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* TR – Taxa Referencial; ** Débitos Federais; *** Unidade Padrão de Capital; (1) Rendimento no 1º dia do mês seguinte, para 
depósitos até 03/05/12; (2) Rendimento no primeiro dia do mês seguinte para depósitos a partir de 04/05/2012 – MP nº 567, de 
03/05/2012. (3) Crédito no dia 10 do mês seguinte (TR + juros de 3 % ao ano). (4) Juro pela Taxa Selic para pagamentos de débitos 
federais em atraso – no mês do pagamento, a taxa é de 1%; (5) São duas faixas salariais mínimas, com vigência a partir deste mês: 
R$ 905 (para domésticos, agropecuários, ascensoristas, motoboys) e R$ 920 (para operadores de máquinas, carteiros, cabeleireiros, 
trabalhadores de turismo, telemarketing); (6) Extinta pela Medida Provisória nº 1973/67, de 27/10/00 – último valor: R$ 1,0641; 
BTN + TR cheia – suprimido por ser título extinto pela Lei nº 8.177, de 01/03/1991, embora ainda existam alguns em circulação. 
 
Fonte: Folha Online, Valor Econômico

Editorial

Nossa Mensagem

Indicadores Econômicos

abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 Ano 12 meses

Poupança antiga (1) 
Poupança (2) 
TR* 
TJLP 
FGTS (3) 
SELIC - Déb Fed (4) 
UPC *** 
Salário Mínimo 
Salário Mínimo SP (5) 
UFIR (6)

(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(R$) 
(R$) 
(R$)

0,7179 
0,7179 
0,2168 
0,60 

0,3773 
1,06 
23,05 
880,00 
905,00 

---

0,6541% 
0,6541% 
0,1533 
0,62 

0,4003 
1,11 
23,05 
880,00 

1.000,00 
---

0,7053% 
0,7053% 
0,2043 
0,60 

0,4514 
1,16 
23,05 
880,00 

1.000,00 
---

0,6629 
0,6629 
0,1621 
0,62 

0,4091 
1,11 
23,16 
880,00 

1.000,00

4,69 
4,69 
1,10 
4,37 
2,86 
7,91 
1,45 
11,68 

--- 
---

8,32 
8,32 
2,03 
7,33 
5,09 
14,03 
2,07 
11,68 

--- 
---

Uma discussão bastante 
antiga no meio condominial 
finalmente ganhou forma 

e texto na legislação brasileira: a 
individualização de hidrômetros. 
No dia 12 de julho deste ano, o 
atual presidente da República em 
exercício, Michel Temer, sancionou 
a Lei 13.312, a qual foi publicada 
em edição extra do Diário Oficial da 
União (DOU). 

E qual é mesmo a relevância 
disso para quem vive em condomínio 
ou administra um? Ela altera a Lei 
11.445, de 2007, que estabelecia 
as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico. Com a novidade, 
a medição individualizada do 
consumo marcado pelos contadores 
de água passa a ser obrigatória. Cada 
condômino deverá receber uma 

fatura própria, cobrando o consumo 
de água praticado na sua unidade 
domiciliar.

O consumo de água em áreas 
comuns como piscina, salão de 
festas, churrasqueira, dentre outros 
espaços, permanece compartilhado, 
sendo cobrado na taxa condominial 
mensalmente paga. 
 A mudança prevista na Lei 
13.312 sancionada pelo presidente 
Temer, no entanto, só passa a valer 
a partir de cinco anos a serem 
contados da data de sua publicação. 
A normativa é válida para projetos 
de condomínios novos, não sendo 
obrigatória aos que já existiam 
anteriormente à sanção da lei. Veja 
detalhes sobre essa novidade na 
nossa matéria Especial. 
 Aproveitando o ensejo da 

instalação de hidrômetros, nossa 
edição de Agosto do Jornal do 
Síndico traz explicações sobre o 
que vem a ser o laudo técnico de 
vistoria predial, ferramenta que o 
síndico deve conhecer. O laudo deve 
ser entendido como uma inspeção 
para avaliar diversos aspectos da 
edificação, como segurança, estado 
de conservação, vida útil, estruturas 
de concreto armado, instalações 
elétricas e hidrossanitárias, entre 
outras finalidades que justificam 
sua importância. Confira maiores 
detalhes sobre esse instrumento na 
nossa sessão “Seu Condomínio”. 

Desejamos a todos os nossos leitores 
um excelente mês de agosto.

Boa leitura!
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ESPECIAL

HIDRÔMETROS PARTICULARES: ÁGUA É LEI!

