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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 23 ------

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

Junho 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



3Junho de 2017

Em meio a tanta insta-
bilidade econômica 
a qual o país vem en-

frentando nos últimos anos, 
enfim temos uma notícia po-
sitiva para os condomínios: 
os índices de inadimplência 
já demonstram estagnação e 
até uma certa regressão. 

 A inadimplência caiu 
19,7% em condomínios na 
cidade de São Paulo. É o que 
aponta balanço da Lello, em-
presa de administração con-
dominial com filiais na capi-
tal paulista, ABC, interior e 
litoral. Isso tendo como pa-
râmetro para inadimplência 
as cotas não pagas há 60 dias 
ou mais depois da data de 
vencimento.

 Especialistas atribuem o 
maior controle à nova legis-
lação brasileira para esses 
casos, a qual instituiu novo 
modelo de ações de cobrança 
de cotas de condomínio em 

atraso, inibindo a ação de 
maus pagadores contuma-
zes. 

 Se o seu condomínio 
ainda sofre muito com os 
atrasos de taxas, uma boa 
assessoria jurídica deve ser 
procurada para ir em busca 
desses pagamentos e assim 
reequilibrar as finanças, uma 
vez que a maior parte da re-
ceita - e em muitos casos a 
totalidade dela - em condo-
mínios advém do pagamen-
to de cotas rateadas entre os 
condôminos.

 Ainda no papo jurídico, 
trazemos nessa edição uma 
entrevista com o advogado 
Dr. Adriano Dias sobre os 
vínculos do síndico com o 
condomínio, bem como as 
obrigações dele para com 
o administrador. O síndico 
serve ao condomínio, mas 
não é funcionário dele! En-
tenda detalhes dessa relação 

lendo nossa entrevista. 

 Em nossa seção de “Ma-
nutenção” trazemos infor-
mações valiosas sobre um as-
sunto que atemoriza muitos 
síndicos: as fissuras. Essas 
trinca em forma de rachadu-
ras lineares às vezes não são 
apenas um incômodo estéti-
co, mas também o aviso de 
uma ruptura estrutural, de-
vendo sempre ser realizada 
investigação de seus efeitos 
e causas, avaliadas por um 
engenheiro civil ou arquite-
to. Nossa reportagem con-
versou com um especialista 
sobre o tema. 

 Confira essas e outras 
matérias nessa edição da 
Folha do Síndico, um canal 
de comunicação objetivo e 
dinâmico com quem admi-
nistra condomínios. Boa lei-
tura!

Os editores

Nossa Mensagem
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Inadimplência em queda

Gestão Financeira

Atualização da legislação simplificou e agilizou processo de 
execução de dívidas, inibindo os maus pagadores

Um dos maiores desa-
fios com o qual o sín-
dico de condomínio 

precisa lidar é com os atra-
sos no pagamento das taxas 
de contribuição para despe-
sas ordinárias e extraordiná-
rias coletivas. Considerando 
que, na maioria das vezes, 
essa é a única fonte de ren-
da do condomínio, a situação 
financeira se agrava quando 
há inadimplência. 

 Por muito tempo, a prin-
cipal queixa dos administra-
dores de condomínio era a 
dificuldade em se executar 
dívidas de condôminos e os 
baixos juros de multa para 
os atrasos, o que não exercia 
pressão suficiente para que 
o pagamento da taxa condo-
minial fosse priorizado. 

 No entanto, mudanças 
recentes na legislação bra-
sileira vêm mudando esse 
cenário e aos poucos é pos-
sível perceber uma queda 
nos índices de inadimplência 
em condomínios. Exemplo 
disso: a inadimplência caiu 
19,7% em condomínios na 
cidade de São Paulo, aponta 
balanço da Lello, empresa de 
administração condominial 
com filiais na capital paulis-

ta, ABC, interior e litoral.

 O índice de inadimplên-
cia, que representa as co-
tas não pagas há 60 dias ou 
mais depois da data de ven-
cimento, foi, em março deste 
ano, de 4,48%. No mesmo 
mês de 2016 a taxa ficou em 
5,58%. Na comparação entre 
o primeiro trimestre de 2017 
com o mesmo período do 
ano passado a inadimplên-
cia caiu 15,6%, passando de 
5,63% para 4,75% segundo 
dados da administradora.

 Pode-se dizer que isso é 
resultado da entrada em vi-
gor do novo Código de Pro-
cesso Civil, em março do 
ano passado, o qual insti-
tuiu novo modelo de ações 
de cobrança de cotas de 
condomínio em atraso. Elas 
passaram a ser consideradas 
títulos executivos extrajudi-
ciais. A citação ao condômi-
no devedor pode ser feita por 
Correio, via carta registrada, 
bastando que o porteiro, um 
familiar ou vizinho assine o 
aviso de recebimento.

 A advogada Márcia An-
drade explica que o proce-
dimento foi simplificado e 
agora há mais agilidade na 

cobrança. “Antigamente ha-
via mais morosidade, pois 
a ação de cobrança podia 
levar, dependendo do caso, 
até cinco anos para ser exe-
cutada. Com o novo CPC, o 
condômino tem até três dias 
para fazer sua defesa e, caso 
não o faça de maneira satis-
fatória, a Justiça poderá de-
terminar a penhora das con-
tas bancárias ou do próprio 
imóvel do inadimplente, o 
que pressiona o devedor a 
quitar sua dívida mais rapi-
damente”, afirma.

 A pesquisa da admi-
nistradora Lello tamabém 
mostra que os inadimplen-
tes estão mais interessados 
e dispostos a negociarem 
seus débitos, o que se expli-
cita no aumento de 5,15% 
no número de acordos ami-
gáveis firmados no primeiro 
trimestres deste ano na com-
paração a igual período de 
2016. Houve 14,6 mil acor-
dos nos três primeiros me-
ses deste ano contra 13,8 mil 
entre janeiro e março do ano 
passado. O volume arreca-
dado nos acordos aumentou 
11% nos dois períodos, pas-
sando de R$ 23,8 milhões 
para R$ 26,4 milhões.
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Regras de etiqueta 
para Pets

Cotidiano

Nenhum condomínio 
tem autonomia para 
proibir a presença 

de animais de estimação, 
salvo em casos extremos em 
que esses ofereçam perigo à 
comunidade. Afora essa situ-
ação, condôminos têm sim o 
direito de criarem seus pets. 
Contudo, é necessário estar 
ciente de que a vida na co-
letividade requer normas de 
comportamento e é preciso 
respeitar isso. 

 Listamos abaixo 8 regras 
de etiqueta para animais de 
estimação (e principalmente 
seus donos) em condomínio:

1) Cães com coleira e 
guia sempre

Não importa o tamanho, 
raça ou nível de agressivida-
de do cão: ele precisa estar 
de coleira e ser guiado acom-
panhado pelo seu tutor. Não 
é porque são permitidos no 
condomínio que eles podem 
transitar soltos por onde 
quiserem, existem limites.

2) Sujou e limpou
O correto é não permitir que 
os animais façam suas neces-
sidades dentro do condomí-
nio. Porém, em se tratando 

de seres irracionais, é impos-
sível prever quando isso irá 
ocorrer ou proibi-los. Fezes 
e urina devem ser imediata-
mente limpas pelo dono do 
animal e não por funcioná-
rios de limpeza do prédio.

3) Jardim não é 
banheiro

Lugar para passeio é a rua. 
Não se deve permitir que 
cães e gatos ou outros pets 
utilizem o jardim ou caixas 
de areia de playground para 
defecarem ou urinarem. Isso 
é anti-higiênico e pode pro-
pagar doenças.

4) Trânsito por locais 
adequados

A entrada, circulação e saída 
dos animais devem obedecer 
a regras. Em alguns prédios, 
esse acesso é feito apenas 
pela garagem. O elevador in-
dicado para eles é o de ser-
viço.

5) Não imponha o 
contato

Se você chama o elevador e 
ele já está ocupado com al-
guém, aguarde-o sair para 
poder entrar com seu ani-
mal. Os demais condôminos 

banir o seu pet do condomí-
nio, mas também não são 
obrigados a ter contato pró-
ximo ele.

6) Controle o barulho
Cães latem, gatos miam, 
pássaros piam, enfim, todos 
os animais emitem sonso. É 
da natureza deles, mas cabe 
ao dono saber controlar o 
nível desses ruídos para não 
incomodar a vizinhança. 

