdo? Leia a 
matéria completa e se prepa-
re!

 Como funciona a circu-
lação de visitantes no seu 
condomínio? Nossa Coluna 
Proteção, aborda as formas 
e condições ideais para aces-
sibilidade de convidados e 
familiares dos condôminos. 
Controlar a portaria garante 
grande parte da segurança 
de seu condomínio. 

 Isso e muito mais! Apro-
veite a Folha do Sindico e 
boa leitura !
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Crimes e punições aplicáveis na venda de 
unidades na planta e nas garagens

A lei 4.591/64 que re-
gulamenta a venda 
de unidades na plan-

ta é taxativa para gerar segu-
rança aos adquirentes, pois 
a partir do momento que o 
construtor assina o contra-
to de promessa de compra e 
venda passa a ser proibido al-
terar o projeto, as dimensões 
das unidades, as vagas de 
garagem e as demais carac-
terísticas do empreendimen-
to, exceto se obter a autori-
zação unânime de todos os 
adquirentes. Essa proibição 
prevista nos artigos 32 e 43, 
IV, existe para evitar a má-fé 
do incorporador, construtor, 
bem como do proprietário 
do terreno/permutante, que 
deseje obter algum benefício 
ao mudar alguma unidade 
ou as características do pré-
dio após iniciada a venda das 
unidades. 

 É importante que o cons-
trutor entenda que a partir 
do momento que ele vende 
frações ideais de um empre-
endimento, ele deixa de ser 
dono sozinho do mesmo, pois 
passa a ter o compromisso 

legal de entregar exatamente 
o que foi aprovado pelo mu-
nicípio. Qualquer alteração
do projeto, da convenção ou
o descumprimento do que
consta sobre as característi-
cas da unidade poderá vir a
gerar um processo civil e cri-
minal por ter vendido uma
coisa e entregado outra. Ele
pode fazer o que bem enten-
der com o prédio desde que
não venda na planta, pois
neste caso edificou com seu
capital. Mas, se optar por re-
ceber dinheiro de terceiros
para construir a edificação
que está no projeto tem o de-
ver de cumprir o que contra-
tou.

GARAGEM  É FATOR 
DECISIVO PARA A 

AQUISIÇÃO

 Tendo sido adquirido o 
apartamento com duas va-
gas por meio do contrato de 
compra e venda, caso cons-
trutor posteriormente alte-
re a convenção para constar 
apenas uma vaga, tal ato po-
derá caracterizar o crime de 

estelionato. Por gerar preju-
ízo financeiro ao adquirente 
e beneficiar o construtor que 
vende essa vaga para outra 
pessoa poderá vir a motivar 
o processo que prevê a pena
é de um a cinco anos e multa,
conforme o prevê o Código
Penal “Art. 171 - Obter, para
si ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo al-
guém em erro, mediante ar-
tifício, ardil, ou qualquer ou-
tro meio fraudulento”

 O processo civil que visa 
a indenização, além do pe-
nal podem atingir inclusive 
o permutante que tenha pra-
ticado atos de incorporação
ou se beneficiado dos atos
do construtor ou do incorpo-
rador que atuam como pro-
curador do dono do terreno.
Diante disso, é importante
o dono do terreno apurar a
idoneidade de quem ele no-
meia como procurador, pois
poderá ver a ter aborreci-
mentos se agir de forma in-
gênua ou negligente.

CONDÔMINOS 
DEVEM SE UNIR 

PARA EXIGIR 
SOLUÇÃO

 Há casos de o construtor 
entregar os apartamentos 
sem definição segura quanto 
aos locais das vagas, geran-
do margens para conflitos 

entre os moradores que po-
dem perdurar por décadas e 
assim desvalorizar o edifício. 
Cabe ao síndico, juntamente 
com os adquirentes verifica-
rem se os locais das vagas 
conferem com a planta, com 
a matrícula no Ofício de Re-
gistro de Imóveis, com a con-
venção e o IPTU, bem como 
as metragens, para que te-
nham tranquilidade.

 Há casos de vagas irre-
gulares que passam a ter 
grande dificuldade de nego-
ciação por terem problemas 
junto ao Ofício de Registro 
de Imóveis, havendo outras 
com problemas de acesso e 
com dimensões inferiores 
à medida mínima, cabendo 
ao condômino contratar um 
advogado especializado para 
exigir a solução do proble-
ma. Caso o erro em relação 
à unidade ou vaga se limite a 
uma pessoa ou duas, caberá 
aos prejudicados tomarem 
as providências.

OUTROS CRIMES E 
A MULTA DE 50% 
SOBRE O VALOR 

RECEBIDO

 Além do estelionato, o 
construtor, o incorporador 
e até o corretor de imóveis, 
poderão ser enquadrados no 
crime contra a economia po-
pular, previsto no art. 65 da 
Lei 4.591/64, caso tenham 

inserido informação falsa no 
contrato sobre a construção, 
podendo ainda, responde-
rem por contravenção penal 
prevista no art. 66, caso te-
nham negociado as unidades 
sem previamente registrar 
no Ofício de Imóveis a incor-
poração ou omitido em qual-
quer documento de ajuste, as 
indicações a que se referem 
os artigos 37 e 38 da referida 
lei. 

 E finalmente, o constru-
tor que vendeu unidades sem 
o prévio registro da incorpo-
ração que é exigido no artigo
32, além do ilícito penal, po-
derá ter que pagar ao adqui-
rente 50% de multa sobre a
quantia que este tiver pago,
bastando que o adquirente
requeira em juízo a rescisão
e a devolução ao incorpora-
dor/construtor de tudo que
pagou acrescido da referida
penalidade, conforme previ-
são legal.

 Portanto, ao analisarmos 
a Lei nº 4.591/91 fica eviden-
te que  vender unidades na 
planta não é para amadores.  

*Kênio de Souza Pereira

Presidente da Comissão de 
Direito Imobiliário da OAB-
-MG

Conselheiro da Câmara do 
Mercado Imobiliário de MG 
e do Secovi-MG

Diretor da Caixa Imobiliária 
Netimóveis – BH-MG

kenio@keniopereiraadvo-
gados. com.br – (31) 2516-
7008

Direito Condominial

Kênio de Souza Pereira
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Manutenção Preventiva

Limpeza da caixa d’água do 
prédio: qual a frequência?

Você sabia que o síndi-
co é responsável pela 
limpeza e devida ma-

nutenção da caixa d’água do 
condomínio e que, se algum 
condômino passar mal devi-
do a má qualidade da água, 
ele poderá ser acionado, in-
clusive judicialmente? Pois é 
assim que funciona na práti-
ca. Por isso, a atenção a este 
assunto é fundamental na 
gestão de condomínios.

 Vamos explicar aqui qual 
deve ser a frequência ideal 
da  do prédio e lembrar que, 
em alguns estados existem 
até leis que definem a perio-
dicidade da limpeza. Em São 
Paulo, por exemplo, a lei de-
termina a limpeza no míni-
mo duas vezes por ano. Mas, 
afinal, como e porque a lim-
peza da caixa d´água deve 
ser feita e como encontrar a 
empresa ideal pra este servi-
ço? É isso tudo que veremos 
a seguir.

Dicas para manter a caixa d’água do 
condomínio em dia

 Todo cuidado com o local que armazena a água 
de todo o condomínio ainda é pouco. Mesmo que no 
seu estado não exista uma lei específica para isso, os 
especialistas no assunto recomendam esta mesma 
periodicidade: a limpeza deve ocorrer no mínimo 
duas vezes por ano. Somente assim, o local estará em 
condições higiênicas adequadas.

 Também há períodos do ano mais apropriados 
para a limpeza das caixas d´água. A execução do ser-
viço deve ocorrer em outubro e fevereiro. Desta for-
ma, o condomínio fica devidamente preparado para 
a maior demanda do verão e também para o inverno. 
Afinal, ninguém quer ficar sem água limpa e saudável 
em pleno verão ou inverno, não é mesmo?

 Outro cuidado é não depender de um funcionário 
contratado para fazer esta limpeza da caixa d’água 
e nem querer dar conta do recado pessoalmente. O 
ideal é escolher uma empresa idônea e especializada 
neste tipo de serviço.