No último dia 12 de julho 
o atual presidente da 
República em exercício, 

Michel Temer, sancionou a Lei 
13.312, publicada em edição 
extra do Diário Oficial da 
União (DOU). A mesma vem a 
alterar a Lei 11.445, de 2007, 
que estabelecia as diretrizes 
nacionais para o saneamento 
básico. A novidade é que agora 
a medição individualizada dos 
contadores de água passa a ser 
obrigatória. 

O texto da nova 
lei explicita a nova regra: 
“As novas edificações 
condominiais adotarão 
padrões de sustentabilidade 
ambiental que incluam, entre 
outros procedimentos, a 
medição individualizada do 
consumo hídrico por unidade 
imobiliária”. A nova legislação, 
contudo, apenas entra em vigor 
cinco anos após a publicação 
e não atinge condomínios 
construídos antes dela. Ou seja, 
há tempo suficiente para que 
as devidas adaptações sejam 
realizadas.

Embora ainda divida 
opiniões no meio condominial, 
a normativa é vista como uma 
perspectiva positiva, uma vez 
que promoverá uma cobrança 
mais justa. Além de incentivar 
economia no consumo, o 
objetivo da individualização 

dos hidrômetros é que os 
condôminos paguem um 
valor mais justo na taxa de 
água, correspondente ao que 
realmente é consumido em cada 
apartamento, dividindo apenas 
o consumo de áreas comuns.

Na prática, o cotidiano 
do condômino não muda 
muito. Ele passará a receber 
uma fatura exclusiva referente 
ao que gastou de água no mês, 
assim como já acontece com 
seus demais serviços como 
energia, telefone, internet. A 
conta, enviada pela companhia 
de abastecimento de sua 
localidade, discriminará em 
litros o consumo mensal. 

Para bancária Cátia 
Morais, 32 anos, moradora 
de um residencial em Porto 
Alegre (RS), a nova legislação 
é vista como uma boa nova. 
“Eu vivo em um apartamento 
sozinha com um animal de 
estimação apenas. Não é justo 
que eu pague o mesmo valor 
que paga um apartamento no 
qual vive uma família com pai, 
mãe, filhos e outros familiares. 
No nosso condomínio já 
havia a reivindicação por 
parte de alguns moradores a 
favor da individualização dos 
hidrômetros e, agora com a 
lei, isso ganhará força e espero 
consigamos esse feito”, declara 
Cátia. 

Presidente da República em exercício sanciona legislação para que condôminos tenham 
medição de consumo de água individualizada
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SEU CONDOMÍNIO

SEGURANÇA

LEUDO TÉCNICO AJUDA NA IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS

OS MAUS HÁBITOS NOSSOS DE CADA DIA...

Pensar e executar a 
reforma de um prédio 
quase sempre é motivo 

de preocupação para síndicos 
e administradores. Qualquer 
serviço mal executado ou 
com falhas de planejamento 
certamente resultará em 
reclamações frequentes dos 
condôminos. 

Para evitar essa dor 
de cabeça, o laudo técnico 
de vistoria predial é uma 
ferramenta fundamental 
que contribuirá para que 
as necessidades sejam 
devidamente identificadas e 
medidas preventivas sejam 
tomadas a fim de evitar maiores 
problemas no futuro. 

O laudo técnico de 
vistoria deve ser entendido 
como uma inspeção para 
avaliar diversos aspectos da 

edificação, como segurança, 
estado de conservação, vida 
útil, estruturas de concreto 
armado, instalações elétricas e 
hidrossanitárias, entre outros. 
Ao longo do tempo, os prédios 
tendem a apresentar falhas 
que, em alguns casos, podem 
exigir alto custo de reparação 
e apresentar riscos para os 
moradores. 

Se identificado com 
antecedência, por meio do laudo 
técnico, tais problemas podem 
ser evitados. E minimizar os 
danos torna-se imprescindível, 
uma vez que administradores 
e síndicos podem ser 
responsabilizados civil e até 
criminalmente por eventuais 
falhas, seja por negligência ou 
omissão.

As obras que forem 
apontadas no laudo técnico como 

necessárias para a manutenção 
da edificação deverão ser 
prévia e obrigatoriamente 
licenciadas à Prefeitura 
Municipal, e realizadas 
com o acompanhamento de 
profissional técnico legalmente 
habilitado. 

