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Norma comum em vários condomínios em 
todo o Brasil, a determinação sobre quais 

operadoras de telefonia, internet e televisão a 
cabo é um frequente motivo de conflito entre 
moradores e síndicos que teimam em restringir a 
escolha apenas às opções de empresas já usadas 
no prédio.                                      Confira na pág 4

Condomínio não pode ter ingerência sobre escolha de TV a cabo
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EDITORA

O Jornal do Sindico completa 28 anos
O Jornal do Síndico comple-

ta 28 anos sendo o melhor 
veículo de comunicação 

do setor condominial do Brasil. 
Iniciado na cidade de Salvador/
Bahia em 1989 pelo seu fundador 
Aroldo de Lima Marcelo o Jornal 
do Síndico hoje é uma verdadeira 
potencia de informação e credibi-
lidade a nível nacional, atualmente 
alcança 22 grandes cidades bra-
sileiras com uma tiragem total de 
170.000 exemplares, nesses 28 
anos de história, a equipe do JS 
superou barreiras, dificuldades e 
crises alcançando o faturamento 
anual de R$ 3.200.000,00, atuando 
sob regime de franquias conseguiu 
alavancar o sucesso através de 
seus competentes colaboradores 
e franqueados que nunca desistem 
da superação. O Jornal do Síndico 
está entre as melhores franquias 
do Brasil pelo Guia Melhores Fran-
quias do Brasil da Editora Globo/
Pequenas Empresas Grandes Ne-

gócios e em 2016 alcançou a pon-
tuação máxima sendo congraçada 
como Franquia 5 Estrelas estando 
em as 77 melhores redes de fran-
quias do Brasil. Segundo o atual 
gestor e franqueador Master do 

Jornal do Síndico para o Brasil, Dr. 
Átila Gadelha Marcelo, advogado 
e especialista em Direito Civil, o 
segredo do sucesso da Franquia 
Jornal do Síndico se dá pela persis-
tência e dedicação ao trabalho por 
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parte dos seus franqueados, diz ele:
“Não poderíamos alcançar tanto sucesso sem 

a atuação dos franqueados que a cada dia se de-
dicam mais e mais ao Jornal do Síndico!” Ainda, 
o Dr. Átila coloca que não se consegue o suces-
so do dia para a noite, mas com muito trabalho 
e esforço atento ao que acontece no mercado e 
nas várias localidades onde o Jornal do síndico 
está presente, cita:

“Somos uma casa de vendas e por isso temos 
o objetivo principal que alavancar o mercado 
que fornece produtos e serviços aos condomí-
nios do Brasil, não podemos nos deixar abater 
pelas tais crises politicas e econômicas, temos 
que buscar sempre o diferencial!”   

Parte do sucesso do Jornal do Síndico também 
é creditada aos síndicos, administradores e in-
teressados no setor que ao se tornarem leitores 

do Jornal do Síndico 
criam uma relação de 
lealdade com o veículo, 
ainda, os anunciantes 
são a mola propulsora 
do JS pois sem eles o 
Jornal do síndico não 
existiria, segundo Dr. 
Átila o Jornal do Sín-
dico conta com apro-
ximadamente 1.200 
anunciantes em toda a 
rede que atua, caracte-
rizando assim o veícu-
lo de comunicação que 
mais atinge o merca-
do. “Mas não paramos 
por ai não!” afirma o 
Franqueador Master, 
queremos chegar a es-
tar em pelo menos 40 
cidades até o fim de 
2018.  

Pois é, 28 anos de 
vida, 28 anos de his-
tória, 28 anos de de-
dicação e trabalho!!

Parabéns ao Jornal 
do Síndico, parabéns 
a toda a sua equipe!
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(Redação com TJDFT)

Norma comum em vários condomínios em 
todo o Brasil, a determinação sobre quais 

operadoras de telefonia, internet e televisão a 
cabo é um frequente motivo de conflito entre 
moradores e síndicos que teimam em restringir 
a escolha apenas às opções de empresas já 
usadas no prédio. 