Fonte: Blog da Fibersals 
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Coluna do Dr. Karpat

Rodrigo Karpat
Regulamentação do distrato de imóveis

Em junho agora, foi 
aprovada na Câma-
ra dos Deputados a 

regulamentação do distra-
to de imóveis. As novas re-
gras procuravam proteger 
os direitos dos consumido-
res adimplentes, além de 
assegurar juridicamente o 
mercado imobiliário, mas o 
projeto deve sofrer modifi-
cações no Congresso.

 Esse projeto de lei procu-
ra alterar as Leis nºs 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964, 
e 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, para disciplinar a 
resolução do contrato por 
inadimplemento do adqui-
rente de unidade imobiliária 
em incorporação imobiliária 
e em parcelamento de solo 
urbano.

 O Projeto de Lei nº 
1.220/ 2015, de autoria do 
deputado Celso Russoman-
no (PRB–SP), tem como 
objetivo normatizar a desis-
tência do contrato de incor-
poração imobiliária com-
prador e estabelece prazos e 
valores para a devolução dos 
valores pagos.

 A normatização do valor 
a ser devolvida em caso de 
desistência do contrato de 
compra e venda de imóvel 
adquirida na planta é neces-
sária uma vez que há muitos 
contratos que dispõe a perda 
da totalidade dos valores pa-
gos.

 Por este motivo os con-
sumidores têm que entrar 
na Justiça para pleitear a de-
volução dos valores pagos, 
sendo que o Judiciário tem 
determinado a devolução 
entre 75 e 90% dos valores 
pagos para os consumido-
res.

 A normatização, por-
tanto, faz com que, por um 
lado, a incorporadora tenha 
uma melhor previsibilidade 
de suas receitas e, por outro 
lado, poderá haver uma di-
minuição do litígio quando 
falamos da compra e venda 
de imóveis, 

 Porém,  o Projeto de Lei  
que poderia reduzir o núme-
ro de litígio, teve a inclusão 
ao texto original, de casos 
em que deverá haver a de-
volução de apenas 50% do 
valor pago pelo comprador, 
o que novamente poderá
gerar litígios, por poder ser 
considerado um abuso e 
uma ofensa dos direitos dos 
consumidores.

 Exatamente por enten-
der haver abuso na devolu-
ção de apenas 50% do valor 
pago é que o projeto, após a 
aprovação pela Câmara dos 
Deputados, foi rejeitado, por 
14 votos a 6 na Comissão de 
Assuntos Econômicos (SEA) 
do Senado.

 Mesmo com a rejeição 
pela Comissão de Assuntos 
Econômicos, o projeto se-
guirá para votação no Sena-
do, que poderá ser aprovado 
da forma como está ou ainda 
poderá ser novamente alte-
rado, caso em que o projeto 
deverá retornar para nova 
aprovação pela Câmara.

 Principais mudanças 
do texto original apre-
sentado pelo Dep. Celso 
Russomanno. 

1. No caso do empreendi-
mento que tem seu patrimô-
nio separado da construtora
(patrimônio de afetação),
o consumidor (comprador)
que desiste do imóvel tem
direito a receber 50% dos

valores pagos, após a dedu-
ção da corretagem. 

2.Caso o empreendimento
não esteja com o patrimônio
assegurado dessa forma, a
multa que fica com a incor-
poradora é de 25% sobre os
valores pagos pelo compra-
dor em caso de desistência.
Já a devolução dos valores
com a multa de 25% para
empreendimentos sem pa-
trimônio afetado ocorrerá
em 180 dias depois do dis-
trato.

 Uma coisa interessante e 
muito boa para o comprador 
é que no caso do patrimônio 
afetado, como as parcelas 
pagas não entram como pa-
trimônio da incorporadora, 
isso faz com que, caso a in-
corporadora ou a construto-
ra tenham problemas finan-
ceiros, como falência (por 
exemplo), esse valor não 
entra como parte da massa 
falida. 

3.Outro ponto importante
é quando o comprador de-
sistente da compra e apre-
senta um interessado em
ficar com o imóvel.  Nesse
caso, não haverá retenção
da pena contratual (25% ou
50%). Claro que a incorpo-
radora tem que aprovar essa
operação.  Já em relação a
revenda do imóvel objeto do
distrato antes do prazo para
pagamento da restituição, o
valor a devolver ao compra-
dor ocorrerá em até 30 dias
da revenda.

4.Outro problema muito
comum quando falamos em
novos empreendimentos é o
atraso na entrega. O projeto
dispõe o prazo de 180 dias
de prorrogação em relação a
entrega, não podendo haver
multa ou pedido de rescisão

por conta do atraso, desde 
que esses parâmetros este-
jam dispostos em contrato.  
Após esse prazo, o compra-
dor poderá pedir a rescisão, 
recebendo todos os valores 
pagos, além da multa esta-
belecida, corrigidos em até 
60 dias corridos do pedido 
de distrato.

 Caso o comprador não 
rompa o contrato, na entre-
ga das chaves, o comprador 
tem o direito de receber in-
denização de 1% do valor 
efetivamente pago (corrigi-
dos) à incorporadora para 
cada mês de atraso.

5.Por último, o texto traz
um ponto importante, caso o
comprador desista da com-
pra do imóvel em até 7 dias,
o mesmo receberá todos os
valores pagos, inclusive a
comissão de corretagem.

 Em conclusão, essa re-
gulamentação serve ao setor 
imobiliário como um mar-
co regulatório, já que traz 
maior segurança para as in-
corporadoras na comercia-
lização dos seus empreen-
dimentos. O objetivo é dar 
mais equilíbrio nas relações 
comerciais entre incorpora-
doras e consumidores, e faz 
com que os envolvidos não 
necessitem entrar com uma 
ação judicial para resolver 
os problemas em relação a 
desistência de compra ou, 
por exemplo, falência da 

construtora/ incorporadora, 
entretanto, se o Legislativo 
aprovar e o executivo san-
cionar um texto com previ-
são de devolução de valores 
muito abaixo daquele que 
vem sido atualmente deci-
do pela Justiça, de nada terá 
adiantado, pois os litígios 
certamente continuarão. 

*Dr. Rodrigo Karpat,
advogado militante na área
cível há mais de 10 anos,
é sócio fundador do escri-
tório Karpat Sociedade de
Advogados e considerado
um dos maiores especialis-
tas em direito imobiliário e
em questões condominiais
do país. Além de ministrar
palestras e cursos em todo
o Brasil, Dr. Rodrigo Karpat
é colunista do Elemidia, do
site Síndico Net, do Jornal
Folha do Síndico, do Condo-
mínio em Ordem e de outros
50 veículos condominiais,
é consultor da Rádio Justi-
ça de Brasília, do programa
É de Casa da Rede Globo
e apresenta os programas
Vida em Condomínio da
TV CRECI e Por Dentro dos
Tribunais do Portal Univer-
so Condomínio, além de ser
membro efetivo da comissão
de Direito Condominial da
OAB/SP.

* Dr. Luís Fernando Tei-
xeira de Andrade, advo-
gado especialista em direito
imobiliário, coordenador da
área imobiliária no escritó-
rio Karpat Advogados.

Por
Rodrigo Karpat e Luís Fernando T. de Andrade |
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho |

Realeza

Há quem diga que a 
Seleção de 58 foi 
a melhor de todos 

os tempos. Outros, que a 
de 82 foi melhor do que a 
de 70. Não vi 58, mas ouvi 
que Didi, Pelé e Garrincha 
assombraram o mundo: 
em arte, habilidade, genia-
lidade, enfim, em futebol. 

 Não embarco na cor-
rente pró-82. Nunca uma 
Seleção Brasileira pode 
ter sido superior àquelas 
que tiveram Pelé em cam-
po. Pelé fez Victor correr, 
patético, à procura de algo 
que nem sabia de onde 
vinha, nem para onde ia; 
driblou Mazurkiewicz, 
com a bola de um lado, o 
corpo de outro; sem olhar, 
como se fosse a coisa mais 
simples do mundo, rolou 
para Carlos Alberto fechar 
a conta. Nem falei dos 
gols.