As vistorias envolvem 
uma equipe multidisciplinar, 
sendo necessário, no mínimo, 
a avaliação de profissionais da 
engenharia civil e da engenharia 
elétrica, ambos com formação 
plena. Todos os detalhes devem 
ser observados, pois qualquer 
problema aparentemente 
simples pode evoluir e causar 
maiores transtornos aos 
moradores.

Com base no laudo, o 
proprietário ou administrador 
tem condições de solicitar 
orçamentos específicos às 

empresas especializadas 
para a execução das medidas 
propostas, bem como comparar 
valores, pois os serviços serão 
previamente estabelecidos no 
documento técnico.

A perícia deve ser 
neutra e apontar para a 
viabilidade dos orçamentos 
apresentados. Com o laudo 

em mãos, o síndico tem uma 
análise técnica da situação da 
edificação, podendo refutar 
reclamações e cobranças dos 
condôminos. É importante 
ainda ficar atento às legislações 
estaduais que podem indicar 
orientações e deveres 
referentes à realização do laudo 
técnico de vistoria. 

Deixar o portão principal 
aberto ao passar, 
autorizar a entrada 

de visitantes antes que 
eles, de fato, cheguem ao 
edifício, permitir o acesso 
de entregadores de delivery 
aos apartamentos, esses são 
alguns exemplos de atitudes 
que expõem os condomínios à 
inúmeros perigos. E há muitos 
outros. Isto porque a segurança 
preventiva está relacionada 
à postura do síndico, aos 
recursos que o condomínio 
dispõe, mas principalmente 
à mudança de hábitos de 
todos os agentes envolvidos – 
funcionários e moradores.
 Os condomínios 
podem e devem instalar 
equipamentos de 
acompanhamento remoto, tais 
como câmeras de segurança. 
Mas, de acordo com a síndica 

Mariana Clarissa, que assumiu 
a função em seu condomínio 
há mais de três anos, o zelo 
pela manutenção da segurança 
dos condôminos começa pelo 
estabelecimento de regras 
claras, que prevejam multas e 
sanções, inclusive. 
 “Tais medidas 
devem estar bem claras na 
Convenção do Condomínio 
e devem ser monitoradas 
pelo síndico. É preciso 
estabelecer regras, informar 
os moradores sobre elas e 
observar seu cumprimento. 
Isso é fundamental para 
garantir a segurança do 
prédio. Atitudes fora da 
norma interna desqualificam 
qualquer estrutura que se 
tenha”, comenta.
 No caso dos edifícios 
com portaria, conforme explica 
a gerente da Lello Condomínios, 

Angélica Arbex, há posturas 
que devem ser evitadas pelos 
porteiros. Ela explica que 
é importante ser rigoroso 
com o acesso de pessoas ao 
condomínio, seja pela entrada 
de pedestres, seja pela garagem. 
“O profissional de portaria não 
pode querer identificar o veículo, 
mas especialmente quem está 
dentro do veículo. E, na dúvida, 
não abrir o portão”, comenta. 

 Além disso, continua, 
ninguém deve acessar a área 
interna, sem passar por um 
sistema de identificação. 
“Da mesma forma, nunca 
o condômino deve pedir 
ao porteiro que permita a 
entrada de alguém que ainda 
não tenha de fato chegado. 
A visita deve ser anunciada 
ao morador na hora que 
a pessoa chega ao local”, 
completa. 

 Angélica acrescenta 
ainda que a presença de 
equipamentos como rádio 
e TV nas portarias também 
é incorreta, pois pode tirar 
a atenção do profissional. 
“Apenas um monitor com 
imagens do circuito de câmeras 
deve ser mantido”, explica a 
gerente.

 Nos prédios sem 
porteiro, o hábito de 
“jogar a chave” ou mesmo 
disponibilizar uma cópia para 
visitantes acessarem o edifício 
é que pode ser perigoso. 
Além disso, deixar o acesso às 
áreas comuns abertos facilita 
a entrada de bandidos. “É 
preciso que lembremos que 
os condomínios são locais 
atrativos para ação de pessoas 
mal intencionadas e toda 
postura preventiva é bem 
vinda”, resume Mariana.

SEGURANÇA NOS 
CONDOMÍNIOS 

Atitudes para serem evitadas:

- Desrespeitar as normas de 
segurança pré-estabelecidas 
pela Convenção.

- Permitir o acesso de visitantes 
não identificados, na garagem 
ou pelo acesso de pedestres.

- Autorizar a entrada de uma 
visita que ainda não chegou.

- Ausentar-se da portaria, 
sem cobertura de outro 
profissional.