7) Controle a 
agressividade

Nem todos os cães são 
agressivos, porém algumas 
raças são mais predispos-
tas a esse comportamento 
temperamental. Se o seu cão 
for assim, deve-se utilizar 
focinheira como medida de 
segurança.

8) Cuide da saúde do 
pet

Cartão de vacinação em dia 
e hábitos de higiene devem 
ser rigorosamente mantidos, 
pois animais de estimação 
podem transmitir doenças a 
outros animais ou mesmo a 
moradores



6 Junho de 2017

Coluna do Especialista

Rodrigo Karpat

Obrigações fiscais e a 
administração de condomínios

Cobrança registrada:
o que os condôminos precisam 

entender e saber

A boa administradora 
é um dos pilares de 
sustentação do con-

domínio. Atualmente com 
tantas obrigações legais ela 
está se tornando ainda mais 
importante e complexa. A 
figura dos condomínios au-
togeridos tem se tornado 
obsoleta. Aqueles que não 
possuem uma administra-
dora especializada passaram 
a ter custos muito elevados 
em face da necessidade de 
contratação de empresas de 
contabilidade, escritório de 
advocacia, de medicina do 
trabalho, seja para cumprir 
as posturas fiscais, contá-
beis, ou para realizar visto-
rias ou ingresso de ações. 
Estes custos individuais su-
peram o valor da contrata-
ção de uma boa administra-
dora.

 Dentre estas obrigações 
vale destacar a obrigatorie-
dade de emissão de Nota 
Fiscal do Tomador de Servi-
ços (NFTS), prevista no de-
creto lei 52.610, em vigência 
desde agosto de 2011 no mu-
nicípio de São Paulo. Esta 
norma estabelece que toda 
pessoa jurídica de São Paulo 
que receba uma nota fiscal 
de prestador de serviços de 
outros municípios fora do 
estado emita a NFTS. Devem 
emitir o documento também 
quem contratar serviços de 
empresas estabelecidas no 
município de São Paulo que 
não emitam nota fiscal ele-
trônica, cupom fiscal eletrô-
nico ou outro documento fis-

cal 
que es-
tejam obriga-
dos em função 
da legislação. 
Assim, aplicá-
veis também 
aqueles presta-
dos de serviços 
que emitam RPA 
– Recibo de Pres-
tador Autônomo.

 Outra obriga-
toriedade é a certifica-
ção digital cujo prazo para 
regularização foi até 31 de 
dezembro de 2011. Sem esta 
certificação os condomínios 
não conseguirão mais reali-
zar a transmissão de dados 
a Caixa Econômica Federal 
para INSS, FGTS, RAIS, en-
tre outros. E sem estas in-
formações os funcionários 
serão prejudicados e os sín-
dicos passíveis de responsa-
bilização, além das possíveis 
ações trabalhistas e multas 
oriundas da não transmis-
são destes dados nos prazos 
legais.

 Vale lembrar ainda que 
desde janeiro de 2009, a Lei 
14.865/08, obriga os con-
domínios da cidade de São 
Paulo a retenção do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) na fon-
te, referente a notas fiscais 

d e 
s e r v i ç o s 

específicos.

Sem contar as ou-
tras diversas normas 

em vigência, que obrigam 
os condomínios a recolhi-
mentos específicos e obriga-
ções passiveis de punições, 
tais como brigada de incên-
dio, CIPA, PPRA, limpeza de 
caixa d’água a cada seis me-
ses, dentre outras.

 Isso demonstra a com-
plexidade que tem se torna-
do administrar os condomí-
nios. Sem dúvida vale a pena 
centralizar as obrigações em 
uma administradora, que 
além de possuir uma equipe 
especializada, poderá agili-
zar a resolução de eventuais 
problemas fiscais e jurídicos.

  

*Rodrigo Karpat é advogado 
e palestrante, especialista 
em Direito imobiliário e em 
questões condominiais, só-
cio do escritório Karpat So-
ciedade de Advogados.

Desde o início de 
2015, a Febraban 
(Federação Brasi-

leira de Bancos) vem im-
plementando mudanças 
nas regras para emissão 
de boletos. Uma das medi-
das mais impactantes diz 
respeito às cobranças sem 
registro: as novas regras 
visam a restringir ao má-
ximo essa prática, o que 
muda dinâmicas impor-
tantes tanto para quem 
emite cobranças quanto 
para quem paga o boleto.

 Uma das principais 
dificuldades de adminis-
tradoras e condomínios 
reside em comunicar as 
mudanças para os condô-
minos. Um agravante é a 
necessidade de atualizar 
a base de dados, uma vez 
que, com a cobrança re-
gistrada, incluir o CPF do 
condômino no boleto pas-
sa a ser obrigatório. Por 
isso, selecionamos as alte-
rações mais relevantes no 
processo de quitação dos 
títulos:

 1- Não se trata 
de uma simples 
atualização de 

cadastro.
 

 Para empresas que ge-
renciam centenas ou até 
milhares de unidades, atu-
alizar toda a base de dados 
se torna um processo par-
ticularmente complexo. 
As principais dificuldades 
são entrar em contato com 
todos os clientes e garan-
tir que respondam como 
esperado. Sem conheci-
mento das mudanças nas 
regras para emissão de 
boletos, os condôminos 
podem ignorar o contato 
da administração.

 Por isso, é importante 
reforçar o caráter obriga-

tório do fornecimento do 
CPF do condômino. Deixe 
claro que não se trata de 
uma simples atualização 
de cadastro, e sim de uma 
exigência legal que pode 
se desdobrar em compli-
cações futuras.

2 -Pagamento em 
qualquer banco, 

mesmo após o 
vencimento

 Para os condôminos, 
esta é a mudança mais 
significativa: um boleto 
vencido poderá ser pago 
em qualquer instituição 
financeira ou em qualquer 
um dos canais de atendi-
mento (agência, internet, 
mobile e caixas eletrôni-
cos), o que hoje não é pos-
sível.

 Isso elimina a necessi-
dade de solicitar à admi-
nistradora uma segunda 
via do boleto, com cálcu-
los atualizados e nova data 
de vencimento. Dispondo 
das informações forneci-
das pela cobrança regis-
trada, o banco é capaz de 
calcular automaticamente 
os novos valores no mo-
mento do pagamento.

3 - Obrigatoriedade 
de pagamento do 

valor

 Na cobrança registra-
da, a instituição bancária 
não aceita o pagamento 
de um valor diferente do 
exigido no boleto. Assim, 
é necessário entrar em 
contato com a administra-
dora caso haja necessida-
de de um acordo especial.

Fonte: GS
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Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por
Paulo Vinícius Coelho |

O ídolo, o técnico e a demissão 
são três coisas distintas

Alguns 
detalhes

Internacional - Não 
será fácil a vida do Colo-
rado gaúcho. Na Série B, 

a estratégia tem que ser di-
ferente da de quem disputa 
a primeira divisão. Mesmo 
sendo em pontos corridos, há 
peculiaridades que tornam a 
B mais trabalhosa. Primeiro, 
para quem é do Sul, viaja-se 
muito mais: quase metade 
dos adversários são das re-
giões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste. Outro fator é que 
todos querem ganhar de um 
time do porte do Internacio-
nal. A motivação é diferente. 
Por fim, precisam de alguém 
com experiência no coman-
do. Por isso, foram buscar 
Guto Ferreira. Bom técnico 
para a empreitada. Ao con-
trário do fanfarrão do Antô-
nio Carlos. Aquela de simular 
uma agressão foi inédita e ri-
dícula.

Fluminense – é sabido 
que o elenco do Fluminense 
é limitado. O time titular é 
bom, no entanto, é a conta-
-do-chá. A perda de dois ou 
três titulares pesa muito. 
Quando Abel precisa fazer 
substituições o baque é gran-
de. A diferença entre titu-
lares e reservas é gritante. 
Para agravar o problema, a 
diretoria anuncia quase dia-
riamente que vai vender para 
arrecadar. Só que o dinheiro 
não será para reposição, vai 
entrar no buraco negro das 
dívidas. A torcida fica impa-
ciente porque não ouve notí-
cias sobre receitas para fazer 
frente às despesas. Só ouve o 

mantra da venda de promes-
sas.

Grêmio – Renato vai fa-
zendo um trabalho interes-
sante no tricolor gaúcho: 
um time que sabe jogar em 
ritmos diferentes, confor-
me os diversos momentos 
e situações que acontecem 
num jogo de futebol. Quan-
do recupera a bola e pega o 
adversário avançado, sai em 
contra-ataque tendo como 
jogador central o Luan. Se o 
adversário está postado na 
defesa, troca passes rápidos, 
com Lucas Barrios e Luan 
trocando de posições para 
confundir a defesa. Os la-
terais se projetam para dar 
opções. Para segurar atrás, a 
linha de zaga é das melhores 
do campeonato. O Grêmio se 
qualifica como um dos gran-
des candidatos ao título deste 
ano.