 A emoção se media 
pelo que eram capazes de 
fazer com a bola e com os 
adversários, não pelo nú-
mero de gols. Se preocu-

pavam em deixar o torce-
dor alegre, na construção 
da jogada, nos detalhes, 
nas cores que pintavam 
aquela representação, 
mesmo no preto e branco 
das imagens da TV. O gol 
era a assinatura da obra-
-prima.

 Um lançamento do 
Gerson era tão comemora-
do quanto os gols do Jair-
zinho. Um drible ou um 
chute de curva do Rivelino 
era admirado, fosse gol, 
não fosse. Tostão costura-
va uma fila de ingleses e, 
nas mesas de bar, infindá-
veis discussões. Até Clodo-
aldo se tornou protagonis-
ta na humilhação imposta 
aos italianos.

 As ruas ficaram peque-
nas para a comemoração 
do torcedor carente de li-
berdade, alegria, boas no-
tícias, autoestima. Tudo 
estava ali na TV, na nossa 
frente, e parecia fantasia. 
Era futebol na carne e no 
osso do gênio Pelé.

França confirma Copa sem 
craque e com futebol-esquadra

A França é campeã do 
mundo, com metade 
de seus gols marca-

dos de bola parada.

 Numa final em que a Cro-
ácia começou muito forte, 
pressionando, dificultando 
a saída de bola francesa, jo-
gando pelos dois lados, com 
Perisic pela esquerda, Rebic 
pela direita. Criando chances 
de gol.

 Até que a França, cirúr-
gica, teve um contra-ataque. 
Ajudado pela marcação de 
uma falta inexistente pelo 
árbitro Nestor Pitana. Griez-
mann cobrou e Mandzukic 
colocou para dentro do gol.

 A Croácia insistia. Numa 
jogada parecida com a do gol 
de Mandzukic contra a In-
glaterra, Perisic aproveitou 
o sobe e desce, bate-rebate,
e finalizou. O empate durou
pouco, porque o árbitro Nes-
tor Pitana viu pênalti no to-
que na mão de Perisic.

Viu, não. Voi ao vídeo, viu, 
saiu do monitor e voltou, 
demonstrando sua evidente 
insegurança. Então, marcou 
pênalti.

 Não foi. Griezmann co-
brou e fez.]

 Eleito o melhor em cam-
po, pela participação nos dois 
gols, Griezmann é o primeiro 
jogador desde Just Fontaine 
a participar de sete gols 14 

gols franceses. A França ter-
minou com 14 gols, melhor 
ataque, empatado com a Bél-
gica e a Croácia.

 Muito em função do se-
gundo tempo, em que Pogba 
jogou muito e Mbappé con-
firmou o que se sabe dele: 
decide. Jogadsa de veloci-
dade são com ele mesmo. 
Numa arrancada contra o 
zagueiro Vida, ganhou em 
velocidade e, quando parecia 
perder, tocou na bola e fina-
lizou. Depois, foi premiado 
pelo gol em chute de fora da 
área.

 Mbappé é o primeiro jo-
gador com menos de 20 anos 
a marcar numa final de Copa 
do Mundo depois de Pelé.

Não, ele não é Pelé.

 Mas pode ser o primeiro 
eleito depois da era Cristiano 
Ronaldo e Messi. Merece-
rá ser neste ano se continu-
ar jogando bem pelo Paris 
Saint-Germain.

 Mas a Copa não teve um 
craque indiscutível, pela 
quarta vez seguida. Não hou-
ve um gênio inquestionável 
nem em 2006, nem 2010, 
nem 2014, nem em 2018. À 
parte os grandes trabalhos 
de Iniesta, Cannavaro, Tho-
mas Muller e Mbappé, Griez-
mann… A era é dos times.

 As grandes seleções não 
podem servir para levar ao 
Olimpo um único jogador. 
As grandes seleções são para 
serem campeãs.

A França é.
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Assembleia

Reunião de condomínio exige bom senso 
de síndicos e moradores

Algumas dicas são 
fundamentais para 
que a assembleia 

seja conduzida sem proble-
mas. Acompanhe!

 É nos primeiros três me-
ses do ano que as assembleias 
ordinárias dos condomínios 
costumam ocorrer. Essa as-
sembleia é fundamental por-
que aprova as contas do ano 
anterior e a previsão de arre-
cadação para o próximo pe-
ríodo. Também é na Assem-
bléia Ordinária que é eleito 
o Síndico. Existem algumas
saídas para tornar menos 
cansativas e mais produtivas
as assembleias Síndico e ad-
ministradora podem ajudar.
(veja relação de dicas abai-
xo).

 O primeiro passo é não 
permitir o debate de assun-
tos que não fizerem parte da 
pauta. O número de temas 
da assembleia também deve 
ser limitado a no máximo 
quatro e, se possível, deve-se 
estipular um tempo para o 
condômino que queira expor 
seus argumentos.

 Ao mesmo tempo, o pre-
sidente da mesa (condômi-

no escolhido para conduzir 
a assembléia) deve mostrar 
jogo de cintura e bom sen-
so, enfatizando a importân-
cia da participação de todos, 
acolhendo e analisando as 
diversas opiniões. Também 
é fundamental que o síndi-
co tenha total conhecimento 
dos assuntos em pauta, es-
pecialmente dos mais deli-
cados, se preparando anteci-
padamente para conduzi-los 
durante a assembleia

 Respostas claras, obje-
tivas e de preferência docu-
mentadas quando for o caso, 
demonstram segurança e 
propiciam uma reunião mais 
tranquila.

 O que não é recomendá-
vel é retomar assuntos de 
assembléias anteriores que 
já foram debatidos e tiveram 
deliberação. E, ao mesmo 
tempo que se deve preten-
der objetividade na reunião, 
é importante dar voz a todos 
com imparcialidade e con-
cluir as discussões apenas 
depois que as questões abor-
dadas sejam esclarecidas.

Fonte:  Lello Condomínios

Dicas para conduzir a reunião do condomínio
Organização – O síndico deve comunicar, detalhadamente, o motivo da reunião 
aos moradores, especificando os temas a serem abordados e delimitando o tempo 
previsto para a discussão de cada assunto.

Corpo-a-corpo – A comunicação deve ir além da simples e burocrática convoca-
ção por edital. É recomendável que o síndico, tendo tempo, ligue ou escreva e-mails 
para os condôminos, ressaltando a importância de cada um na assembléia.

Cortesia – É salutar que o síndico receba o condômino assim que ele chegar ao 
local da assembléia, cumprimentando-o e agradecendo-o pela presença.

Exemplo – Para exigir respeito, é preciso, antes de tudo, respeitar também. As-
sim, mesmo que o síndico não concorde com determinada opinião, ele deve deixar 
que o morador exponha seu ponto de vista.

Preparo – É fundamental que o síndico se cerque de todas as informações possí-
veis, com auxílio dos conselheiros e de um profissional da administradora, para ter 
força de argumentação e convencimento.

Saudação – Recomenda-se que o presidente da mesa, saúde os presentes na 
abertura dos trabalhos e diga palavras de motivação e otimismo, visando tornar o 
clima da assembléia o mais agradável possível.

Controle – Aquele que estiver conduzindo a reunião deve ser orientado pelo sín-
dico para que saiba o momento adequado de encerrar uma discussão, dando pros-
seguimento aos demais itens previsto na ordem do dia.

Sugestões – Quando um participante apontar erros, peça, educadamente, que 
ele apresente alguma sugestão. Assim, o morador se sentirá integrado ao processo 
e incentivado a ajudar.

Compreensão – O síndico deve tentar entender o perfil dos moradores para 
que, durante as reuniões, ele saiba como lidar com cada um deles.

Interrupções – Solicitar que os participantes desliguem os celulares, pagers e 
radiocomunicadores evitando que a reunião seja interrompida, a não ser em caso 
de urgência.

Comodidade – Montar uma mesa com café, chá e biscoitos para depois da as-
sembleia é um ato de delicadeza que pode, inclusive, servir para aproximar ainda 
mais as pessoas.