- Permitir o uso de 
equipamentos de rádio e 
televisão na portaria.

- Deixar as chaves do 
apartamento ou do carro na 
portaria.

- Disponibilizar as chaves do 
condomínio para visitantes.

Atitudes negligentes de moradores e funcionários podem colocar em risco toda a segurança do condomínio
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ADMINISTRAÇÃO

NOVOS AMBIENTES NAS ÁREAS COMUNS

INQUILINO PODE SER SÍNDICO?
O NOVO CÓDIGO CIVIL DIS QUE SIM!

REPETECO -  Andréa Mattos

Escolher um síndico nunca 
é uma tarefa fácil. O eleito 
precisa ser de confiança e 

ter disponibilidade para tratar 
dos interesses do condomínio, 
além da responsabilidade no 
trato com o dinheiro coletivo. Em 
muitas ocasiões, uma dúvida pode 
agravar a indecisão na hora de 
definir o novo responsável. 

Inquilino pode ser 
síndico? Segundo o novo 
Código Civil, sim! O trabalho 
de administrar os interesses 
do condomínio pode ser, sim, 
delegado a pessoas que não sejam 
proprietárias do imóvel em que 
vivem. 

Esse é o caso de Maria 
Lídia Moura, que há seis meses 
administra o condomínio em que 
mora. Ela conta que, no momento 
da eleição, a dúvida foi levantada 
por alguns condôminos, mas o 
consenso prevaleceu. “Nós não 
tínhamos certeza se era possível, 
mas a eleição era bastante 
informal. Nesse caso os presentes 
concordaram que não haveria 
problemas e eu fui eleita. É bom 
saber que também existe amparo 
legal para isso”, afirmou. 

Esse amparo está no 
artigo 1.347 do novo Código Civil, 

que prevê que “a assembleia 
escolherá um síndico, que 
poderá não ser condômino, 
para administrar o condomínio”. 
A única restrição prevista diz 
respeito ao período de mandato, 
que não pode superar os dois anos 
de vigência. A regra, no entanto, é 
a mesma para os síndicos que são 
proprietários de seus imóveis. 

E não é só à chefia do 
condomínio que o inquilino tem 
acesso permitido. De acordo 
com a legislação, também é 
permitida aos não proprietários a 
participação no Conselho Fiscal do 
condomínio, quando houver um. 
“Poderá haver no condomínio um 
conselho fiscal, composto de três 
membros, eleitos pela assembleia, 
por prazo não superior a dois 
anos, ao qual compete dar parecer 
sobre as contas do síndico”, diz o 
artigo 1.356 do Código Civil. 

Outro direito previsto é 
o direito ao voto nas assembleias, 
mas esse poder só é garantido 
na ausência do proprietário e 
com posse de uma procuração. 
“Qualquer cláusula de Convenção 
que negue estes direitos aos 
inquilinos não possui validade 
legal, já que convenções não 
podem contrariar leis municipais, 

estaduais ou federais”, explicou o 
advogado Lincoln Mota. 

DEVERES – Mas 
independentemente de quem 
for eleito para o posto de síndico, 
os deveres são os mesmos, e 
muitos! Entre estas obrigações 
estão a de convocar a assembleia 
dos condôminos; representar 
o condomínio, praticando os 
atos necessários à defesa dos 
interesses comuns; dar imediato 
conhecimento à assembleia da 
existência de procedimento judicial 
ou administrativo de interesse 
do condomínio; e cumprir e fazer 
cumprir a convenção, o regimento 
interno e as determinações da 
assembleia. 

Além disso, também 
fica a cargo do síndico o papel 
de diligenciar a conservação e 
a guarda das partes comuns e 
zelar pela prestação dos serviços 
que interessem aos possuidores; 
elaborar o orçamento da receita 
e da despesa relativa a cada ano; 
cobrar dos condôminos as suas 
contribuições, bem como impor e 
cobrar as multas devidas; prestar 
contas à assembleia, anualmente; 
e realizar o seguro da edificação. 
Tudo previsto no Código Civil, em 
seu artigo 1.348.