Tecnologia – finalmen-
te a FIFA está se abrindo às 
inovações tecnológicas. Tem 
sido cada vez mais cons-
tantes os testes de uso de 
imagens de TV para dirimir 
dúvidas em lances capitais. 
Não será útil em lances inter-
pretativos, mas fundamental 
nos objetivos. Além disso, se 
adotado o recurso, acaba com 
algumas situações absurdas 
como a que aconteceu recen-
temente no jogo entre Avaí e 
Flamengo, quando até o nar-
rador disse que a emissora 
iria ser consultada novamen-
te. Ou seja, vai acabar com o 
uso clandestino e seletivo das 
imagens.

O ídolo Rogério Ceni 
sempre será o mito 
na história do São 

Paulo e no coração da torci-
da. Estará nas lembranças, 
nos quadros, nas imagens 
registradas em vídeo, foto-
grafias e no Memorial das 
Conquistas, no Morumbi. 
Isto não se confunde com 
o técnico e toda vez que al-
guém mistura as estações 
dificulta o entendimento de 
que o ídolo persiste, porque 
nunca mais errará. É ídolo 
pelo que fez. Não pelo que 
faz nem pelo que fará. Deve 
ficar numa estante, separado 
de todo o resto. Como disse 
Rogério Ceni na entrevista 
coletiva depois do jogo con-
tra o Fluminense, ‘’eu já se-
parei o mito do técnico, vo-
cês é que precisam separar.’’

 Isto não significa que a 
demissão tenha sido justa. 
Significa que é preciso anali-
sá-la de um ângulo diferente, 
sem misturar o mito com o 
treinador. A queda de Paulo 
Roberto Falcão, em sua ter-
ceira passagem como técni-
co do Internacional, não foi 
injusta por ele ser o maior 
jogador da história colora-
da. Foi injusta porque ele só 
pôde dirigir cinco partidas.

 Rogério Ceni dirigiu o 
São Paulo por 37 jogos e teve 
49,5% de aproveitamento. É 
menos do que o São Paulo 
deveria oferecer a qualquer 
treinador. A Juan Carlos 
Osorio e Edgardo Bauza, que 
pediram demissão, a Doriva, 
dispensado após sete par-
tidas. Com todo o respeito, 
demitir Doriva após apenas 

sete chances foi mais injusto 
do que demitir Rogério após 
37 jogos.

 Mas a queda da tarde de 
segunda-feira é injusta… 
com o São Paulo. Injusta 
com a história de um clube 
usual em dar chance de o tra-
balho ter início, meio e fim. 
Em contratar e demitir com 
base em um projeto e não na 
procura de um escudo, que 
proteja decisões incoerentes 
de dirigentes preocupados 
com a repercussão dentro 
do Conselho Deliberativo, 
do clube social e das arqui-
bancadas. Rogério tornou-se 
ídolo por sua incrível capaci-
dade como goleiro e por jo-

gar num período de planeja-
mento e, conseqüentemente, 
de vitórias.

 O que teria acontecido 
com Rogério se atuasse ape-
nas no São Paulo das trocas 
constantes, entre Telê e Au-
tuori, capaz de vencer dois 
estaduais, um Super Pau-
listão e um Rio-São Paulo 
entre 1997 e 2004? O peca-
do do São Paulo atual não é 
Rogério Ceni. É o São Paulo 
das disputas políticas, das 
mudanças de técnico, das 
vendas de jogadores e das 
derrotas em campo.

 Rogério não conseguiu 
ser o antídoto.
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Matéria Capa

Gestão de Condomínio: Saiba como ocorre a 
destituição do Síndico

Atualmente, a cons-
trução de condomí-
nios está cada vez 

mais em alta, principal-
mente nos últimos, quando 
começaram a surgir condo-
mínios que concentram mo-
radia, lazer e serviços num 
único lugar. 

 Porém, para que haja a 
harmonia entre todos, é ne-
cessário a criação de regras 
de convívio social, sendo 
que estas regras devem es-
tar previstas na convenção 
do condomínio e no regula-
mento interno.

 Assim, o Síndico, que 
será eleito em assembleia, 
será o responsável pela ges-
tão do condomínio, tendo 
diversas responsabilidades. 
E dentre elas estão manter 
a ordem, disciplina e segu-
rança do edifício, além de 
responder legalmente pelo 
condomínio.

 No entanto, em alguns 
condomínios, a gestão do 
Síndico, eleito ou contrata-
do, pode deixar a desejar, e 
neste caso ele poderá perder 
o cargo.

 Saiba como ocorre a des-
tituição do Síndico

 Inicialmente, é neces-
sário entender em que mo-
mento o Síndico do condo-
mínio poderá ser destituído.

 Hoje em dia, nossa le-
gislação traz como proce-
dimento para a destituição 
do Síndico a convocação de 
uma assembleia para este 
fim específico, devendo 
constar no edital os motivos 
da destituição.

 Veja os casos que justifi-
cam a destituição de um Sín-
dico:

- Não Prestação de Contas: 
é obrigatória a prestação de 
contas, as quais devem de-
monstrar e comprovar as 
despesas apresentadas.

 O Síndico deverá prestar 
contas à assembleia anual-
mente ou sempre que solici-
tado, conforme determinado 
em lei.

- Má Administração do Con-
domínio: quando o síndico 
não segue ou não faz seguir 
o que está determinado na 
convenção do condomínio 
e/ou no regimento interno.

 Aqui se trata da admi-
nistração conveniente do 
condomínio, porém é uma 
questão subjetiva, uma vez 
que depende muito do perfil 
de cada condomínio.

- Prática de Irregularidades: 
o Síndico deve estar sempre 
alinhado com os interesses 
do condomínio.

 Esta hipótese não trata 
somente de apropriação de 
valores do condomínio pelo 
Síndico, e sim de zelo/cuida-
do do prédio como um todo, 
ou seja, de uma forma geral. 

 Na prática: por exemplo, 
realizar uma compra sem 03 

(três) orçamentos, quando 
a convenção diz que precisa 
dos 03 (três) orçamentos, 
seria um caso de prática de 
irregularidade, dentre ou-
tros.

 Portanto, para a destitui-
ção do Síndico é necessário 
haver um fundamento e a 
convocação para a referida 
destituição deve explicar de 
forma clara os motivos que 
embasam tal pedido.

 Contudo, é preciso ficar 
atento, pois dependendo da 
forma como for descrito os 
motivos da destituição no 
edital, poderá ensejar uma 
ação criminal daquele que 

está fazendo a convocação. 
Cuidado!

 Na prática: utilizar no 
edital de convocação as es-
pecificações genéricas trazi-
das em lei, deixando para o 
dia da assembleia esclareci-
mentos  e detalhes mais es-
pecíficos.

 E qual a quantidade de 
votos é necessária para ocor-
rer a destituição do Síndico?

 Geralmente há necessi-
dade de que seja a maioria 
absoluta dos membros do 
condomínio, ou seja, 50% + 1. 

 No entanto, a lei traz que, 
o Síndico poderá ser destitu-
ído pelo voto da maioria dos 
presentes em assembleia, ou 
seja, maioria simples, mes-
mo que a convenção indique 
diferente quórum.

Caso a convenção do condo-
mínio estipule um quorum 
maior, a questão deverá bus-
car o amparo do Poder Judi-
ciário.

 Ainda, a legislação atu-
al diz que a assembléia que 
visa destituir o Síndico pode 
ser requerida por ¼ dos 

condôminos, devendo estes 
estar adimplentes e serem 
proprietários das unidades 
condominiais. 

 Desse modo, quando a 
assembleia for solicitada por 
¼ dos condôminos, deverá 
ser realizado um abaixo as-
sinado, no qual deve constar 
a data da assembleia, horá-
rio, local e assunto.

 Assim, o Síndico ou a 
Administradora somente re-
alizará o edital nos termos 
especificados, uma vez que 
quem convoca a assembleia 
são os condôminos. 

 Fique atento, pois a des-
tituição do Síndico realizada 
de forma errada poderá tra-
zer prejuízos ao condomí-
nio.

 Corrigir é sempre mais 
caro do que prevenir!