A justificativa quase sempre é a mesma: 
a rede de cabeamento de uma determinada 
operadora já está montada e estabelecer uma 
nova instalação de uma outra operadora pode 
trazer prejuízos ao condomínio. Essa regra não 
tem respaldo legal e não é legítima, pois fere o 
direito de qualquer consumidor escolher o que 
considerar mais vantajoso para si.

Isso foi tema de decisão recente da 3ª 
Turma Recursal dos Juizados Especiais do 
Distrito Federal, que de forma unânime 
reformou parcialmente sentença que permitia 
a um morador contratar produtos e serviços de 

Condomínio não pode ter ingerência sobre escolha de TV a cabo
operadora de TV a cabo distinta das aceitas pelo 
condomínio onde mora. A decisão colegiada 
apenas acrescentou que a instalação da antena 
de TV por assinatura estivesse restrita ao 
telhado da residência do autor e adequada aos 
parâmetros do condomínio, sendo vedada a 
utilização da estrutura comum.

O condomínio recorreu de decisão que 
permitia ao morador escolher sua operadora 
de TV por assinatura, alegando que o assunto 
referente a quais operadoras poderiam operar 
no condomínio já teria sido decidido em 
assembleia, sendo que a escolhida pelo recorrido 
não se encontrava na relação das que foram 
admitidas. Acrescentou, ainda, que tal restrição 
tinha caráter técnico, ante a viabilidade ou não 
da instalação dos equipamentos necessários, 
considerando as condições estruturais do 
condomínio.

Embora a maioria dos condomínios que 
adotam essa postura aleguem questões de 
ordem técnica para impedir o uso de qualquer 

operadora de TV, o advogado Irineu Maia afirma 
que tal medida não é razoável e pode facilmente 
ser questionada na Justiça. “A escolha por uma 
empresa prestadora de serviços particulares, no 
caso o uso de um produto de entretenimento, 
nada tem a ver com as questões coletivas do 
condomínio”, comenta.

Maia acrescenta que o fato dessa norma ter 
sido concebida e votada em assembleia não faz 
dela válida e irrevogável. “Uma regra local do 
condomínio não pode se sobrepor ao Direito de 
Propriedade garantido pela legislação nacional 
ao consumidor que é o de fazer suas escolhas. 
O síndico deve ter o bom senso de não tentar 
ingerir sobre essa questão”, declara o advogado. 

E se a nova instalação necessitar de 
serviços específicos para ser concluída? O 
morador interessado deve arcar com quaisquer 
benfeitorias que devam ser feitas para viabilizar 
a instalação, assim como deve ressarcir o 
condomínio caso haja algum dano estrutural 
durante o processo, orienta o advogado. 
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A renovação nos cargos de síndico por pessoas que nunca 
antes exerceram essa função tem se apresentado como 

uma tendência nos condomínios residenciais nos últimos 
anos. A atividade administrativa se aperfeiçoa com a prática 
e experiência, por isso, o Jornal do Síndico separou algumas 
dicas bem humoradas para os síndicos principiantes. Confira 
os 10 mandamentos do síndico novato:

1 - Combaterás a inadimplência: esse é quase sempre o 
principal desafio de qualquer síndico e, portanto, ele deve 
se cercar de todas as ferramentas possíveis para evitar o 
acúmulo de devedores, seja tentando acordos ou acionando-
os judicialmente.  

2 - Pouparás dinheiro: a crise está aí e dinheiro é algo que 
dificilmente sobra no condomínio, mas é necessário pensar 
em situações imprevistas e deve-se manter um fundo de 
reserva para ocasiões extraordinárias. Um síndico jamais 
deve trabalhar com o caixa completamente vazio. 

3 - Não endividarás o condomínio: é preciso trabalhar 
com base na receita real e jamais contar com proventos 
futuros e incertos. Cada ação deve ser bem planejada para 
evitar “dar um passo maior que a perna”. Obras geralmente 
são traiçoeiras nesse sentido e por isso devem ser bem 
planejadas.