Polidez – Lembrar-se de que, mais do que palavras, o que conta na comunicação 
interpessoal são o tom de voz, os gestos e o modo de se falar com as pessoas.
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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 fácil ul-
trapassar o obstáculo inicial, 
afinal quem vai dar a primei-
ra 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 

Ricardo Karpat

momento, todos se depara-
ram com as dificuldades de 
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 alunos 
tenham preferência no pro-
cesso 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 experiência 
em comandar funcionários; 
é engenheiro: tem conheci-
mento de manutenção; é conta-
dor: poderá controlar muito bem 
as prestações de contas do con-
domínio; 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 Sín-
dico Profissional, que está se 
qualificando, fazendo cursos, 
realizando estágios, indo a 
eventos e tudo o mais. Uma 
excelente forma de propagar 
essa notícia são as mídias 
sociais, além delas, comente 
pessoalmente com os ami-
gos, apresente seus serviços 
às pessoas que podem lhe 
contratá-lo ou recomendá-
-lo. Normalmente, a primei-
ra oportunidade vem de uma
pessoa que já lhe conhece e
confia em você, mesmo sem
experiência específica no
segmento.
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5 Dicas para aproximar os vizinhos 
dentro do condomínio

Vizinhança

Pressa, timidez ou des-
confiança. Os motivos 
para não saber ao me-

nos o nome do vizinho que 
mora no apartamento ao 
lado são muitos. Mas essa 
integração social pode ser 
decisiva em uma situação de 
emergência, atividade pro-
fissional ou até mesmo em 
um novo relacionamento 
amoroso. É com esse obje-
tivo que condomínios estão 
cada vez mais investindo em 
promoções de convívio so-
cial para melhorar a intera-
ção entre os moradores.

 Atividades voltadas à ter-
ceira idade, bazares, chur-
rasco aos finais de semana, 
passeios em conjunto entre 
os moradores e jogos. Essas 
são algumas das atividades 
que condomínios adotaram 
para tornar o ambiente mais 
familiar e agradável possível. 
A organização dessa integra-
ção, na maioria das vezes, é 
feita pelo próprio síndico, 
que deixa de lado o perfil de 
gerente para assumir o papel 
de monitor ou recreador.

 A união entre os mo-
radores, além de tornar o 
ambiente mais harmonio-
so, fortalece a atividade do 
condomínio, contribui para 
a tomada de decisões em 
conjunto e abre um leque de 
opções, inclusive, para racio-
nalização de custos.

 O primeiro passo para 
iniciar este processo de so-

ciabilização, no entanto, 
deve partir dos próprios mo-
radores. A dica é organizar 
um pequeno grupo de mo-
radores e propor ao síndico 
atividades que estimulem a 
união de todos. A partir daí 
a interação ganha corpo na-
turalmente até a adesão da 
maioria.

 Essas atividades são bas-
tante importantes, mas é 
bom deixar claro que nin-
guém é obrigado a partici-
par. É importante respeitar 
as escolhas de cada morador 
para que o convívio social 
não seja forçado. Confira as 
dicas que preparamos para 
aproximar os vizinhos:

1- Conheça o seu público.
Um condomínio com a

maioria de crianças e adoles-
centes não vai se interessar 
por um bazar por exemplo;

2- Faça uma pesquisa in-
terna, ouça os condômi-

nos. Eles podem ter contri-
buições valiosas para uma 
maior integração;

3- Faça festas temáticas:
dia das crianças, natal,

eventos como copa do mun-
do são datas importantes 
para realizar festas de inte-
gração entre os condôminos;

4- Comunicação é tudo.
Divulgue os eventos do

condomínio em locais de 
muita circulação e com boa 
antecedência. Isso ajuda as 
pessoas a se programarem.

5- Organize uma agenda
de eventos nas férias es-

colares: esportes, brincadei-
ras, monitores. As crianças 
se aproximam e incentivam 
os pais a participarem.

Fonte:  Lello Condomínios
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se tornam um verdadeiro 
inferno na vida do sindico. 
Combatê-las é essencial para 
a preservação da imagem 
do sindico e principalmente 
pela idoneidade de sua ad-
ministração. 

 Mas como saber se aqui-
lo divulgado são verdades ou 
mentiras? É de fundamental 
importância em primeiro 
lugar, não acreditar no pri-
meiro momento naquilo que 
estiver recebendo repentina-
mente e buscar se interar da 
situação levantada, para en-
tão firmar uma posição. 

 Desse modo, vale a pena 
à avaliação por parte dos 
condôminos  destes 6 passos 
preventivos a serem consi-
derados antes da tomada de 
posição, vejamos: 

1- Procurar e apurar com
outras fontes de informação
(condôminos e conselheiros
fiscais)  o teor e os objetivos
da informação divulgada;

2- Questionar os autores se
existe na prática, provas con-
cretas e documentadas das
eventuais denúncias;

3- Analisar o texto em de-

Assessoria Condominial

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

Por
Aldo Junior |

Como  combater as “Fake 
News” condominiais

Em tempos de fake 
News, todos estão 
preocupados com o 

poder que as redes sociais 
têm de impactar positiva ou 
negativamente as pessoas 
comuns, empresários, sín-
dicos, administradores e até 
governantes. Histórias fal-
sas viajam muito mais rapi-
damente nas redes sociais 
do que as verdadeiras, uma 
vez que costumam ter cunho 
emocional ou político e são 
escritas muitas vezes com 
esta intenção.

 Não é novidade para ne-
nhum sindico que condô-
minos insatisfeitos, ou até 
mesmo a oposição instalada 
dentro de um condomínio 
seja ele residencial, comer-
cial ou misto costuma ser 
sangrenta e impiedosa. 

 O que impera nos con-
domínios são os interesses 
individuais, nunca os cole-
tivos, portanto tudo começa 
com primeiro não emanado 
pelo sindico. No momento 
em que o sindico vem aten-
dendo favores, abrindo ex-
ceções e fazendo as vontade 
dos condôminos em todas as 
suas pretensões tudo fica azul. 

 Quando o sindico resolve 
discordar, não atender as or-
dens veladas de seus condô-
minos, tudo se transforma, 
os insatisfeitos se revoltam, 
a oposição aparece repen-
tinamente e se exalta pelos 
corredores e ai começam as 
divulgações de mentiras, ila-
ções, acusações e chegamos 
às fatídicas fake news condo-
miniais. 

 Cartas apócrifas indican-
do saldos fictícios do con-
domínio, tentando induzir o 
condômino ao erro de ava-
liação da gestão do sindico, 
avisos mentirosos colocados 
debaixo das portas na calada 
da noite, emails com  “print” 
de telas de aplicativos disse-
minados sem qualquer con-
trole, além de mensagens 
fixadas nos murais com as 
mais absurdas acusações, 

infelizmente são muito co-
muns. 

 Essa prática que se asse-
melha muito as fake news, 
podemos chamar de fake 
news condominiais. Apesar 
de não ter a característica 
especifica e técnica de uma 
notícia, acaba circulando 
pelo condomínio e se não for 
rebatida em tempo acaba vi-
rando uma verdade mentiro-
sa. 

 Esse é o ponto principal 
da questão. O sindico não 
pode em hipótese alguma 
permitir que essas ditas “no-
ticias” circulem pelos mais 
diversos meios de comunica-
ção do condomínio sem a de-
vida e contundente resposta. 

 Essas inverdades mui-
tas vezes são propagadas e 

talhes, com critério e olhar 
crítico avaliando o que é re-
levante  e supostamente ver-
dadeiro;

4- Ponderar junto ao sindi-
co sobre o assunto em tela e
levantar suas possíveis dúvi-
das;

5- Permitir ao sindico o
direito de resposta, com a
apresentação de plausíveis
documentos,  seja ela verbal
ou por escrito;

6- Finalmente, após todas
as análises, emitir sua opi-
nião sobre o tema.

 Provocar o senso críti-
co nos condôminos, trazer 
a discussão democrática os 
temas questionados pelos 
opositores sem querer pro-
tagonizar ou se revestir na 
figura de um vingador, pode 
sem duvida, resolver a situa-
ção sem traumas. 