Nos prédios antigos, os 
apartamentos possuem 
grande área privada, mas 

precisam dar novos ares às áreas 
comuns.
 Aos condôminos garantem 
bem-estar, as crianças podem 
conquistar um espaço para brincar 
e os imóveis são valorizados.
 As áreas comuns passaram 
a ser mais valorizadas nos últimos 
anos pelas construtoras e isso levou 
a uma tendência de modernização 
e embelezamento dos prédios pela 
cidade. Edifícios construídos em 
décadas nas quais predominavam o 
cinza e a parede quase sem textura 
de reboco hoje não parecem tão 
sóbrios, mas se um tanto soturno. 
Espaços verdes também não 
estavam nas propriedades dos 
arquitetos de outras épocas e o 
concreto predomina em contraste 
com lançamentos mais recentes, 
nos quais essa preocupação é uma 
constante. Agora, quem mora nos 
edifícios mais antigos busca uma 
modernização no visual, na tentativa 
de encontrar no ambiente familiar e 
de trabalho um bem-estar, que cada 
vez mais está longe das cidades.
 Mas, quais as demais 
vantagens de uma reforma nas 
áreas comuns proporcionam?
Os condomínios que investiram em 

melhorias garantem a valorização 
dos imóveis na hora da venda, e 
alguns condôminos até desistiram 
de procurar um imóvel mais 
“moderno”. “Houve um bom detalhe 
que provocou reformas nas áreas de 
exteriores nos últimos tempos e as 
pessoas passaram a enxergar que 
o hall de entrada também tem de 
estar bem apresentado”.

Reformas 
 E aí nem sempre é preciso 
quebrar paredes, juntar entulho de 
obra em frente ao condomínio. Uma 
pintura na parede, alguns vasos de 
plantas, flores e folhagens, espelhos 
para ampliar a sensação de espaço 
e moveis e tapetes podem resolver 
o problema. Mas tudo deve levar 
em conta que no edifício vive uma 
comunidade de gostos diferentes 
e que devem ser satisfeitos. O 
profissional tem de saber conciliar 
gosto e vontade de todos com o 
custo com o qual os condôminos 
estão dispostos a arcar.
 Alem disso, o projeto 
das áreas comuns deve levar em 
conta como os moradores querem 
estabelecer o convívio dentro do 
prédio. Há casos em que os pedidos 
são para que não haja assentos 
no hall, para que ninguém pare 
ali. A vontade nesse caso é que a 

entrada não seja mais que uma 
área de passagem. Em outras 
circunstancias, o que se quer é 
justamente o contrario. Há casos 
em que os moradores não querem 
a permanência de ninguém ali e,em 
outros, que são na verdade menos 
comuns, eles querem uma área de 
convivência para todos.

 Em outros casos, a 
proposta do condomínio exige uma 
transformação mais radical, o que 
significa transtornos temporários, 
mas compensatórios. Nestes 
projetos, está inclusa a troca de 
piso antigo por um mais moderno 
e também mais resistente e menos 
escorregadio, principalmente 
quando no prédio residem crianças 
e idosos. Não se deve esquecer 
a instalação de acesso para 
deficientes físico, hoje obrigatório 
nas construções recentes. Muitas 
dessas reformas garantem, ate, um 
espaço de recreação para crianças.
 Outro detalhe que pode 
ser previsto pelo condomínio para 
mudar a imagem do prédio – além 
da limpeza e pintura da fachada – 
são os uniformes dos funcionários, 
primeiro contato de visitantes. Essa 
é outra boa sugestão.

*A autora é Jornalista e 
colaboradora do Jornal do Síndico. 
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UNIFORMES: A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA

DICAS

• FARDAMENTOS EM GERAL 

• CAMISAS PARA EVENTOS

85. 3260.3221 / 85. 98188.0120
EMAIL: nobby.s@hotmail.com

Uma equipe bem uniformizada demonstra 
o cuidado do síndico não só em relação à 
apresentação pessoal de cada funcionário, seu 

conforto ou bem estar, mas também quanto à imagem 
daquele condomínio. E como é sempre a primeira 
impressão que fica, é necessário que estejam sempre 
impecavelmente limpos e bem passados. Para os 
profissionais que trabalham nos condomínios a regra 
não é diferente. Um porteiro bem uniformizado se 
torna no cartão de visita do condomínio.
 De fato, a importância do uniforme está na 
facilitação da comunicação, ou seja, na identificação dos 
funcionários. Contudo, seu uso vai além, e transformou-
se em sinônimo de confiança e até de asseio. Entretanto, 
no passado, nem sempre a utilização de uniformes 
era vista com bons olhos por quem precisava usá-los. 
Esse conceito foi mudando conforme o tempo e hoje 
a aceitação dos uniformes é bem ampla, pois traz 
inúmeros benefícios. Segurança em situações de risco, 
conforto, aumento da auto-estima dos funcionários e 
boa impressão do público externo em relação à imagem 
de quem o usa são alguns deles.