4 - Farás as manutenções em dia: Mais importante que 
fazer obras para incrementar o condomínio é cuidar bem do 

que se tem e isso significa estar com todas as manutenções 
e vistorias em dia. Negligenciar isso numa tentativa de 
economizar pode ser perigoso para a segurança de todos. 
Não vale a pena. 

5 - Obedecerás às Leis Trabalhistas: a folha de pagamento 
de pessoal costuma tomar mais de 50% das receitas do 
condomínio. Os encargos trabalhistas são altos, porém, mais 
altas são as multas e penalidades para quem os desobedece. 

6 - Serás organizado: papéis, planilhas, notas fiscais, 
documentos, contratos... Tudo isso faz parte da rotina de um 
síndico. É necessário organizar tudo para não perder nada 
importante e para que cada item seja facilmente localizado 
quando necessário. 

7 - Terás um bom zelador: o síndico nem sempre pode 
dispor de 100% de seu tempo para cuidar do condomínio 
(nem é essa sua obrigação). Então, em sua ausência, o 
zelador pode ser seus olhos e ouvidos, auxiliando bastante 
na execução e monitoramento das tarefas. Invista em um 
bom profissional. 

8 - Exercitarás o dom da comunicação: comunicar-se 
bem é um indicador para um bom gestor. Quem se explica 
bem, se faz entender e evita confusões. O dom da palavra 
e da argumentação é essencial para conciliar interesses 
dentro do condomínio. 

9 - Terás bom relacionamento com todos: isso não 

significa ser amigo de todos, mas manter um tom de 
cordialidade com moradores e funcionários facilita a gestão. 
O síndico deve procurar ser um pacificador e nunca um 
gerador de conflitos dentro do condomínio. 

10-Aprenderás com os antecessores: ninguém nasce 
sabendo nada. É natural que um síndico novato demore 
um certo tempo até se adaptar ao traquejo da sua função. 
Ser humilde e procurar aprender com quem tem mais 
experiência já é um bom começo. 

Os 10 mandamentos do síndico novato
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Vida útil, validade, desgastes, todos 
estes termos são comuns em nossos 

cotidianos, assim não é diferente para aqueles 
que gerenciam condomínios residenciais 
e comerciais, pois todos os insumos os 
quais compões uma construção têm uma 
determinada durabilidade, isto é, têm um 
período de vida útil, ao longo da qual vão se 
deteriorando (perdendo suas propriedades 
originais), até um momento em que não 
atendem mais as suas funções e precisam 
ser repostos, por isso se faz necessário à 
manutenção preventiva predial.

Muito se tem falado sobre esse tipo de 
manutenção, mas pouco ainda se sabe sobre 
ela. Natural, uma vez que se trata de um ramo 
relativamente novo no país. 

A literatura e os gurus da gestão de 
manutenção trazem alguns conceitos para o 
tema, porém sem deixar a essência principal 
que é o bom funcionamento das instalações, 
preservação e manutenção do valor do 
imóvel, seguem conceitos:

“É um conjunto de atividades, serviços, que 
visam assegurar as condições de segurança, 
confiabilidade e conservação das edificações 
conforme foram previstas em projeto. Sendo 
assim visando atender seus usuários durante 
muitos anos, apresentando condições 
adequadas ao uso a que se destinam, 
resistindo ao uso e aos agentes que alteram 

suas propriedades técnicas iniciais”.
“Trata-se da prática de cuidar de toda a 

infraestrutura de um edifício, o que significa 
cuidados com sistemas elétricos, hidráulico, 
incêndio e de segurança, além de comunicação 
e climatização”. 

Considerar as edificações como produtos 
descartáveis é inaceitável do ponto de vista 
ambiental, assim como inviável do ponto 
de vista econômico. A gestão e aplicação 
do conceito não é tarefa fácil devido à 
diversidade de disciplinas envolvidas e dos 
diversos conceitos e normas aplicadas a cada 
uma delas, tarefa que exige planejamento e 
recursos, e na proporção que se investe no 
primeiro item menos se investirá no segundo.