 Saber receber a infor-
mação com tranquilidade, 
analisar com calma se é ver-
dadeira ou falsa, e não pro-
paga-la de forma irresponsá-
vel para outros condôminos 
pode evitar quem sabe uma 
tragédia no condomínio. 
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Administração

Entenda a importância de revisar os contratos de 
manutenção predial

Considerando os vários 
fatores que influen-
ciam na preservação 

das edificações, a manuten-
ção predial deve ser uma 
preocupação central das ad-
ministradoras de condomí-
nios. Processo de envelheci-
mento natural da estrutura, 
deterioração por acidentes, 
conservação de equipamen-
tos e áreas comuns: esses 
são apenas alguns exemplos 
de variáveis que ressaltam a 
importância de uma manu-
tenção periódica nas depen-
dências do condomínio.

 O recomendado, nesse 
sentido, é que o serviço seja 
realizado por empresas de 
confiança e especializadas 
em manutenção predial, vi-
sando garantir a qualidade 
dos reparos (preventivos e 
corretivos) e o pleno funcio-
namento do edifício a longo 
prazo.

 A seguir, saiba mais so-
bre a importância de revisar 
os contratos desse tipo de 
terceirização tão indispen-
sável na gestão de condomí-
nios!

 Por que é importante fir-
mar contratos de manuten-
ção predial?

 Antes de analisar a im-
portância da revisão de con-
tratos de manutenção, é in-
teressante abordar o papel 

fundamental dos contratos 
que formalizam esse tipo de 
prestação de serviços.

 Vale a pena reforçar que 
manter a manutenção em 
dia (e cuidar da parte legal 
de todo processo) é respon-
sabilidade do síndico ou ad-
ministradora, que podem 
inclusive responder civil e 
criminalmente se houver 
prejuízos ou acidentes que 
ocorram devido à omissão 
ou negligência nesse senti-
do.

 Lembramos que a ma-
nutenção predial consiste 
no conjunto de atividades a 
serem realizadas ao longo de 
toda a vida edificação, visan-
do recuperar ou conservar 
sua capacidade funcional e 
atender às necessidades e à 
segurança de moradores e 
funcionários.

 Serviços dessa natureza 
são indispensáveis e devem 
ser contínuos. As principais 
assistências contratadas e 
incluídas em contratos de 
manutenção incluem:

• Manutenção de eleva-
dores;

• Limpeza;

• Manutenção de antenas
coletivas;

• Verificação periódica de
iluminação;

• Zeladoria;

• Jardinagem;

• Manutenção elétrica ge-
ral.

 A contratação e avaliação 
técnica de todos esses recur-
sos do condomínio exigem 
o apoio de empresas espe-
cializadas e qualificadas.
Após a contratação, a etapa
da redação e fechamento do
contrato é imprescindível,
porque garante a segurança
jurídica na relação entre ad-
ministradora, funcionários e
empresas terceirizadas.

 O ideal, inclusive, é que 
os administradores contem 
com uma boa assistência ju-
rídica na redação do contra-
to, visando assegurar a vali-
dade legal do mesmo. Esse 
documento, afinal de contas, 
abrange uma série de infor-
mações fundamentais, tais 
como valores, forma de pa-
gamento, tempo de vigên-
cia, especificação do serviço 
oferecido e medidas a serem 
cumpridas pela empresa 
contratada.

 O contrato é um acordo 
formal – só oficialize o que 
realmente pode ser cumpri-
do!

 Afinal, qual é a impor-
tância de fazer a revisão des-
ses contratos?

 Além da redação e da 
formalização de bons acor-
dos de manutenção predial, 
uma gestão contratual eficaz 
também demanda uma revi-
são constante dos contratos 
já firmados.

 Essa rotina já uma reali-
dade na sua gestão?

 É importante ter em 
mente que, em muitas das 
vezes, a administradora 
firma contratos de manu-
tenção predial mais caros e 
mais complexos do que real-
mente necessita.

 Outra situação comum é 
identificar que o condomínio 
está “preso” a parcerias anti-
gas e pouco compensatórias, 
que já não correspondem ao 
atual cenário de mercado ou 
à realidade condominial.

 A revisão de contratos de 
manutenção predial, nesse 
sentido, é fundamental para 
encontrar aspectos contra-
tuais que podem ser altera-
dos, além de permitir que 
a administradora se man-
tenha a par de datas-chave 
para a gestão.

 Sem a devida análise e 
revisão de contratos, a ad-
ministração corre o risco 
de ignorar detalhes impor-

tantes como os termos para 
renovação automática de 
serviços (que são uma práti-
ca comum de empresas ter-
ceirizadas para prolongar o 
contrato).

 Ao deixar passar essa 
análise, o gestor pode cor-
roborar acidentalmente com 
ajustes de valores a índices 
defasados, por exemplo. 
Essa pequena falta de aten-
ção, por sua vez, pode com-
prometer todo o orçamento 
do condomínio durante um 
longo período.

 Por outro lado, a realiza-
ção adequada de revisão per-
mite ter um conhecimento 
prévio de eventuais datas de 
renovação de serviços, o que 
abre espaço para cancelar o 
contrato com antecedência 
ou negociar condições me-
lhores em tempo hábil.

 Um outro grande benefí-
cio da revisão contratual é a 
possibilidade de mensurar a 
qualidade do serviço ofere-
cido pelas empresas contra-
tadas. Pergunte-se: o padrão 
de eficácia combinado em 
contrato (e expresso nos ter-
mos de compromisso) tem 
sido cumprido?

 Se não, trata-se de uma 
ótima oportunidade para 
exigir um serviço de exce-
lência – e com o apoio do 
respaldo jurídico!
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O síndico e suas 
múltiplas obrigações

Gestão Condominial

Inúmeras são as obriga-
ções dos síndicos. Parte 
desse rol de atribuições 

está no atendimento às nor-
mas, legislação e questões 
administrativas que abran-
gem sua função e pela qual 
ele responde. E, somente 
nesse quesito, são tantas exi-
gências que, provavelmente, 
nem ao final de seu mandato 
ele consiga compila-las em 
sua totalidade.

 O parágrafo IV do 
Art.1348 do Código Civil diz 
que compete ao síndico cum-
prir e fazer cumprir a con-
venção, o regimento interno 
e as determinações da as-
sembleia. Mas, não é só isso, 
vai além. Também tem que 
conhecer as legislações tra-
balhista e tributária, algumas 
normas da ABNT e, mesmo 
tendo conhecimento do Có-
digo Civil, deve saber quais 
os julgados mais recentes so-
bre os assuntos polêmicos.

 Por muitas vezes, são 
decisões que ampliam ou 
limitam as suas ações no 
exercício de sua função. Isso 
acontece justamente porque 
grande parte das regras vi-
sam à expô-lo, poucas o pro-
tegem.

 Simples seria se bastasse 
conhecer os 28 artigos do Có-
digo Civil que se referem aos 
condomínios. Artigos esses 
na sua maioria originários da 
Lei 4.961, de 1964. É desne-
cessário dizer que tais artigos 
já são obsoletos e, principal-
mente, insuficientes, pois já 
não refletem a necessidade 
de grande parte das edi-
ficações modernas, como 
condomínios com serviços, 
condomínios-clube, empre-
endimentos múltiplos, Airb-
nb e outros. O que até é com-
preensível para um Código 
que tramitou no Congresso 

quase 30 anos antes de sua 
aprovação.

 A sindicância deixou há 
muito tempo de ser cargo 
para amadores. A amplitude 
de suas ações e a gama de 
itens que envolvem a gestão 
condominial exigem grande 
dedicação e preparo. Por esse 
motivo, cresce a preferência 
por síndicos profissionais, 
que atuam nessa atividade 
com dedicação exclusiva.  
Claro, vale ressaltar que não 
somente esses, mas também 
os síndicos voluntários que 
bem preparados e devotados 
também mostram-se capazes 
para exercer a administração 
com eficiência.

 A eficácia da gestão en-
contra seu alicerce na as-
sessoria que esses síndicos, 
profissionais ou voluntários, 
buscam no segmento. Ad-
ministradoras estruturadas, 
advogados especializados, 
suporte nas diversas áreas 
de segurança, engenharia 
ou financeira ajudam na so-
lução das diversas e com-
plexas questões que a figura 
do síndico encontra no dia a 
dia. Quanto maior a gama de 
orientação técnica nas ques-
tões, maior será a credibili-
dade e seu nível de acerto.