Identificação
 A utilização dos uniformes transmite elegância 
e passa uma boa impressão tanto para quem apenas 

visita o condomínio como para quem mora. “O uniforme 
facilita a identificação de quem chega ao edifício, pois 
essa pessoa saberá a quem se dirigir. 
 Os funcionários que desempenham suas 
funções na portaria, nos serviços gerais e na 
manutenção devem estar sempre uniformizados. Além 
disso, os prestadores de serviço que trabalham com 
paisagismo, os guardiões de piscina e os seguranças 
também. 
 O uso do uniforme pelo funcionário 
personaliza tanto a função como o condomínio. Pode 
ser o prédio mais simples que for, mas se você chega à 
portaria e o funcionário está bem vestido, passa uma 
boa impressão. É um cartão de visita. Uma pessoa, que 
vá comprar ou locar uma unidade no local, estará atenta 
a essa recepção, tanto na qualidade do funcionário 
quanto na indumentária dele.
 Em algumas situações, os uniformes ganham 
um alto nível de sofisticação, por isso, merecem atenção 
especial. Por isso, há a necessidade de fiscalizar esse 
uso de vez em quando. O asseio do uniforme dos 
funcionários também é um ponto a ser cobrado.

Benefícios
 O uso do uniforme também faz com que os 
funcionários se sintam – literalmente – vestindo a 

camisa do condomínio e encarando o trabalho com 
maior responsabilidade e esmero. Eles se sentem mais 
reconhecidos.
 Outro ponto importante é a própria questão 
financeira. Como o uniforme é fornecido pelo 
condomínio, de acordo com o estabelecido através 
da Convenção Coletiva, os funcionários não precisam 
pagar por eles nem utilizar suas próprias roupas no 
trabalho. 

A boa imagem do condomínio pode começar por aquilo que os seus 
funcionários vestem

Lâmpadas LED

 Na tentativa de enxugar as 
despesas, a procura por lâmpadas 
LED tem aumentado também em 
condomínios. Esses produtos 
registraram uma significativa redução 
de preço nos últimos anos: em 
janeiro de 2014, por exemplo, uma 
lâmpada LED A60 custava R$ 49,90, 
enquanto que hoje o produto pode ser 
encontrado a partir de R$ 12,90, o que 
representa um decréscimo de quase 
quatro vezes no valor inicial. 

 

 A economia no bolso do 
consumidor é expressa em números 
impressionantes: as lâmpadas LED 
economizam em até 85% de energia, 
quando comparada a uma lâmpada 
incandescente comum. O produto 
também se destaca pela durabilidade, 
com vida útil que pode variar de 15 a 
25 mil horas. Um dos motivos para este 
baixo consumo da LED se dá pelo fato de 
ela conseguir converter grande parte da 
energia elétrica em luz.

Prevenção contra incêndios

Toda prevenção é válida quando 
o assunto é evitar incêndio. Para isso, 
algumas medidas de segurança devem 
ser adotadas na rotina do condomínio 
por seus usuários: Materiais inflamáveis 
devem ser armazenados na posição 
vertical, sempre na embalagem 
original e em lugar à prova de fogo; Os 
materiais de limpeza também devem ser 
acondicionados em locais apropriados; 
Corredores, escadas e passagens de 
incêndio do condomínio devem estar 
sempre livres, jamais armazene qualquer 

tipo de objeto por menor que seja o 
intervalo de tempo (nunca se sabe 
quando precisará usar essas vias); Nunca 
faça improvisos nas instalações elétricas; 
A orientação anterior serve para quem 
costuma sobrecarregar plugues do 
tipo T (benjamins); Coloque uma placa 
legível impedindo a aproximação de 
crianças e fumantes próximos a locais 
inflamáveis (quadro de força, armário de 
produtos químicos, depósito de lixo etc); 
Mantenha o alvará de licença do Corpo de 
Bombeiros do prédio sempre em dia.
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DICAS

se
ra

fim

Pintura de parede

Você sabe quais as vantagens e 
desvantagens dos tipos de acabamento que as tintas 
podem ter? É importante ter esse conhecimento 
prévio antes de escolher como fazer a pintura de 
tetos e paredes. O mercado oferece produtos dentre 
os quais é possível optar entre o acabamento 
fosco, brilhante ou acetinado. O primeiro disfarça 
imperfeições, já o brilhante impregna menos sujeira, 
enquanto o acetinado brilha menos, esconde falhas, 
mas tem preço menos acessível. 