 

Simone Gonçalves é advoga-
da. OAB/RS 74.437

Conheça nosso Blog e ca-
dastre-se para receber gra-
tuitamente conteúdos e 
atualizações. http://simone-
goncalves.com.br/blog/

Por
Simone Gonçalves |
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Livro de ocorrências não é 
um diário pessoal

Administração

Instrumento consiste em canal formal de 
comunicação entre condôminos e síndico

A maioria dos condo-
mínios, tanto resi-
denciais quanto cor-

porativos, possui um livro de 
ocorrências. Trata-se de um 
instrumento que facilita a 
comunicação interna, fazen-
do uma ponte entre os con-
dôminos e o síndico. Dentre 
as finalidades do mesmo, 
estão: queixas, solicitações, 
avisos, sugestões, elogios. 

 Embora sirva de um ca-
nal de informes para o sín-
dico e seus auxiliares, o livro 
de ocorrências não deve ser 
usado para relatos pessoais 
ou muito menos para ofen-
sas direcionadas ao síndico, 
uma vez que essas atitudes 
em nada colaboram para a 
manutenção do condomínio. 

 O ato de ofender, inclu-
sive, pode ter repercussão 
judicial, podendo ser usado 
pelo síndico para comprovar 
calúnias, difamações e injú-
rias contra sua pessoa. Em 
janeiro deste ano o juiz do 
Distrito Federal condenou 
condômino a pagar indeni-
zação por danos morais ao 
síndico, diante das manifes-
tações ofensivas desferidas 

contra este. 

Algumas orientações são 
úteis para otimizar o uso do 
livro de ocorrências:

• Escreva de forma clara e
objetiva: lembre-se, o livro
não é um diário, deve-se
poupar palavras para escre-
ver nele, deixando a mensa-
gem o mais breve e concisa
possível

• Escreva com letra legível:
trata-se de um texto ma-
nuscrito, portanto é preciso
que a letra esteja compatí-
vel com a leitura.

• Data e horário: registre
informações sobre o ocor-
rido explicitando a data e o
horário. Por exemplo, esse
é um dado importante para
relatar uma queixa de baru-
lho.

• Assine a ocorrência: geral-
mente não é um requisito
obrigatório, mas é sabido

que uma denúncia assina-
da tem muito mais peso 
que uma anônima. Assim, o 
síndico saberá exatamente 
a quem dar uma satisfação 
depois.

• Deixe um contato: além
de assinar o nome, é im-
portante deixar o número
do apartamento, bem como
um telefone ou email, para
que o síndico possa dar um
feedback posteriormente.

• Evite acusações sem pro-
vas: se algo errado aconte-
ceu, como por exemplo uma
avaria a um equipamento,
e não se sabe exatamente
quem foi o responsável, não
faça acusações levianas.

• Evite gírias e palavras chu-
las: o livro de ocorrências
é um documento formal e
esse tipo de linguagem não
é cabível. Escreva sempre
de maneira respeitosa, se
deseja receber o mesmo tra-
tamento.
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Assessoria Condominial

A perigosa “zona de 
conforto” do sindico Diretor da JR Office e da Folha do Síndico

Coordenador Geral da UNASÍNDICO
doutorcondominio09@hotmail.com

Por
Aldo Junior |

Todo mundo vive fa-
lando da tal “zona de 
conforto” mas o que 

representa isso na gestão 
condominial? Em primeiro 
lugar, nem sempre é conve-
niente ou a melhor forma de 
agir, mas o mais importante 
de tudo é: como sabemos se 
estamos ou não dentro desta 
dita zona de conforto?

 Pois bem, na prática, 
quando falamos em zona 
de conforto dentro de um 
contexto condominial nos 
referimos ao conjunto de 
ações, circunstâncias, ações 
e comportamentos aos quais 
determinado sindico se acos-
tuma perigosamente em seu 
dia a dia.  

 Esse conjunto de situ-
ações não traz, ao sindico, 
qualquer tipo de risco e não 
gera ansiedade ou receio 
no primeiro momento. Em 
suma, é aquele ponto, den-
tro da gestão condominial, 
no qual o sindico tem a clara 
sensação de que não há qual-
quer ameaça administrativa. 

 A zona de conforto é um 
ponto no qual a maioria dos 
síndicos desenvolve uma es-
tratégia ou comportamento 
que cria um desempenho ou 
nível de trabalho constante 
sem maiores esforços, ga-
rantindo uma posição neutra 
e sem riscos, porém deixan-
do de arriscar numa possível 
melhoria de sua gestão ad-
ministrativa e financeira ou 
de capacitação e treinamen-
to para o exercício do cargo.

 Claro, que os riscos na 
gestão condominial são imi-
nentes, e por vezes inevitá-
veis, como um rompimento 
de uma tubulação, a quebra 
de um vidro ou até um aci-
dente de trabalho.

 Mas a sensação de “con-
forto” aparente impede os 

síndicos de detectar os riscos 
à sua volta – até mesmo o 
instinto, o receio e descon-
fiança naturais do ser huma-
no desaparecem,  pela falta 
de questionamentos, levan-
do o sindico naturalmente a 
zona de conforto. 

 A perigosa zona de con-
forto do sindico, se torna in-
visível e dá alertas com erros 
de gestão principalmente, 
quando o gestor identifica 
problemas claros e trans-
parentes na gestão com um 
todo,  mas como não há 
qualquer cobrança por parte 
de condôminos, a acomoda-
ção e o descaso toma conta, 
e uma cortina imaginária 
de segurança se forma a sua 
volta. È exatamente ai o peri-
go. 

 Problemas notórios, mas 
constantemente mascarados 
pelos síndicos, principal-
mente  com prestadores de 
serviços que apresentam ser-
viços muito básicos e incom-
pletos, que dirá quase já ul-
trapassados e insuficientes, 
profissionais que na verdade 
são “ marreteiros de plantão” 
e mantidos pela administra-
ção simplesmente porque 
cobram muito barato e são 
convenientes. 

 Mas quando acontece 
um problema real? E quan-
do chega repentinamente 
um novo condômino critico 
de natureza e criterioso de 
formação –  não existente 
anteriormente -  e começa a 
exigir tudo do sindico? Neste 
momento, a zona de confor-
to se transforma em zona de 
impacto direto, e para pio-
rar as respostas não vem em 
tempo hábil ao condômino 
questionador pelo sindico e 
pelos profissionais ou forne-
cedores contratados do con-
domínio, e mantidos pelo 
sindico por acomodação.    

 E como sair da zona de 
conforto? Primeiro imagine 
que um belo dia, um condô-
mino vai bater a sua porta 
e exigir de você tudo aquilo 
que sempre deixa para de-
pois, ou ainda pior , que por 
negligência ou omissão fi-
cam em segundo plano. 

 Muito cuidado com es-
sas atitudes comodistas, e se 
quiser mudar este quadro te-
nha muita disciplina, e pense 
nas consequências futuras. É 
compreensível imaginar que 
seu cotidiano extremamen-
te confortável pela absoluta 

E quais são os sinais e os indicativos de 
que você se encontra na zona de confor-
to em sua gestão? Vejamos: 

• Problemas visíveis e que você disfarça não
existirem

• Profissionais despreparados e limitados que
lhe prestam serviços

• Prestação de contas mensal de difícil com-
preensão

• Fornecedores com produtos de segunda li-
nha

• Grandes períodos de tempo sem prestação
de contas aos condôminos

• Falta de entrega de pastas de prestação de
contas ao conselho fiscal

• Aquisições e compras desnecessárias e sem
controle

• Formação de caixa com valores excessivos e
sem comprovação

• Eternas desculpas administrativas sem solu-
ções práticas e a contento

falta de criticas ou cobranças 
dos condôminos não possa 
mudar. Mais difícil ainda é, 
se convencer de que situa-
ções que hoje não lhe inco-
modam, podem em algum 
momento de sua gestão  tra-
zer-lhe grandes problemas. 

 Nunca duvide disso, pois 
tudo pode mudar em instan-
tes numa gestão condomi-
nial. 

 Reverter este quadro de 
aconchego e calmaria mo-
mentânea é necessário e 
deve ser levado em conside-
ração pelo gestor preventiva-
mente. Pode ser difícil esta 
análise, mas prestando mui-
ta atenção aos detalhes que 
o incomodam, e que muitas
vezes o sindico finge não
existir, é um dos caminhos.
Procurar se cercar de pro-
fissionais competentes, que
mesmo quando não houver
questionamento tudo estiver
sendo conduzido de forma
correta e profissional, ga-
rante e previne o sindico de
grandes aborrecimentos ao
final da gestão.
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Gestor deve ser um mediador de conflitos ou 
executor administrativo?