 Muitos ainda imaginam 
que o síndico deve ser um 
múltiplo especialista, conhe-
cedor de toda a gama de itens 
que fazem parte da rotina 
dos empreendimentos. Ledo 
engano. O síndico deve ser 
visto como um CEO (Chief 
Executive Officer), diretor 
executivo, maior autoridade 
na hierarquia de uma orga-
nização. E, como tal, tem a 
responsabilidade de executar 
todas as decisões das assem-
bleias e atender as exigências 
da legislação no tocante à 

edificação, segurança e regi-
mento interno.

 Tal qual numa empresa, 
onde o executivo tem o corpo 
gerencial para desempenhar 
a sua função, no condomí-
nio o síndico também deve-
rá ter sua equipe interna e 
assessorias especializadas, 
entendendo que, dessa for-
ma, a gestão condominial 
pode ser compartilhada com 
os demais membros do cor-
po diretivo e com os condô-
minos que comparecem nas 
assembleias, dividindo as de-
cisões, sempre respaldadas 
nas orientações das diversas 
consultorias.

 O síndico é o executivo 
que cuida e protege do patri-
mônio comum. Já que a ele 
cabe tamanha responsabi-
lidade pelas ações, razoável 
é disponibilizar meios para 
que o mesmo alcance o su-
cesso de seu desempenho.

* Gabriel Karpat é dire-
tor da GK Administração de
Bens e coordenador do cur-
so de síndicos profissionais
da Gabor RH – diretoria@
gk.com.br

Gabriel Karpat
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Trabalhista

Supremo decide manter extinção do 
imposto sindical obrigatório

O plenário do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF) decidiu nesta 

sexta (29), por 6 votos a 3, 
manter a extinção da obri-
gatoriedade da contribuição 
sindical, aprovado pelo Con-
gresso no ano passado como 
parte da reforma trabalhista.

 Desde a reforma, o des-
conto de um dia de trabalho 
por ano em favor do sindica-
to da categoria passou a ser 
opcional, mediante autori-
zação prévia do trabalhador. 
A maioria dos ministros do 
STF concluiu, nesta sexta-
-feira, que a mudança feita
pelo Legislativo é constitu-
cional.

 O ministro Alexandre 
de Moraes, que votou nes-
ta sexta para que o imposto 
seja facultativo, avaliou que 
a obrigatoriedade tem entre 
seus efeitos negativos uma 
baixa filiação de trabalhado-
res a entidades representati-
vas. Para ele, a Constituição 

de 1988 privilegiou uma 
maior liberdade do sindica-
to em relação ao Estado e do 
indivíduo em relação ao sin-
dicato, o que não ocorreria 
se o imposto for compulsó-
rio.

 “Não há autonomia, não 
há a liberdade se os sindica-
tos continuarem a depender 
de uma contribuição estatal 
para sobrevivência. Quanto 
mais independente econo-
micamente, sem depender 
do dinheiro público, mais 
fortes serão, mais represen-
tativos serão”, afirmou Mo-
raes. “O hábito do cachimbo 
deixa a boca torta”, disse 
o ministro Marco Aurélio
Mello, concordando com o
fim da obrigatoriedade.

Como votaram os 
ministros

 Votaram para que o im-
posto continue opcional a 
presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, e o os minis-
tros Alexandre de Moraes, 

Luís Roberto Barroso, Gil-
mar Mendes, Marco Auré-
lio Mello e Luiz Fux, que foi 
primeiro a divergir e a quem 
caberá redigir o acórdão do 
julgamento.

 Em favor de que o im-
posto fosse compulsório 
votaram os ministros Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Edson 
Fachin, relator das ações 
diretas de inconstituciona-
lidade que questionavam o 
fim da obrigatoriedade. Não 
participaram do julgamento 
os ministros Ricardo Lewan-
dowski e Celso de Mello.

 Em seu voto, no qual 
acabou vencido, Fachin sus-
tentou que a Constituição 
de 1988 foi precursora no 
reconhecimento de diretos 
nas relações entre capital e 
trabalho, entre eles, a obri-
gatoriedade do imposto para 
custear o movimento sindi-
cal.

 “Entendo que a Cons-
tituição fez uma opção por 

definir-se em torno da com-
pulsoriedade da contribui-
ção sindical”, afirmou.

 O Supremo começou 
a julgar ontem (28) ações 
protocoladas por diversos 
sindicatos de trabalhado-
res contra alterações na 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), feitas pela 
Lei 13.467/2017, a reforma 
trabalhista. Entre os pontos 
contestados está o fim da 
contribuição sindical obri-
gatória.

Federações sindicais

 As dezenas de federações 
sindicais que recorreram ao 
STF alegam que o fim do 
imposto sindical obrigatório 
viola a Constituição, pois in-
viabiliza suas atividades por 
extinguir repentinamente a 
fonte de 80% de suas recei-
tas. Para os sindicatos, o im-
posto somente poderia ser 
extinto por meio da aprova-
ção de uma lei complemen-
tar, e não uma lei ordinária, 

como foi aprovada a refor-
ma.

 Durante o julgamento, 
a advogada-geral da União, 
Grace Mendonça, defendeu 
a manutenção da lei. Segun-
do a ministra, a contribuição 
sindical não é fonte essencial 
de custeio, e a CLT (Consoli-
dação das Leis Trabalhistas) 
prevê a possibilidade de re-
colhimento de mensalidade 
e taxas assistenciais para o 
custear das entidades.

 “Esse aprimoramento 
[da lei] é salutar para o Esta-
do Democrático de Direito, 
que não inibiu, por parte das 
entidades, o seu direito de 
se estruturar e de se organi-
zar. Há no Brasil, aproxima-
damente, 17 mil entidades 
sindicais, a revelar que essa 
liberdade sindical vem sen-
do bem observada”, argu-
mentou a advogada-geral da 
União.

Fonte: STF 

Fim da contribuição foi aprovado pelo Congresso no ano passado 
como parte da reforma trabalhista
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Manutenção Preventiva

Responsabilidade do síndico 
nas instalações de gás

Síndico pode ser responsabilizado por 
negligência ou omissão

Em casos de negligên-
cia na manutenção, 
que gerem acidentes 

ou danos à estrutura da edi-
ficação, o síndico pode ser 
responsabilizado.

 Embora não exista ne-
nhuma lei federal ou artigo 
que trate exclusivamente da 
responsabilidade do síndico 
sob as instalações de gás, 
é importante que ele fique 
atento às manutenções.

 Qualquer problema cau-
sado por falta de manuten-
ção ou instalação inade-
quada poderá resultar em 
alguma acusação judicial 
contra o síndico, já que ele 
é responsável pela conser-
vação e guarda de áreas co-
muns.

 Além disso, ele deve zelar 
pela prestação de serviços de 
interesse dos condôminos.

O que o código civil 
diz

• Art. 1.348. Compete ao
síndico: (...) II - represen-
tar, ativa e passivamente,
o condomínio, praticando,
em juízo ou fora dele, os
atos necessários à defesa
dos interesses comuns;
(...) V - diligenciar a con-

servação e a guarda das 
partes comuns e zelar pela 
prestação dos serviços que 
interessem aos possuido-
res; (...)  

 Como evitar 
problemas: 

• Inspecionando periódi-
camente, providenciando
reparos imediatos, e reali-
zando a manutenção cons-
tante das instalações.

• Recomenda-se inspecio-
nar tanto a central de gás
como todos os ramais. A
central, onde estão loca-
lizados os medidores, é
preferível que seja anual
e os ramais a cada 3 anos.
Também deverá ser emiti-
do laudo e recolhido ART.

A quem cabe o 
reparo?

 Apesar da instalação de 
gás ser composta por dife-
rentes canos, todos indivi-
dualizados, cada qual ser-
vindo a uma dada unidade, 
é considerada coisa comum, 
tendo em vista o potencial 
de perigo que cerca o assun-
to e por conta da instalação 
percorrer áreas de uso co-
mum.