A pintura só deve ser feita após um 
preparo preliminar na superfície desejada. 
Focos de umidade devem ser eliminados e 
para isso existem produtos antimofo. Depois 
de controlada a umidade, deve-se lixar a 
parede para retirar o que estiver descascando. 
Imperfeições como rachaduras, orifícios feitos 
por parafuso ou prego e outras irregularidades 
podem ser minimizadas com uso de massa 
corrida. 

ANUNCIAR NO

É A OPÇÃO CERTA
3214.4972
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JURISPRUDÊNCIA
TJ-DF - Apelação Cível APC 
20120710344779 (TJ-DF)
Data de publicação: 26/05/2015
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
APELAÇÃO CIVEL. REPARAÇÃO DE 
DANOS. FURTO EM CONDOMÍNIO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 
MATERIAIS. COMPROVADOS. AUSÊNCIA 
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 
CONFIGURADA. ÔNUS DA PARTE 
CONTRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. 
Cabe a parte demandada, em contestação, 
deduzir toda a matéria de defesa com 
a qual impugna a pretensão do autor, 
insurgindo-se especifi camente em relação 
a cada alegação, sob pena de presumirem-
se verdadeiros os fatos alegados e não 
contestado. 2. Tendo as provas dos autos 
demonstrados os danos provocados em 
decorrência do ato omissivo da parte 
Ré, e inexistindo impugnação específi ca 
adversa, mostra-se devida a reparação 
dos danos materiais determinados na 
sentença. 3. Negado provimento ao apelo.

TJ-RS - Apelação Cível AC 70050310119 
RS (TJ-RS)
Data de publicação: 27/05/2013
Ementa: AGRAVO RETIDO E 
APELAÇÕES CÍVEIS. CONDOMÍNIO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO. Ausência de 
efetivo cumprimento da diligência 
que determinou a regularização da 
representação processual da parte ré. 
Não conhecimento da apelação. Cabe ao 
juiz, o destinatário da prova conforme 
o artigo 130 , do Código de Processo 
Civil , decidir a respeito da conveniência 
ou não da sua produção, possibilitando 
formar o seu convencimento para 
o correto desate da controvérsia. 
Embora o disposto no art. 319 , do 
Código de Processo Civil , a presunção 
de veracidade dos fatos alegados pela 
parte autora é relativa, não ensejando o 
imediato juízo de procedência do pedido, 
porquanto o julgador deve ponderar 
todos os elementos carreados aos autos. 
Jurisprudência deste órgão fracionário. 
Os juros moratórios incidem desde o 
evento danoso, nos termos da Súmula 
54, do STJ, devendo ser modifi cada a 
sentença no ponto. NÃO CONHECERAM 
DA APELAÇAO DO RÉU, NEGARAM 
PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO 
E DERAM PARCIAL PROVIMENTO À 
APELAÇÃO DO AUTOR. UNÂNIME. 
(Apelação Cível Nº 70050310119, 
Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo 
Pierro, Julgado em 08/05/2013)

TJ-RS - Apelação Cível AC 70032882052 
RS (TJ-RS)
Data de publicação: 08/07/2011
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. 
Sentença de improcedência do pedido 
inicial mantida, face à insufi ciência 
de provas para formação de juízo de 
certeza sobre os fatos que dariam causa 
à responsabilização civil reclamada. 
Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 
70032882052, Décima Nona Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Eugênio Facchini Neto, Julgado em 
28/06/2011)