É que a manutenção predial está 
ligada, inevitavelmente, à sua estrutura de 
construção. Um processo de manutenção 
predial adequado pode não só corrigir erros 
estruturais de um edifício, como conservá-lo 
do ponto de vista patrimonial. 

Houve se bastante de gestores e 
proprietários as seguintes frases:

“O condomínio ainda está em garantia”, 
“O Condomínio tem seguro”, vale ressaltar 
que dadas às proporções e cláusulas de cada 
uma das variáveis citadas (garantia e seguro) 
as sua ações podem ser negadas em virtude 
da falta de um plano de manutenção e sua 
execução, assim podemos citar um antigo 

Você sabe o que é manutenção predial?
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ditado que diz “melhor evitar o fogo que ter 
que apagá-lo”

A ausência de manutenção predial causa 
prejuízo no orçamento e, pior ainda, um 
risco para a saúde e segurança de moradores, 
devido a essa conscientização já se percebe 
um investimento em manutenção predial no 
que se refere à experiência e tecnologia. Os 
órgãos fiscalizadores estão cada vez mais 
atentos e as exigências legais cada vez mais 
rigorosas. 

Ainda é visível um processo lento, porém 
com significativa transformação. Junto com 
a conscientização dos gestores condominiais 
para a importância da manutenção 
preventiva. Um plano de manutenção é 
investimento e é fundamental conscientizar 
os administradores de prédios, inclusive 
públicos, de que é uma questão acima de 
tudo de segurança e saúde. 

Assim gestores não se deixem ser 
surpreendidos por sinistros, multas de 
órgãos fiscalizadores, desvalorização do 
imóvel, constrangimentos entre outros por 
falta de manutenção, tenha pronto e ativo um 
plano de manutenção preventiva predial.

Um plano deve ser elaborado e validado 
por profissional habilitado ser seguido todo 
seu cronograma e gerado plano de ação para 
as avarias e/ou irregularidades encontradas, 
sempre as organizando com prioridades aos 
itens de segurança e saúde, preservação e 
estética.
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Enquanto os preços dos aluguéis despencam 
em todo o país - em uma tentativa de enfrentar 

a crise que acomete o setor imobiliário, assim 
como toda a economia brasileira - os valores 
cobrados sob forma de taxa condominial não 
sofreram nenhum retrocesso, pelo contrário, 
aumentaram significativamente no primeiro 
semestre de  2017.

Apesar da crise generalizada, o valor de alguns 
serviços - a exemplo do salário dos funcionários 
e seus respectivos encargos - não diminui. Isso 
justifica o porquê das taxas condominiais só 
aumentarem e nunca o contrário.

Um levantamento as Secovi-RJ confirma que 
as cotas condominiais andam em contramão aos 
aluguéis de junho de 2013 a junho de 2017, o 
preço dos aluguéis regrediu cerca de 10, 7%. 
Enquanto isso, o valor dos condomínios subiu 
36,5%, no mesmo período. Dados do IBGE 
também demonstram que os condomínios 

Cotas condominiais sofreram reajuste maior que aluguéis em 2017
foram reajustados com um percentual acima 
da inflação, sendo Belo Horizonte a capital 
brasileira com maior aumento proporcional.

Diante de tal cenário, o que pode ser feito 
para diminuir ou, no mínimo, estagnar o 
valor cobrado pelo condomínio? É necessário 
economizar naquilo que pode ser economizado. 
Afora os gastos fixos, como já foi mencionado a 
folha de pagamento de pessoa, há as despesas 
variáveis como energia, gás, água. 

É importante conscientizar os moradores de 
que o consumo racional desses recursos será 
revertido em benefícios para eles próprios. 
Portanto, avisos nunca são demais, seja para 
apagar as luzes das áreas comuns como salão de 
festas, salão de jogos, assim como o uso de ar 
condicionado e ventiladores nesses espaços; não 
chamar todos os elevadores ao mesmo tempo 
e tentar fazer o mínimo de viagens possível, 
são exemplos de pequenas condutas que, 

coletivamente, fazem uma grande diferença. 