 Desta forma, tanto a ins-
talação, quanto a manuten-
ção dos canos de gás, são 
de responsabilidade e in-
cumbência do condomínio, 
e seus gastos deverão ser 
arcados por todos os condô-
minos, com base no critério 
de rateio de despesa previsto 
na Convenção.

Por Eduardo Coelho 
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Quando o síndico pode entrar nas 
unidades privativas?

Pois bem, um condomí-
nio edilício é forma-
do, pelos termos do 

Art. 1.331, do Código Civil 
(Lei Federal 10.406/2002), 
por partes comuns e privati-
vas. Assim, já num primeiro 
momento observamos que 
também a manutenção das 
áreas privativas compõe a 
administração de um condo-
mínio, não de forma direta, 
por serem propriedades in-
dependentes, mas indireta-
mente.

 Tais condições são vistas 
quando o condomínio, pre-
servando o consumo coletivo 
de água e seus gastos, alerta 
as unidades condominiais 
para observarem torneiras, 
descargas, chuveiros e qual-

quer outro aparelho que pos-
sa causar o famoso “pinga 
pinga”. Elas poderão se dar 
ainda no capítulo da gestão 
das reformas nas unidades, 
sob as recomendações da 
ABNT NBR 16.280, segundo 
a qual os proprietários deve-
rão assegurar a integridade 
física dos imóveis, de forma 
a não prejudicar o coletivo. 
Ainda cabe pensarmos em 
uma interferência do con-
domínio em áreas privativas 
quando, de forma proativa 
na ação, este preserva a co-
letividade orientando os mo-
radores a fazerem uma visto-
ria em suas janelas.

 No entanto, outras for-
mas de interferência podem 
ocorrer, uma vez que nos 

termos do mesmo Art. 1.331, 
as redes de distribuição de 
água, esgoto, sinais de TV 
coletiva, interfonia, gás, en-
tre outros, podem passar por 
dentro das unidades privati-
vas. Ainda que sejam classi-
ficados como áreas comuns, 
elas são de responsabilidade 
direta do síndico.

 Seja nos casos diretos, 
seja nos indiretos, trata-
-se de um dever do síndico
agir, como administrador e
representante legal do con-
domínio, visando conservar,
guardar e zelar pelas partes
que compõem o condomínio,
a teor da legislação (Artigos
1.347 c/c 1.348, II e IV, todos
do Código Civil), sob pena de
responder por omissão ou,

em último caso, por admi-
nistração não conveniente, 
motivação para uma desti-
tuição.

 Cabe neste sentido, como 
um direito/dever do síndico, 
vistoriar as unidades pri-
vativas e, conforme o caso, 
executar reparos nas áreas 
comuns ainda que interna-
mente localizadas em áreas 
privativas.

 Não sendo, no entan-
to, receptiva a vistoria, ou 
seja, havendo uma resistên-
cia por parte do morador, o 
síndico, após expor a ele as 
razões e danos coletivos que 
possam ocorrer, negociando 
uma entrada, não terá ou-
tra alternativa senão propor 
uma demanda judicial com 

pedido de tutela provisória, 
que poderá até ser satisfati-
va, porém caucionada, pos-
sibilitando assim entrar na 
unidade e fazer o que for 
necessário para preservar a 
coletividade.

 A questão não é simples 
e carece sempre de uma re-
flexão caso a caso, evitando 
ações no Poder Judiciário 
que possam causar maio-
res danos à coletividade em 
face de um conflito instau-
rado. Saber porque, quando 
e como proceder e gerenciar 
o problema é uma função es-
sencial do síndico, que deve-
rá manter a ordem, sem per-
der o foco de seus deveres e
abrir mão da paz em sua co-
letividade.

Cristiano de Souza

Não há dúvidas quanto ao dever do síndico em administrar os condomínios, uma vez escolhido pela assembleia. 
Muito se questiona se seus deveres de administrador estariam restritos às áreas comuns, não podendo interferir 

nas privativas, tampouco em seu cotidiano e, por consequência, não podendo fiscalizá-las.

Matéria Capa
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Engenharia Diagnóstica

Fernando Autran |

Consulte o Engenheiro...

Diversidade 
para o bem:
O dono de 

animal problema
Antes de introduzir a 

nova coluna da Folha 
do Síndico, tomo a 

liberdade de apresentar-me 
a vocês leitores. Meu nome 
é Fernando Autran Jr., en-
genheiro eletricista gradu-
ado pela Universidade de 
Brasília, pós-graduado pela 
UnB e USP, com atuação 
no mercado de engenharia 
diagnóstica, pericial e ma-
nutenção há 20 anos. Mais 
recentemente, em parale-
lo às minhas atividades do 
dia-a-dia, venho realizando 
palestras para gestores de 
condomínios com a intenção 
de levar informações neces-
sárias para a compreensão e 
condução dos problemas de 
engenharia e manutenção 
que cada vez mais tomam o 
tempo desses administrado-
res. Tais questões, se não de-
vidamente tratadas, podem 
acarretar sérios prejuízos à 
vida humana, financeiros e, 
consequentemente, à quali-
dade de vidas dos moradores 
e usuários das edificações.

 A partir da presente edi-
ção da Folha do Síndico, o 
público condominial pas-
sa a contar com ferramenta 
para lhe auxiliar nos desafios 
técnicos impostos por cons-
truções cada vez mais com-
plexas, normas técnicas e 

legislações com elevado grau 
de exigências, diversas agên-
cias de fiscalização e um mer-
cado em constante evolução. 
Mande suas dúvidas para 
fautran@periciapredial.com 
(coloque no campo ‘assun-
to’ a frase ‘Consulte o Enge-
nheiro’), e aquelas de maior 
interesse serão publicadas 
nas edições subsequentes. 
Para assuntos que fujam do 
conhecimento desse colunis-
ta, comprometo-me a buscar 
o apoio e contribuição de
profissionais especializados,
de forma que não fique qual-
quer dúvida sem sua devida
resposta ou orientação.

 Costumo comentar, em 
minhas palestras, que o Sín-
dico ou Síndica de hoje, de 
forma geral, já conta com ser-
viços administrativos, contá-
beis, assessoramento jurí-
dico, e até mesmo apoio de 
recursos humanos fornecido 
pelas empresas de terceiriza-
ção de pessoal. Na mesma li-
nha, um gestor condominial, 
em início de mandato, pos-
sui diferentes formas para 
levantar e compreender seu 
status jurídico, contábil e de 
pessoal de seu Condomínio. 
Mas e quanto às questões 
técnicas? Como está a saú-
de da edificação? Em que 
pé anda a manutenção pre-

ventiva; ou ainda, existe um 
programa de manutenção 
preventiva em andamento? 
Em quais condições técnicas 
recebi o Condomínio? Como 
contratar serviços e obras de 
engenharia? Como lidar com 
empreiteiras e fornecedo-
res? Quais documentações 
técnicas devo providenciar 
regularmente por conta de 
fiscalizações? E o mais im-
portante... como garantir a 
qualidade e segurança da 
construção e das instalações, 
de forma adequada, transpa-
rente e com custos controla-
dos?

 As respostas a todas es-
sas questões serão trazidas 
ao longo das próximas edi-
ções, com orientações claras 
quanto ao que o gestor preci-
sa conhecer, planejar, execu-
tar, monitorar, diagnosticar, 
fiscalizar e manter, dentro 
das diferentes disciplinas 
de engenharia, de maneira 
que seu Condomínio esteja 
em conformidade com as le-
gislações e normas técnicas 
vigentes, em dia com suas 
manutenções preventivas e 
corretivas, e, acima de tudo, 
seguro para seus usuários.

 Aguardo seus comentá-
rios e envio de dúvidas.
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As normas jurídi-
cas não permitem 
mais que o condo-

mínio proíba os morado-
res de ter animais, desde 
que não interfira no bem 
estar do restante dos mo-
radores do prédio. Mes-
mo assim, existem os do-
nos de bichos que latem a 
qualquer hora ou que não 
transportam seu chama-
do amigo de estimação de 
forma correta, às vezes, 
trazendo riscos para os 
outros. O dono de animal 
problema, na verdade é 
o pivô das desavenças, já
que é ele que não respeita
as regras do edifício por
não entender que existem
pessoas que não gostam de
bichos.