Gabor RH

Ricardo Karpat

Fui convidado para mi-
nistrar uma palestra em 
um dos mais respeitados 

eventos do segmento condo-
minial no Brasil, a UnaSíndi-
co, em Brasília. 

 É sempre uma honra ser 
convidado para participar 
como especialista em eventos 
de público tão selecionado, 
mas, por um momento, o pra-
zer virou apreensão devido ao 
tema proposto: “O dilema da 
difícil execução de dupla fun-
ção de mediador de conflitos 
e de executor das prioridades 
administrativas do síndico 
profissional.”

 Por uma dúzia de vezes 
abri meu computador e tentei 
iniciar a estruturação da apre-
sentação, mas não conseguia 
achar uma linha de raciocínio 
interessante.

 O tema me tirou da zona 
de conforto. O que mais me 
dificultou foi a palavra dile-
ma, porque quando pensa-
mos em dilemas, pensamos 
em dois caminhos opostos e, 

nesse caso, seria ou ser um 
mediador de conflitos ou um 
executor de tarefas? Isso me 
incomodou, pois acredito que 
o síndico, ainda mais o profis-
sional, deve realizar as duas
tarefas.

 Para tentar resolver esse 
problema recorri ao dicio-
nário e encontrei a definição 
para a palavra dilema, o que 
me ajudou muito e foi a base 
da minha apresentação:

    “Raciocínio que parte de pre-
missas contraditórias e mutu-
amente excludentes, mas que 
paradoxalmente terminam 
por fundamentar uma mesma 
conclusão”. Sendo assim, por 
mais que pareçam excluden-
tes, as duas opções do dilema 
são viáveis juntas e funda-
mentam a mesma conclusão: 
“Fazer o certo, do jeito certo”.
 Fazer o certo é nossa obri-
gação moral e profissional. E 
fazer do jeito certo é termos 
cuidado e respeito com as 
pessoas que estão envolvidas, 
mediando assim conflitos. 

Pois não se enganem, aonde 
houver condomínios haverá 
pessoas, e onde há pessoas 
ocorrem conflitos.

 Sendo você o síndico, é 
também o líder desta coleti-
vidade, sendo responsável, 
entre outras coisas, por tomar 
decisões e gerenciar (mediar) 
os conflitos.

 Importante ter a ciência 
de que toda decisão pode ser 
(e muitas vezes é) a geração de 
novos conflitos. Pois a escolha 
por um caminho é a renegação 
de outros possíveis, que ou-
tros acreditam ser o correto, 
gerando assim insatisfação.

 Neste momento, fiz uma 
pausa perante ao público de 
mais de 250 síndicos e os 
alertei, que caso não queiram 
gerar conflitos com suas deci-
sões, que não sejam mais sín-
dicos, nem líderes em empre-
sas e nem constituam família.

 Pois liderar é e sempre 
será tomar decisões que agra-
dam alguns e desagradam ou-
tros, inclusive seus filhos, na 

condição de pais.

 Agora vem uma pergunta 
difícil, que fiz ao público pre-
sente: o líder deve ser amado 
ou temido? Fiz essa pergunta 
pois a recebo periodicamen-
te em minhas andanças pelo 
Brasil na atividade de pales-
trante.

 A plateia se silenciou, na 
expectativa de minha respos-
ta, que os surpreendeu. Ex-
pliquei que esta era uma he-
rança do livro “O príncipe de 
Maquiavel”, escrito 500 anos 
atrás e que, embora seja um li-
vro interessante, não deve ser-
vir de base de inspiração para 
suas atividades de líderes. O 
líder não deve ser nem amado, 
nem temido, o líder deve fazer 
o certo, do jeito certo.

E como citado anterior-
mente, com cuidado e cari-
nho, agreguei que o jeito certo 
também necessita de técnica, 
conhecimento, experiência, 
tecnologia e imparcialidade. 
Por isso a justificativa de um 
síndico profissional preparado 

para exercer a função.

 O síndico profissional tem, 
ou deveria ter, uma visão do 
condomínio como empresa.

 Os condôminos são os 
acionistas, o corpo diretivo 
são dos diretores, o zelador é 
o gerente, a administradora é
a consultoria e a valorização
patrimonial é o lucro.

Após esse momento abor-
dei alguns pontos importantes 
sobre tomada de decisão e me-
diação, salientando a impor-
tância da comunicação neste 
processo.

Para o sucesso do síndico, 
para o sucesso do líder, a co-
municação eficaz é imprescin-
dível.

Finalizei minha palestra, 
a qual foi considerada um su-
cesso, com uma frase de meu 
mestre, amigo e pai Gabriel 
Karpat: “Se na descrição das 
funções do síndico não incluía 
a mediação, é de se notar a 
crescente necessidade de aten-
tar para essa nova tarefa”.
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Manutenção Corretiva

As temíveis fissuras, o que são e 
como proceder

Fissuras, trincas ou ra-
chaduras. Não importa 
o nome que se dê, elas

são sempre uma desagradá-
vel surpresa e também um 
sinal de alerta quando sur-
gem na estrutura do prédio. 
Trata-se de uma manifesta-
ção patológica decorrente de 
excesso de tensões em deter-
minado material.

 O aparecimento de algo 
assim nunca deve ser negli-
genciado. A trinca pode ser 
tanto um incômodo estético, 
como o aviso de uma ruptura 
estrutural, devendo sempre 
ser realizada investigação 
de seus efeitos e causas, ava-
liadas por um engenheiro 
civil ou arquiteto, preferen-
cialmente especializado em 
patologias, perícias de enge-
nharia, ou engenharia diag-
nóstica.

 O engenheiro civil espe-
cialista em Excelência Cons-
trutiva e Anomalias, Marcus 
Grossi, explica qual deve 
ser a conduta do síndico ao 
constatar o surgimento de 
uma fissura no condomínio. 
“Se estiver dentro do perío-
do de garantia da edificação, 
o síndico ou proprietário de-
vem acionar a construtora,
que realizará a investigação e

análise do problema, saben-
do identificar seu respectivo 
risco a segurança, ou com-
prometimento do desempe-
nho”, orienta.

 Ele complementa que, 
caso a edificação esteja fora 
do período de garantia ou 
se a construtora não tomou 
providências de maneira 
satisfatória, é necessária a 
contratação de profissional 
habilitado. “É aconselhada 
a contratação emergencial, 
sem necessidade de aprova-
ção em assembleia, caso essa 
seja considerada de risco à 
solidez e segurança da edifi-
cação ou até mesmo, o acio-
namento da defesa civil”, 
afirma Grossi.

 É importante fazer o mo-
nitoramento contínuo dessas 
falhas. Uma dica é colocar 
selos de gesso, argamassa 
ou lâminas de vidro sobre as 
trincas e colocar data. Outra 
maneira de acompanhar a 
evolução da fissura é traçar 
linhas com caneta no come-
ço e fim de sua extensão e co-
locar data;

 Existem diversas cau-
sas que se manifestam em 
fissuras e só é possível defi-
nir responsabilidades após 
investigação e diagnóstico 

do problema. O engenheiro 
Marcus Grossi chama a aten-
ção para a importância de 
registrar essa ocorrência. “É 
válido ressaltar que é dever 
do responsável pela edifica-
ção a comunicação formal 
ao incorporador/construtor 
quando do surgimento de 
qualquer manifestação pato-
lógica, cabendo a ele avaliar 
se está dentro dos prazos de 
garantia, ou de sua respon-
sabilidade, dentro do perío-
do de vida útil”, conclui.

Esteja vigilante!

Medidas simples que po-
dem ser tomadas para 
avaliação do risco da trin-
ca é o local onde ela se 
encontra, o tamanho da 
sua abertura e o moni-
toramento de seu cresci-
mento.

• Pode haver risco se
estiverem em elementos
estruturais (laje, viga e
pilar), com abertura su-
perior a 0,3mm.