Como é calculada a cota condominial?
 A cobrança pode ser feita de duas maneiras: 

a primeira é por meio de uma taxa variável 
que é o rateio de todas as despesas pagas pelo 
condomínio no mês corrente (água, energia, gás, 
telefone, funcionários, produtos de manutenção, 
serviços terceirizados, IPTU etc). 

A segunda maneira é cobrando uma cota 
fixa. Esse valor, reajustado anualmente, é 
calculado com base em alguns critérios como 
os valores médios de todas as despesas citadas 
anteriormente com uma projeção para os 12 
meses seguintes, sendo aplicado um índice de 
inflação. Além disso, costuma-se acrescentar 
um percentual de segurança que, caso não 
seja utilizado, vai para o fundo de reserva do 
condomínio. A soma total desse valor é dividida 
pelas unidades. 
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Refil de malha de aço
No inicio deste ano começamos a instalar, em 

condomínios os Filtros BIG20 com refil de 

malha de aço inox,  que vem substituindo com lar-

ga vantagem os refis de poliéster com polipropi-

leno, que deveriam ter  vida útil de 6 meses, mas 

com a quantidade de resíduos que chega nos re-

servatórios dos prédios, em menos de 3 meses , 

já seria necessário a troca deste refil,  já o NOVO 

REFIL DE MALHA DE AÇO INOX, tem vida útil de 

mais de 3 anos, é lavável e proporciona uma va-

zão de 10.000 litros,  em todos os condomínios 

que instalamos até o presente momento,  o fun-

cionamento está perfeito, e as lavagens estão va-

riando, de acordo com os bairros e o tamanho do 

condomínio, que estão sendo lavados  de uma vez 

por mês ou de 3 em 3 meses,  A ECONOMIA é cer-

ta  pois  após a instalação na caixa reservatória  

inferior, esta despesa de lavagens de caixas de 6 

em 6 meses deixam de existir.

OBS:  A INSTALAÇÃO SÓ DEVE SER FEITA 

LOGO AS LAVAGENS DAS CAIXAS, INFERIORES E 

SUPERIORES,   A SEMPRE UMA FORMA DE NOS-

SA EMPRESA INSTALAR, E FATURAR EM 3 VE-

ZES NO BOLETO PARA OS CONDOMINIOS. LIGUE 

3231-0440 PARA AGENDAR O SEU - MAIORES 

INFORMAÇÕES ALIOMAR 99674-0416 

SEGURANÇA ELÉTRICA

O forte calor do verão 
e a falta de chuva em 

áeras estratégicas do país 
baixaram os níveis das 
represas e reservatórios 
das usinas hidrelétricas, 
o que tem aumentado sig-
nificativamente os riscos 
de colapso no forneci-
mento de energia. A osci-
lação da energia elétrica, 
logo após uma queda de 
energia, por exemplo, 
pode danificar os eletro-
eletrônicos e também 
acarretar riscos à vida. 

Algumas medidas 
ajudam a evitar aciden-
tes: certifique-se se o 
sistema de aterramento 
do edifício está em boas 
condições; a vistoria e 
manutenção periódicas 
dos pararraios são ne-
cessárias. A instalação de 
protetores contra surtos 
de tensão nas tomadas 
é indicada para poupar 
equipamentos como te-
levisores, DVD, home 
theaters, computadores 
e impressoras de uso do 
condomínio e assim evi-
tar prejuízos. 
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As parcerias imobi-
liárias são sempre 

uma grande saída para 
todos os momentos, 
principalmente os de 
crise e de dificuldades 
em se realizar negócios 
no mercado, seja pela 
mudança da política de 
financiamento, período 
de final de ano ou qual-
quer outro motivo que 
possa prejudicar com 
que as vendas ocorram. 

A questão que assus-
ta e perturba os corre-
tores é o medo de ser 
deixado para trás ao se 
realizar uma parceria, 
passando para pseudos 
parceiros informações 
importantes e não ter a 
garantia de se fechar o 
negócio. Todos sabemos 
que a grosso modo pre-
cisamos sempre de duas 
partes para se fechar um 
negócio, do cliente e do 

Parceria Imobiliária
KARPAT ADVOGADOS - DR. RODRIGO KARPAT
Karpat Sociedade de Advogados é o maior escritório de direito 
imobiliário e condominial do país. Cobrindo também as diversas 
áreas do direito desde 2007, o escritório é responsável por 
gerenciar mais de 4.000 processos.