Solução
 Fazer reuniões com os 
donos de animais para es-
clarecer sobre a importân-
cia de seguir normas para 
a presença dos bichos e 
expor que nem todos nos 
prédios são obrigados a 
conviver com cães e gatos 
dos outros. “É necessário 
disciplinar em regimento 
interno a forma de tolerar 
os animais no condomínio 
e distribuir circulares pe-
riódicas informando des-
tas normas – não havendo 
respeito advertir/multar 
conforme determina regi-
mento interno/convenção.
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5 dicas para usar redes sociais na 
administração de condomínios

As redes sociais hoje 
formam uma enor-
me comunidade glo-

bal, onde bilhões de pessoas 
interagem entre si. A ampla 
abrangência dessas plata-
formas faz com que cada vez 
mais empresas e entres jurí-
dicos se façam presentes ne-
las para melhorar seu rela-
cionamento e comunicação 
com as pessoas. E a adminis-
tração de condomínios não é 
exceção à regra.

 Se você atua como admi-
nistrador ou síndico de um 
condomínio residencial já 
deve ter pensado em como 
fazer uso das plataformas 
sociais para divulgação de 
material informativo para os 
condôminos, bem como para 
inibir a ação de perfis e pági-
nas “falsos”. Pensando nisso, 
separamos cinco dicas para 
você usar nas redes sociais 
em prol do seu condomínio. 
Acompanhe!

Educar e orientar

 O mais “nobre” dos as-
pectos das redes sociais é a 
sua capacidade incrível de 
propagar informação e co-

nhecimento. Use isso a favor 
do seu condomínio e de to-
dos os moradores, publican-
do materiais que orientem e 
eduquem as pessoas acerca 
dos assuntos e problemas 
inerentes ao condomínio.

 Nesse sentido, é possível 
oferecer materiais como: di-
cas de segurança para evitar 
acidentes nas áreas de lazer, 
procedimentos para entra-
da no condomínio durante a 
noite, como e onde depositar 
o lixo, horários permitidos
para certas atividades (pe-
quenas reformas e confra-
ternizações, por exemplo),
dentre outras possibilidades.

Evitar conteúdo 
disperso

 O grande pecado dos 
grupos ditos funcionais nas 
redes sociais é a quantidade 
de material disperso que é 
compartilhado. Correntes, 
memes e links com notícias 
sobre assuntos totalmente 
alheios à proposta dos per-
fis e páginas (quando não 
falsas) estão entre os casos 
mais recorrentes. Evite a 
todo custo, pois isso torna a 

discussão dispersa, desesti-
mulante e menos importan-
te.

Mostrar resultados

 Uma ótima ideia é usar as 
redes sociais para mostrar e 
divulgar resultados de ações 
e campanhas realizadas no 
condomínio, como as de co-
leta de agasalho e alimen-
tos, de economia de recursos 
(água, energia) e de coleta 
seletiva de resíduos.

Além disso, você pode tam-
bém divulgar o resultado de 
ações nas áreas comuns e de 
lazer, como reformas na pis-
cina e manutenção do play-
ground — afinal, quem não 
gostaria de saber que os re-
cursos do condomínio estão 
sendo bem gastos?

Promover a 
integração

 Redes sociais são feitas 
de pessoas que comunicam 
e interagem entre si, e nada 
mais adequado que essas 
plataformas sejam utilizadas 
para a integração entre pes-
soas do mesmo grupo. No 
caso de um condomínio resi-
dencial, nada melhor do que 
aproximar as pessoas que vi-
vem sob os mesmos “tetos”, 
não é mesmo?

 Faça uso das redes sociais 
para divulgar ações de inte-
gração, eventos de confrater-
nização ou mesmo pequenas 
brincadeiras virtuais, desde 
que tenham relação com as-
pectos ou temas ligados ao 
cotidiano do condomínio. 

Vivência e relacionamento 
social também são práticas 
saudáveis e possíveis dentro 
de comunidades virtuais.

Manter aberto 
um canal de 

comunicação

 Você, enquanto adminis-
trador ou síndico, deve sem-
pre estar atento e disponível 
para receber quaisquer tipos 
de reclamação, denúncia ou 
sugestão por parte dos mora-
dores. Isso se aplica também 
aos canais digitais, por onde 
você deve acolher e respon-
der de forma precisa e cor-
dial a todas as solicitações, 
desde que o canal seja o ofi-
cial.

 Usar as redes sociais na 
administração de condomí-
nios não é tarefa das mais fá-
ceis, principalmente quando 
temos que lidar com pessoas 
que têm interesses, objetivos 
e personalidades distintas. 
Mas, agora que você já tem 
em mãos as principais dicas 
e orientações, que tal com-
partilhar com seus contatos 
nas suas redes sociais?

Internet Por
Rafael Moreira Rolim |
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Entrada de estranhos no condomínio
Liberação só deve ser efetuada após identificação e confirmação

Repeteco Por
José Elias de Godoy |

Os marginais, atual-
mente, têm-se uti-
lizado dos mais di-

versos ardis para entrar nos 
condomínios com a finalida-
de de cometerem algum tipo 
de delito contra seus mora-
dores. 

 Tem-se observado, ulti-
mamente, que jovens che-
gam na portaria dos prédios 
e se dizem parentes de mo-
radores, informando dados 
de condôminos e forçando a 
entrada.

 Aliado a isso, o porteiro 
recebe, simultaneamente, 
uma ligação telefônica, onde 
o interlocutor se diz morador
de uma determinada unidade 
e pede para liberar a entrada
dos jovens, supostos paren-
tes que estão aguardando do
lado de fora.

Com estas informações 
o porteiro acaba liberando o
acesso dessas pessoas ao in-

terior do edifício que furtam 
um ou mais apartamentos, 
mediante arrombamento ou 
“mixando” suas portas.

 Diante do exposto, é im-
portante saber que o porteiro 
deve ser orientado que antes 
de tomar atitudes para libe-
rar entrada de estranhos ao 
prédio, certifique-se que a 
autorização, via fone, partiu 
realmente de um morador.

 Cabe lembrar que, dessa 
forma, a comunicação fica 
vulnerabilizada e sem a devi-
da credibilidade.

 Para evitar tal cenário, a 
portaria deverá manter um 
cadastro atualizado de todos 
condôminos servindo como 
fonte de consulta para os 
porteiros a fim destes con-
tatarem diretamente com os 
moradores e não, simples-
mente, liberando entrada de 
estranhos por meio de uma 
ligação telefônica, onde a ou-

tra parte se diz morador, sem 
que haja a devida confirma-
ção e veracidade da chama-
da. 

 Fora isso, deve-se  tomar 
algumas precauções nas en-
tradas dos condomínios, ini-
ciando-se pela identificação 
de toda e qualquer pessoa es-
tranha que queira entrar no 
prédio, isso do lado de fora 
dos portões, perguntando-
-lhe o nome, com quem gos-
taria de falar além de indagar
qual apartamento irá  visitar.

 Feito isso, deve-se entrar 
em contato com o morador, 
verificando a possibilidade 
deste recebê-lo ou não. Sen-
do autorizado dever-se-á 
franquear a entrada do visi-
tante, cadastrando seus da-
dos em livro próprio, ou ain-
da no sistema informatizado, 
liberando sua entrada.

 Os funcionários de porta-
ria devem ser conscientiza-

dos que nunca podem abrir 
os portões sem a autorização 
expressa do morador, do ze-
lador ou do gerente predial.

 Todas estas dificuldades 
estão intimamente relaciona-
das com a falta de qualifica-
ção destes profissionais uma 
vez que a única forma de se 
modificar comportamentos 
distorcidos é através de um 
bom treinamento, que deixa 
de ser um gasto para ser um 
excelente investimento, com 
a certeza que haverá melho-
ria  na prestação de serviço 
da mão de obra de portaria.

 Agindo-se preventiva-
mente e com conhecimento, 
é que se poderá minimizar es-
ses riscos e dificultar o acesso 
dos ladrões que querem se 
aproveitar das vulnerabili-
dades e fazer os condomínios  
vítimas de suas artimanhas.