• Pode haver risco se
estiverem em alvenarias
(paredes, muros e plati-
bandas), com abertura
superior a 3mm.
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Área total e área útil: sutis diferenças

Repeteco Por
Andréa Mattos |

Na Hora da compra de um imóvel, os futuros proprietários devem ter em mente a diferença entre 
área útil e área total para que, após o recebimento das chaves, ele perceba que o espaço adquirido 
não atende às necessidades da família. Construtoras utilizam-se de diversos recursos para dirimir 
dúvidas antes da assinatura do contrato

As plantas de imóveis 
apresentadas nos es-
tandes de vendas de 

construtoras e imobiliárias 
são lindas, coloridas e cha-
mam a atenção de qualquer 
pessoa interessada em ad-
quirir um apartamento, em 
regime condominial. Mas o 
encanto desfaze-se assim que 
o novo proprietário recebe as
chaves e inicia o processo de
instalação, pois ele percebe
que a área do apartamento
é menor que a imaginada e
que não dá para abrigar, co-
modamente, toda a família
e os móveis. Isto acontece
com muita freqüência devi-
do à falta de conhecimento,
por parte do comprador, dos
vários conceitos de área uti-
lizados pelas construtoras e
incorporadoras, principal-
mente área total e área co-
mum, que, a principio, po-
dem parecer sinônimas, mas
não são.

 Compreende-se por área 
útil todo o espaço localizado 
da porta da casa ou aparta-
mento para dentro. Ou seja, 
toda sua dimensão, incluin-
do o espaço ocupado pelas 
paredes internas e externas, 
que fazem divisa com as áre-
as comuns, alem das vagas 
de garagem. A área ocupada 
pelas divisórias entre as duas 
unidades é repartida igual-
mente entre elas e este espa-
ço, denominado “útil”, que 
no jargão imobiliário tam-
bém denominado de “priva-
tivo”, está previsto pela NRB 
12.721, a norma técnica bra-
sileira que trata das normas 
técnicas imobiliárias.
 Já o termo área total 
refere-se à somatória do es-
paço útil, da vaga – ou vagas 
da garagem, mais a conta de 
participação do apartamen-
to nas áreas comuns do em-
preendimento. No conceito 
de área comum estão inclu-
ídos jardins, salão de festa e 

de jogos, piscinas, quadras 
de esportes, churrasqueira, 
playground, dentre outros, 
alem de halls, escadas, cai-
xa de água, casa de maqui-
nas dos elevadores e área 
de circulação dos carros nas 
garagens. Esta somatória é 
dividida proporcionalmente 
para cada unidade, ou seja, 
sua quota-parte. Isto signi-
fica que o novo comprador 
divide com outros o direito 
de usufruir de áreas que per-
tencem também a outros, e 
a função do sindico é exata-
mente administrar tais áre-
as que pertencem também a 
outros, e a função do sindico 
é exatamente administrar 
tais áreas, para que o nível 
de conservação e manuten-
ção seja preservado e valo-
rizado, tanto quanto a parte 
privada.
 Algumas incorporado-
ras têm investido em maté-
rias informativos, incluin-
do plantas das unidades e 

das áreas comuns, alem de 
recursos visuais, como a 
ambientação de ambientes 
para facilitar o atendimento, 
apesar dos altos custos que 
uma decoração de ambien-
tes acarreta para o orçamen-
to do projeto. Por isso, este 
recurso só é compensador 
quando o prédio a ser cons-
truído contar com mais de 
200 apartamentos. Existem 
também recursos computa-
dorizados, com plantas em 
três dimensões, onde o com-
prador pode, virtualmente, 
ter idéia dos espaços do imó-
vel que está adquirindo. 

Mudanças
 Apesar de estarem tão 
bem definidos, pelo menos 
nas normas técnicas de cons-
trução, os conceitos de área 
útil e área total encontra-
ram-se em mudanças nos úl-
timos anos no Brasil, pois os 
compradores só se preocu-

pavam com as informações 
das áreas internas, quarto, 
salas, cozinha, banheiros, 
mas hoje as exigências são 
grandes quanto às áreas co-
muns, principalmente quan-
do há crianças na família. 
Isto porque o conceito de 
condomínios residenciais 
tem mudado muito nos últi-
mos anos, já que a eles foram 
incorporados novos itens 
que anteriormente eram res-
tritos a alguns prédios.
 Hoje, porém, é comum 
encontrar condomínios in-
vestindo em áreas de lazer 
e serviços, como central de 
congelados, serviço de men-
sageiro, lavanderia, apenas 
para citar alguns. Por isso, 
os condôminos têm de estar 
atentos para não abrirem 
mão de áreas indispensáveis 
à sua família, para nelas se-
rem instalados outros equi-
pamentos. Nem todos saem 
ganhando com estas altera-
ções.
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Condômino suspeito de infração 
tem direito a se defender

Legislação

A ampla defesa e o di-
reito ao contraditório 
são princípios bási-

cos do Direito que regem a 
sociedade. No condomínio 
não é diferente, sendo ele de 
certo modo uma miniatu-
ra da vida em comunidade. 
Quando suspeito de quebrar 
alguma regra, ele tem direi-
to a representar sua defesa 
antes que seja obrigado em 
definitivo a pagar por sua in-
fração. 

 Por vezes, a ânsia por 
encontrar culpados e assim 
agilizar o ressarcimento de 
algum prejuízo causado ao 
condomínio, o síndico toma 
decisões precipitadas e pe-
naliza um condômino supos-
tamente infrator sem permi-
tir que esse demonstre sua 
inocência ou dê justificativa 
plausível para suas falhas. 

 Uma decisão judicial to-
mada em maio deste ano 
ilustra um exemplo desse 
tipo de situação. A 4ª Câma-
ra Civil do Tribunal de Jus-
tiça de Santa Catarina, em 
agravo de instrumento, con-
cedeu antecipação de tutela 
para evitar que moradora de 
um residencial fosse cobrada 
por avaria em um dos ele-
vadores do condomínio, su-
postamente provocada por 

três jovens que alugaram seu 
imóvel.

 A decisão determinou 
que o condomínio se absti-
vesse de promover a inscri-
ção do nome da proprietária 
do apartamento em qual-
quer serviço de proteção ao 
crédito pela pretensa dívida, 
a exemplo de SPS e Serasa. 

 “A agravante foi conside-
rada responsável pelos da-
nos ao elevador sem sequer 
ser-lhe oportunizado defen-
der-se e produzir as provas 
necessárias à demonstração 
da improcedência da acusa-
ção”, anotou o desembarga-
dor Joel Dias Figueira, rela-
tor da matéria. 

 Segundo o magistrado, o 
direito da síndica de aplicar 
sanções e cobrar multas en-
tre os moradores, previsto 
em convenção, não lhe ou-
torga autotutela para conde-
nar sumariamente qualquer 
um dos condôminos sem que 
se estabeleça um processo 

administrativo formal, com 
direito ao contraditório. 

 Os autos dão conta que 
imagens captadas por câ-
meras de segurança não 
comprovam que foram os 
inquilinos da mulher os res-
ponsáveis pelos problemas 
no elevador. Aliás, um bo-
leto de R$ 19 mil foi gerado 
e encaminhado para a pro-
prietária a título de cobran-
ça do prejuízo. Com esses 
recursos, sustentou a mora-
dora, seria possível adquirir 
um equipamento novo para 
o prédio.

O síndico, ao ser levado a
essa posição via assembleia 
pela vontade da maioria, 
ganha, de fato, vários pode-
res e atribuições dentro do 
condomínio. Essa autorida-
de, contudo, não deve ser 
confundida com tirania e os 
excessos devem ser evitados. 
Bom senso e diplomacia são 
qualidades essenciais de um 
bom gestor nesses casos.

Redação / TJSC |
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Entrevista

O síndico serve ao condomínio, mas não é 
funcionário dele

Você sabia que o sín-
dico pode receber 
um pagamento pelos 

seus serviços prestados? O 
advogado Adriano Dias da 
Silva, especialista em Direi-
to Empresarial e Tributário 
concedeu uma entrevista a 
Folha do Síndico, esclare-
cendo dúvidas.

FOLHA DO SÍNDICO: Sín-
dico de condomínio pode re-
ceber remuneração pela sua 
atividade? 

ADRIANO DIAS: Sim, é pos-
sível que o síndico-morador 
obtenha a isenção da cota 
condominial ou receba uma 
remuneração de pro labore. 
Há, ainda, a figura do síndi-
co profissional, não morador 
do condomínio, que recebe 
honorários fixados em con-
trato de prestação de servi-
ço.

FS: Como é estabelecido o 
valor desse pagamento? 

AD: A lei não traz regula-
mentação sobre isenção da 
cota ou recebimento de pro 
labore pelo síndico. Essa 
questão, quando regulamen-
tada, consta da convenção 
condominial. Nos casos em 
que o síndico é também mo-
rador do prédio, a remune-
ração em dinheiro é válida 
desde que prevista na con-
venção ou em assembleia 
com item específico para o 
tema. O fato de ser morador 
não impede a remuneração. 
É dever da Convenção conter 

a condição de gratificação do 
síndico, sendo obrigatória a 
aprovação e assinatura de 
2/3 dos condôminos para 
entrar em vigor. 