Dr. Rodrigo Karpat, advogado militante na área cível há mais 
de 10 anos, é sócio no escritório Karpat Sociedade de Advogados 

e considerado um dos maiores especialistas em direito imobiliário 
e em questões condominiais do país.

Além de ministrar palestras e cursos em todo o Brasil, Dr. 
Rodrigo Karpat escreve como colunista do site Síndico Net e do 
Jornal Folha do Síndico, é consultor da Rádio Justiça de Brasília e 
da OK FM e apresenta os programas Vida em Condomínio da TV 
CRECI e Por Dentro dos Tribunais do Portal Universo Condomínio.
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imóvel que se encaixa a esse cliente. E muitas ve-
zes o corretor não tem os dois na mão no mesmo 
momento. E a parceria passa a ser a solução para 
que uma venda possa ocorrer. Porém, quando fe-
chamos uma parceria, temos que abrir o proprie-
tário ou passar o cliente para o parceiro, e em al-
guns casos o corretor pode ser furado. Esse medo 
justifica não firmarmos parcerias?

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

Porém, o primeiro passo deve ser a busca 
de parceiros sérios no mercado e, para isso, é 
preciso ser feita uma pesquisa de mercado, 
para saber a reputação desse profissional. 
Apesar de estarmos em uma cidade grande, os 
corretores costumam se estabelecer em bairros 
específicos, e as imobiliárias na grande maioria 

são de bairro, isso facilita para se ter referências 
de um profissional. Um bom parceiro precisa 
de empatia inicial e de confiança, mas isso será 
construído ao longo do tempo. No site do Creci é 
possível verificar a regularidade do profissional    
http://www.crecisp.gov.br/busca-beta/ 

Cuidados adicionais podem ser obtidos com 
a realização de um contrato de parceria simples, 
apenas deixando claro a responsabilidade 
parte a parte e a comissão de cada um no caso 
de fechamento de negócio, importante que 
se acorde ainda o desconto das despesas no 
recebimento da comissão, bem como se ajuste 
as questões de imposto inerentes a transação. 

Essas situações não evitam que o negócio possa 
dar problemas, mas com certeza minimizam a 
chances de desgastes.  Não esqueça, busque: 1) 
Alguém que conhece, que tem empatia inicial, 2) 
Consultar/ pegar referências, 3) Firmar contrato 
para a parceria. 

É sempre melhor ganhar metade do que 
tentar fechar um negócio sozinho e não ter êxito. 
O corretor precisa saber o limite de segurar 
um cliente ou produto, esse talvez seja um 

dos grandes segredos da profissão. Primeiro 
identificar clientes potenciais e saber trabalhar 
bem com eles e não segurar bons imóveis ou 
bons clientes que fatalmente irão buscar outros 
profissionais. O bom corretor tem parceiros e 
realiza sempre negócios, os maus corretores 
estão sempre se justificando e colocando a 
culpa no mercado. Você faz parcerias? Você 
acha que a culpa é do mercado?
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Cerca de 50 milhões de descargas atmosféricas 
atingem o território brasileiro, ocasionando 

mortes, danos a edificações, incêndios, falhas 
no sistema de distribuição de energia e 
telecomunicações.

Segundo o ELAT (Grupo de Eletricidade 
Atmosférica), “A cada 50 mortes por raios no 
mundo, uma é no Brasil, o país campeão mundial 
em incidência do fenômeno. São 130 mortes, 
mais de 200 feridos por ano e prejuízos anuais da 
ordem de um bilhão de reais no país”. 

No ranking do estado de São Paulo, Araraquara 
ocupa a 313° posição com uma Densidade de 
descargas: 8,09 por km²/ano. 

Já nossa vizinha Matão ocupa a 103° posição 
com uma Densidade de descargas: 9,58 por km²/
ano.

Em uma visão geral o sistema de SPDA, 
conhecido como popularmente como Para-raios, 
tem a função de reduzir os danos causados por 
descargas atmosféricas à edificação, não havendo 
uma garantia de 100%, que uma edificação com um 
SPDA não sofra danos, porém a falta de manutenção 

ENG° DIOGO BANDEIRA SILVA
ENGENHEIRO ELETRICISTA. 
Contato: 
Celular: (16) 99733-5781 
Email: engenheirobandeira@gmail.com

A importância do 
SPDA em 

uma edificação



13Ano II • Nº 19 • AGOSTO 2017 • Aracaju/SE

ou até inexistência desse equipamento pode trazer 
sérios prejuízos à edificação.

Como é de conhecimento o Sindico responde 
civil e criminalmente pelo condomínio e é de sua 
responsabilidade, adequar, manter ou instalar 
o SPDA caso a edificação necessite. A norma 
vigente para SPDA é a NBR 5419:2015 que esta 
em vigor desde 22/06/2015. Por se tratar de uma 
norma com atualização recente em alguns casos, 
edificações construídas antes de 2015 podem ter 
a necessidade da adequação do SPDA.

Manutenção: 
Segundo o item 7.4.1 da NBR 5419:2015, 

A regularidade das inspeções é condição 
fundamental para a confiabilidade de um SPDA. 
O responsável pela estrutura deve ser informado 
de todas as irregularidades observadas por meio 
de relatório técnico emitido após cada inspeção 
periódica. Cabe ao profissional emitente da 
documentação recomendar, baseado nos danos 
encontrados, o prazo de manutenção no sistema, 
que pode variar desde “imediato” a “item de 
manutenção preventiva”.

Periodicidade das Inspeções:
  Segundo o item 7.3 NBR 5419:2015 a 

regularidade das inspeções deve ocorrer; 
a) durante a construção da estrutura;
b) após a instalação do SPDA, no momento da 

emissão do documento “as built;
c) após alterações ou reparos, ou quando 

houver suspeita de que a estrutura foi atingida por 
uma descarga atmosférica;

d) inspeção visual semestral apontando 
eventuais pontos deteriorados no sistema;

e) periodicamente, realizada por profissional 
habilitado e capacitado a exercer esta atividade, 
com emissão de documentação pertinente, em 
intervalos determinados, assim relacionados:

— um ano, para estruturas contendo munição 
ou explosivos, ou em locais expostos à corrosão 
atmosférica severa (regiões litorâneas, ambientes 
industriais com atmosfera agressiva etc.),ou 
ainda estruturas pertencentes a fornecedores de 
serviços considerados essenciais(energia, água, 
sinais etc.);

 — três anos, para as demais estruturas.

Vantagens de se manter em dia o SPDA:
  Seguradoras, mantendo-se um sistema 

de SPDA conforme a norma vigente e a devida 
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
fornecida por um engenheiro Eletricista, em dia, o 
valor cobrado pelo seguro do condomínio pode ser 
menor em alguns casos, pode ser extremamente 
vantajoso em processos de indenização por danos 
causados por descargas atmosféricas.

AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), 
para manter em dia o AVCB faz se necessário à 
manutenção da documentação das instalações 
elétricas bem como do SPDA, contemplando 
projeto e ART.

Equipamentos eletrônicos, um SPDA em 
conformidade ajuda a prevenir riscos de danos 
a equipamentos eletrônicos tais como, CFTV, 
Telefônica, Portão Automático e Eletrodoméstico em 
geral.

Alvenaria da edificação, o SPDA é fundamental 
para reduzir ou evitar danos à estrutura da 
edificação tais como rachaduras ou perdas parciais 
da alvenaria causadas por descargas atmosféricas.
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Olá caros amigos supervisores de condomínio, 
o 5º encontro do grupo união supervisores 

foi um sucesso; muita comida, bebidas, som ao 
vivo, sorteio de brindes e tudo isso junto com 
nossas famílias e empresários.