FS: Existe um limite? 

AD: Não há lei que sugira 
um piso ou teto para o mes-
mo, normalmente gira em 
torno de dois a três salários 
mínimos. No caso de síndi-
cos profissionais, o salário 
fica, em média, entre cinco a 
seis salários mínimos.

FS: Havendo pagamento, 
que vínculo se estabelece 
entre o condomínio e o sín-
dico? 

AD: O síndico, por disposi-
ção legal, é o representante 
do condomínio e suas atri-

buições estão previstas no 
Código Civil, na convenção, 
no regimento interno e nas 
decisões de assembleia. O 
exercício das atividades do 
Síndico baseia-se em man-
dato que lhe outorga deveres 
e direitos, primordialmente 
de representar o Condomí-
nio, gerir receitas, despesas 
e coordenar todas as ativi-
dades na Gestão do Condo-
mínio, incluindo a relação 
desse com seus fornecedo-
res, colaboradores e mesmo 
a mediação entre Condô-
minos e etc. Assim, não há 
contratação via CLT (com 
carteira de trabalho), vín-
culo empregatício e direitos 
trabalhistas, por consequên-
cia, não são devidos.

FS: Além da remuneração, 

o condomínio tem alguma
outra obrigação para com o
síndico?

AD: O síndico possui algu-
mas garantias como prazo do 
mandato (seguindo ditames 
da Legislação e Convenção 
para destituição), irredutibi-
lidade de honorários dentro 
do mesmo mandato sem sua 
concordância, recolhimento 
do INSS patronal, no caso de 
pessoa física. Na Assembleia 
de cada condomínio, ficará 
decidido e estabelecido os 
benefícios e direitos de um 
síndico eleito. Vale lembrar 
que o síndico atuará nos 
atos que condizem com a lei 
do condomínio, convenção e 
o regimento interno. O sín-
dico poderá, ainda, gozar de
um período de férias e, neste
período, o subsíndico assu-
mirá a função. Poderá haver

a definição de horário fixo 
de atuação. No entanto, em 
casos mais extremos, como 
falta de água, luz e etc, vale 
o bom senso, abrir mão do
tempo livre e atuar no pro-
blema. O síndico tem asse-
gurado seu direito a voto na
Assembleia e a participar
das mesmas como todos os
outros condôminos.

FS: Como o síndico deve de-
clarar o dinheiro advindo da 
atividade de gestão? 

AD: O síndico é considera-
do por lei um contribuinte 
individual, ou seja, ele não 
está inserido nas regras que 
correspondem à CLT. Desse 
modo, não há nada que ga-
ranta a ele os direitos exclu-
sivos àqueles profissionais 
com carteira assinada. To-
davia, o síndico é segurado 
obrigatório da previdência 
social, e é de obrigação da 
fonte pagadora (condomí-
nio) o recolhimento da con-
tribuição. Dessa forma, há o 
desconto de 11% do total da 
remuneração paga, a título 
de INSS. O condomínio tam-
bém está obrigado a contri-
buir para a Previdência em 
relação à remuneração do 
síndico (20%). O síndico que 
tiver isenção da cota condo-
minial ou remuneração dire-
ta deve incluir o benefício na 
sua declaração de Imposto 
de Renda como “outras re-
ceitas”, uma vez que o valor 
é referente a um pagamento 
por serviço prestado. 
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Decoração

Hall é cartão de visitas do 
condomínio

A primeira impressão 
é a que fica. O dita-
do popular pode ser 

aplicado não apenas a pes-
soas, mas também a lugares. 
No caso do condomínio, o 
hall ou recepção é o primei-
ro ambiente com o qual o 
recém-chegado se depara, 
portanto podemos dizer que 
se trata do “cartão de visitas” 
do condomínio.

 Seja ele corporativo, co-
mercial ou residencial, o 
condomínio é valorizado 
quando essa área se apresen-
ta esteticamente agradável e 
aconchegante. E ao contrá-
rio do que muitos pensam, 
não é preciso gastar fortunas 
para decorar esse ambiente, 
é o que explica a arquiteta 
Mariana Fernandes. 

 “É possível brincar com 
cores e texturas e criar um 
espaço agradável para o visi-
tante, o qual transmite uma 
boa imagem do condomínio 
e agrega valor a ele. Uma 
dica é o uso de papéis de pa-
rede para quebrar a mono-

tonia e dar destaque a uma 
parede especial”, afirma. 
A arquiteta assegura que o 
material é durável, de fácil 
instalação e também remo-
ção e pode ser usado no hall 
do prédio.

 “Ainda existe um certo 
mito de que o papel de pa-
rede é um artigo de luxo ou 
de difícil manutenção, mas a 
realidade atual é outra. Uma 
das queixas é que o papel 
causa mofo, o que não é ver-
dade. O que acontece é de a 
parede já ser úmida e trans-
ferir mofo ao papel”, adverte 
Mariana. Estampas sutis e 
cores neutras como o cinza 
ou amarelo claro são indica-
das para dialogar com o res-
tante da mobília. 

 O uso de espelhos é outra 
dica valiosa. Eles ampliam 
o ambiente, além de servir
para o visitante que passa
pelo hall checar sua própria
imagem. Não basta instalar
o espelho, é preciso tam-
bém fazer sua manutenção,
limpando-os sempre para

evitar manchas, oxidações e 
arranhões. 

 O hall do condomínio 
pode servir em algumas si-
tuações de sala de espera, 
portanto é interessante que 
haja locais para se sentar: 
sofás ou poltronas, preferen-
cialmente acompanhadas de 
um revisteiro para entreter a 
espera. 

 Para finalizar, a arquiteta 
faz uma observação sobre o 
bom senso na hora de deco-
rar esse espaço. “É preciso 
ter em mente que se trata de 
um ambiente de uso coleti-
vo, então não é aconselhável 
colocar peças de gosto muito 
particular como porta-retra-
tos, quadros ou esculturas. 
Outro ponto delicado e um 
pouco polêmico em alguns 
condomínios é a colocação 
de imagens religiosas, como 
imagens católicas ou bíblias, 
uma vez que nem todos os 
condôminos seguem a mes-
ma crença. A neutralidade 
deve prevalecer em todos os 
aspectos”, alerta a arquiteta
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condomínio sem saber a sua 
causa exata?

 Depois de contratada a 
obra, surgiram novas de-
mandas que não estavam 
contempladas no escopo ini-
cial? E esse escopo adicional 
da obra (e consequente va-
lor adicional), foi facilmente 
aprovado pela assembleia?

 Se suas respostas conti-
nuam sendo “SIM”, observe 
esses dados a seguir. Obras 
que contam com escopo bem 
definido e detalhado custam 
entre 20% e 25% menos que 
uma obra sem projeto, já in-
cluso aí o custo do projeto.

 Além disso, obras com 
projeto demoram cerca de 
30% menos tempo para se-
rem concluídas, o que signi-
fica menor transtorno para 
os moradores, para o con-
domínio e para o síndico. 
Em suma, uma inspeção, 
que inicialmente parece um 
“custo”, na verdade é um 
grande investimento.

Fernando Santos é arquiteto 
e diretor da Santos Projetos 
e Assessoria (empresa de 
Arquitetura e de assessoria a 
condomínios)

No cenário de crise
econômica atual, 
a maior meta nos

condomínios é a redução de 
custos para tentar manter o 
patamar da cota condomi-
nial ou ter o mínimo de au-
mento necessário.

 Contudo, numa cidade 
como o Rio de Janeiro, em 
que a verticalização urbana 
(transição da tipologia de 
casas para prédios de apar-
tamentos) intensificou-se já 
na década de 1920, as des-
pesas operacionais dos con-
domínios não são a única 
oportunidade de redução de 
custos.

 É muito comum encon-
trarmos no centro, zona sul 
e parte da zona norte, edi-
fícios com 60 anos ou mais 
que precisam de cuidados 
especiais para se manterem 
em condições de habitabili-
dade.

 Assim como uma pes-
soa idosa, que requer muito 
mais atenção de seu médi-
co, mesmo para problemas 
aparentemente simples, um 
edifício antigo precisa ser 
olhado também de forma di-
ferenciada.