O grupo união cresce a cada dia,o grupo ajuda 
os companheiros em seu dia a dia de trabalho, 
em breve o grupo estará promovendo um curso 
pra os supervisores do grupo, então aguardem; 
no evento foi arrecadado 124 kl de alimentos 
para doação a uma instituição de caridade, o 
grupo sempre irá ajudar aqueles que precisam 
muito. Então aguardem o 6º encontro vem aí 
,em dezembro não percam até lá. 

Essas são as palavras do presidente do grupo, 
Sr. Roberto Rosemberg  ( 79 ) 9 9915-3689

Comunicado importante:
Setembro:  1º futebol do grupo.
Outubro: curso de brigada de incêndio.
Novembro:  1ª feira de produtos e serviços 

de condomínio do grupo união.
Dezembro:  6º encontro do grupo

Grupo União Supervisores

GRUPO UNIÃO SUPERVISORES



CLASSÍNDICO CLASSÍNDICO CLASSÍNDICO

(79) 99638-6567 / 3262- 3520
aracaju@jornaldosindico.com.br

Dê visibilidade aos seus produtos
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O tema mais recorrente no direito condominial 
é, sem dúvidas, a gestão da inadimplência. Em 

tempos de crise, como o que vivemos, a taxa de 
inadimplência costuma subir e gera preocupação 
aos síndicos e gestores condominiais. Neste 
momento, muitas dúvidas e incertezas surgem.

Em princípio, é preciso deixar claro que o 
pagamento da taxa condominial é um dever de todo 
condômino, conforme atribui o Art. 1.336, inciso 
I, do Código Civil. O não cumprimento deste dever 
traz prejuízos a todos, posto que o condomínio é 
a partilha de bônus e ônus. Logo, a inadimplência 
afeta diretamente o bom funcionamento do 
condomínio, a sua manutenção e a realização de 

benfeitorias. Além de trazer o risco de um passivo 
trabalhista e tributário.

Por isto, é preciso atenção redobrada dos 
síndicos, conselhos e condôminos no combate 
à inadimplência! Possuir uma inadimplência 
superior a 30% é um indicativo que algo não 
vai bem. Compreender os motivos que levam os 
condôminos a atrasarem as cotas condominiais, 
talvez, seja o cerne do problema.

Em verdade, as multas previstas no parágrafo 
primeiro do Art. 1.336 se tornam atrativos aos 
devedores contumazes, que preterem o pagamento 
das cotas condominiais em detrimento de outras 
dívidas mais onerosas (como cartões de crédito, 
financiamentos, água, luz, dentre outras).

O primeiro passo é fazer uma gestão estratégica 
e traçar um perfil dos inadimplentes. Estabelecer 
junto ao síndico e a administradora um modus 
operandi e metas. Normalmente, a maneira mais 

fácil de fixar os métodos são através dos valores 
devidos, usando-os como base para a atuação de 
recuperação extrajudicial e judicial. Outra forma é 
fixando prazos para a resolução da inadimplência 
extrajudicialmente e então, caso não haja êxito, 
ingressando-se judicialmente.

Destaca-se que mais importante do que ter 
muitas ações de cobrança na justiça, é recuperar 
efetivamente o crédito existente. Por isto, a atenção 
aos detalhes e a busca pelo melhor meio de 
resolução seja mais efetivo.

Em verdade, não existe formula mágica. Todavia, 
o uso das ferramentas existentes e de estratégia 
na hora de encarar esse desafio pode fazer toda 
a diferença para a gestão condominial. Por isso, é 
fundamental a presença de uma assessoria jurídica 
comprometida com metas, próxima e disposta a 
utilizar os métodos mais efetivos para solucionar 
esta situação incômoda aos condomínios.

THIAGO NORONHA VIEIRA
E-mail: thiagonoronha.adv@gmail.com
Advogado. Pós-Graduando em Direito Empresarial pela 
PUC/MG. Membro da Escola Superior de Advocacia 
(ESA/SE).

Gestão da inadimplência: estratégia e ações efetivas para recuperação 
de crédito e transformação do condomínio