Manutenção Preventiva

Cuidados frequentes com a edificação são 
fundamentais

 Esse olhar só é obtido de 
profissionais capazes e ex-
perientes na vivência desses 
problemas, pois a diversida-
de de sistemas construtivos 
e materiais de construção 
que foram utilizados ao lon-
go dessas décadas, seja na 
construção original, seja em 
reformas posteriores, con-
tribuem para tornar a análi-
se ainda mais complexa.

 Nos prédios antigos, 
qualquer problema que 
precise de obra para ser re-
solvido é motivo de grande 
preocupação dos síndicos. E 
é neste cenário que uma ins-
peção criteriosa faz a dife-
rença entre resolver proble-
mas com precisão cirúrgica 
ou continuar no método de 
tentativa e erro.

 Você tem no seu con-
domínio aquela infiltração 
recorrente que precisa de 
obra uma ou duas vezes por 
ano? Você já teve no seu 
condomínio problemas apa-
rentemente sem nenhuma 
correlação que aparecem 
em sequência? E aqueles 
problemas insolúveis que as 
administrações anteriores à 
sua já desistiram de tentar 
resolver?

 Se suas respostas foram 
“SIM”, na próxima vez que 
surgir uma demanda, não 
contrate uma obra de ime-
diato, contrate uma inspe-
ção. A inspeção é um pro-
cesso que se assemelha ao 
diagnóstico por um médico, 
de forma simplificada, claro.

 Primeiro é necessário 
entrevistar o paciente para 
capturar seu histórico. Em 
seguida, é necessário o exa-
me físico do paciente.

 A partir disso, o médico 
formula algumas teorias so-
bre o problema e vê qual se 
encaixa no histórico e nas 
evidências do exame físico. 
Se houver encaixe perfeito 
com alguma teoria e for algo 
simples, o paciente pode sair 
do consultório com uma re-
ceita, mas se não houver en-
caixe perfeito ou não for algo 
tão simples, o paciente sai 

com uma bateria de exames 
a realizar, a fim de produzir 
mais evidências que possam 
gerar o encaixe perfeito com 
algum diagnóstico.

 Para casos complexos, 
tanto no caso de um pacien-
te humano quanto no de um 
paciente “construído”, se o 
diagnóstico for incompleto 
ou errado, as consequências 
são danosas e geram mais 
custos com novos tratamen-
tos e intervenções. Daí a ne-
cessidade de se fazer, antes 
de mais nada, uma inspeção 
de forma criteriosa e com-
pleta.

 O custo do diagnóstico 
nem de longe se compara 
ao custo do tratamento e li-
mita os riscos e as incerte-
zas do processo a um grau 
aceitável. Você já teve que 
contratar obras para resol-
ver algum problema no seu 

Por
Fernando Santos |
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Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros
 O AVCB (Auto de Visto-
ria do Corpo de Bombeiros) é 
um documento emitido pelo 
Corpo de Bombeiros certifi-
cando que foi feita uma vis-
toria, na qual foi verificado 
que a edificação possuía as 
condições de segurança con-
tra incêndio previsto pela 
legislação e constantes no 
processo, estabelecendo um 
período de revalidação. Essa 
licença precisa ser renova-
da: a periodicidade pode va-
riar de estado para estado, 
sendo na maioria das vezes 
a validade do documento de 
cinco anos, com exceção das 
edificações de recepção de 
público, cujo AVCB possui 
validade de três anos.

 Deve-se contratar um 
engenheiro legalmente ha-

bilitado junto a um conselho 
para fornecer laudo técnico 
que ateste as condições de fun-
cionamento e manutenção das 
medidas de segurança contra 
incêndio e pânico instaladas. O 
custo para obtenção do laudo 
também varia de acordo com a 
cidade. Em São Paulo, cada do-
cumento atualizado sai na faixa 
de R$ 400 a R$ 600.

Manejo de 
ferramentas elétricas

 Todo condomínio costuma 
ter um “kit de primeiros so-
corros” para reparos e ajustes 
na estrutura do prédio. Eles 
costumam conter, além das 
ferramentas comuns, também 
as elétricas, como é o caso da 
furadeira, parafusadeiras, lixa-
deiras etc. As ferramentas elé-
tricas podem causar diversos 
tipos de acidentes em diferen-

tes níveis de gravidade e todos 
eles podem ser evitados através 
de práticas comuns, com orien-
tações simples.

 Os EPIs são Equipamentos 
de Proteção Individual e são ca-
racterísticos por proteger o cor-
po de uma pessoa no intuito de 
reduzir ou erradicar qualquer 
mal proveniente de um aciden-
te de trabalho ou mal-uso das 
ferramentas. Entre os mais co-
nhecidos EPIs do mercado es-
tão os capacetes, máscaras, lu-
vas, botas, macacões, aventais, 
óculos e protetores auriculares. 
Outra prática considerada ba-
nal, mas que não deve ser igno-
rada, é a leitura dos manuais de 
instruções de um produto.

Seguro residencial
 A procura por seguros que 
acobertem danos às residências 
tem sido cada vez maior. Os se-

guros já são obrigatórios 
em muitos condomínios, 
entretanto, nem sempre o 
plano escolhido é o mais 
completo e, por isso, muitos 
moradores optam por fazer 
um seguro individualizado, 
principalmente em se tra-
tando de condomínios hori-
zontais, nos quais várias ca-
sas independentes ocupam 
uma área cercada. 

 Dentre os benefícios de 
contar com os serviços de 
um seguro patrimonial está 
o atendimento 24h geral-
mente prestado pela maio-
ria das seguradoras. Emer-
gências como chaveiro,
substituição de telhas, pro-
blemas com a caixa d’água,
desentupimento, reparos
nas redes hidráulica e elé-
trica, são as mais comuns e
oferecidas pelas segurado-
ras.
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7 Sintomas de ansiedade

Bem Estar

Dicas do

A rotina corrida da 
sociedade atual, as-
sociada a cobranças 

e um certo desequilíbrio 
emocional são fatores que 
favorecem o  surgimento de 
distúrbios psíquicos que afe-
tam a qualidade de vida do 
indivíduo. Um deles é a an-
siedade. É bastante comum 
nos sentirmos inquietos an-
tes de uma apresentação de 
um trabalho, uma reunião 
importante de trabalho ou 
outras atividades cotidianas. 

Porém, como mensurar 
o que é uma euforia normal
e o que é uma situação de
doença: Quando deve soar
o alerta para percebermos
que algo está passando dos
limites? Os transtornos de
ansiedade se diferenciam do
medo ou da ansiedade nor-
mais por serem excessivos
e persistentes, além de fre-
quentemente induzidos pelo

estresse.

 Abaixo listamos 7 sinto-
mas que servem de alerta:

1) Comer
compulsivamente

 Descontar preocupação 
ou irritabilidade na alimen-
tação. Além de ser um sinto-
ma de ansiedade, pode levar 
a problemas gástricos, uma 
vez que em geral se mastiga 
pouco o alimento e o ingere 
em grande quantidade num 
curto intervalo de tempo.

2) Tensão muscular
Estar sempre com dores

nas costas, ombros e nuca é 
também sinal de alerta, pois 
a tensão muscular (princi-
palmente na região do pes-
coço) é um dos principais 
sintomas que acompanham 
quadros de ansiedade. 

3) Sono irregular
Situações extremas como

episódios de insônia ou mes-
mo, o oposto, sono excessivo 
atrapalham a rotina de qual-
quer pessoa e não devem ser 
encaradas como situações 
banais.

4) Preocupação em
excesso

 Pessoas ansiosas costu-
mam ver perigo em tudo e se 
preocupam demasiadamen-
te com qualquer situação an-
tes mesmo dela acontecer. A 
preocupação excessiva com 
o futuro é sintoma de ansie-
dade.

5) Medos irracionais
 Medo de falar em públi-
co, medo de sofrer um aci-
dente a qualquer momento, 

medo de ser agredido e ou-
tros medos sem nenhuma 
razão aparente que os justi-
fiquem devem ser avaliados. 

6) Perfeccionismo
A insistência em estabe-

lecer padrões altos e busca 
incessante em alcançar esses 
padrões não é saudável. Isso 
está fortemente ligado ao 
medo de errar e a comporta-
mentos de autossabotagem, 
como a procrastinação.

7) Mau estar físico
Problemas digestivos,

tremores, cansaço fácil, 
sensação de falta de ar ou 
asfixia, coração acelerado, 
suor excessivo, mãos frias e 
suadas, boca seca, tontura, 
náuseas, calafrios, dentre 
outros sinais físicos devem 
ser investigados e podem ter 
fundo psicológico.