TJ-RJ - APELAÇÃO APL 
01166022320108190001 RJ 
0116602-23.2010.8.19.0001 (TJ-RJ)
Data de publicação: 09/03/2015
Ementa: DECISÃO MONOCRÁTICA. 
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 
CONSIGNATÓRIA. CONEXÃO E 
CONTINÊNCIA. MULTA POR CONDUTA 
ANTISSOCIAL. COMPORTAMENTO 
INADEQUADO DO CONDÔMINO 
DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO DA PENALIDADE PELO 
SÍNDICO. 1. Cuida-se de duas demandas 
indenizatórias e uma consignatória, todas 
propostas em face do Condomínio do 
Ed. Canto Real e que têm como pano de 
fundo a discussão acerca da legalidade da 
cobrança de multa em razão da aplicação 
de penalidade decorrente da conduta 
antissocial do 1º Apelante. 2. Tratando-
se de relação jurídica extracontratual 
de direito privado, nascida a partir de 
alegado ato ilícito imputado ao Réu, 
exsurge o instituto da responsabilidade 
civil subjetiva, segundo os arts. 186 c/c 
art. 927 do CC/02. Para a confi guração 
do dever de indenizar necessária a 
presença da conduta culposa, do dano 
e do nexo causal. 3. Vasto conjunto 
probatório que aponta para a prática 
de conduta inadequada do 1º Apelante, 
que, recorrentemente, insultava 
funcionários e mantinha relação não 
amistosa com os demais moradores. A 
convenção condominial é lei entre os 
condôminos, sendo certo a existência de 
previsão de sanção a ser aplicada pelo 
síndico no caso de conduta inadequada 
de qualquer condômino. Reiteradas 
anotações em livro de ocorrência que 
culminou na notifi cação do 1º Apelante 
e na aplicação da multa pelo síndico. 
Possibilidade, segundo os arts. 1.336, § 2º, 
do CC/02 e 22, § 2º da Lei nº 4.591/64. 
Precedentes do TJERJ. 4. Procedimento 
previsto no regulamento e que respeitou 
o contraditório, mantendo-se inerte o 
condômino que não demonstrou ter 
recorrido da sanção. 5. Inocorrência 
de qualquer expediente que pudesse 
confi gurar abuso do direito de cobrança 
por parte do condomínio, nos termos 
do art. 187 do CC/02. Inexistência de 
qualquer dos elementos exigidos para a 
responsabilização civil do Réu. Exercício 
regular do direito de cobrar. 6. Ação 
de consignação que deve ser julgada 
parcialmente procedente, tendo em vista 
que o valor...
Encontrado em: : CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO CANTO REAL. Reu: 
OS MESMOS APELAÇÃO APL 
01166022320108190001 RJ 0116602

TJ-RJ - APELAÇÃO APL 
02351925620108190001 RJ 
0235192-56.2010.8.19.0001 (TJ-RJ)
Data de publicação: 09/03/2015
Ementa: DECISÃO MONOCRÁTICA. 
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. 
CONSIGNATÓRIA. CONEXÃO E 
CONTINÊNCIA. MULTA POR CONDUTA 
ANTISSOCIAL. COMPORTAMENTO 
INADEQUADO DO CONDÔMINO 
DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO DA PENALIDADE PELO 
SÍNDICO. 1. Cuida-se de duas demandas 
indenizatórias e uma consignatória, todas 
propostas em face do Condomínio do 
Ed. Canto Real e que têm como pano de 
fundo a discussão acerca da legalidade da 
cobrança de multa em razão da aplicação 
de penalidade decorrente da conduta 
antissocial do 1º Apelante. 2. Tratando-
se de relação jurídica extracontratual 
de direito privado, nascida a partir de 
alegado ato ilícito imputado ao Réu, 
exsurge o instituto da responsabilidade 
civil subjetiva, segundo os arts. 186 c/c 
art. 927 do CC/02. Para a confi guração 

do dever de indenizar necessária a 
presença da conduta culposa, do dano 
e do nexo causal. 3. Vasto conjunto 
probatório que aponta para a prática 
de conduta inadequada do 1º Apelante, 
que, recorrentemente, insultava 
funcionários e mantinha relação não 
amistosa com os demais moradores. A 
convenção condominial é lei entre os 
condôminos, sendo certo a existência de 
previsão de sanção a ser aplicada pelo 
síndico no caso de conduta inadequada 
de qualquer condômino. Reiteradas 
anotações em livro de ocorrência que 
culminou na notifi cação do 1º Apelante 
e na aplicação da multa pelo síndico. 
Possibilidade, segundo os arts. 1.336, § 2º, 
do CC/02 e 22, § 2º da Lei nº 4.591/64. 
Precedentes do TJERJ. 4. Procedimento 
previsto no regulamento e que respeitou 
o contraditório, mantendo-se inerte o 
condômino que não demonstrou ter 
recorrido da sanção. 5. Inocorrência 
de qualquer expediente que pudesse 
confi gurar abuso do direito de cobrança 
por parte do condomínio, nos termos 
do art. 187 do CC/02. Inexistência de 
qualquer dos elementos exigidos para a 
responsabilização civil do Réu. Exercício 
regular do direito de cobrar. 6. Ação 
de consignação que deve ser julgada 
parcialmente procedente, tendo em vista 
que o valor...
Encontrado em: SEXTA CAMARA CIVEL 
09/03/2015 00:00 - 9/3/2015 Autor: 
MARCOS DE SOUZA MENTZINGEN. Reu: 
CONDOMÍNIO

TJ-RJ - APELAÇÃO APL 
00831329820108190001 RJ 
0083132-98.2010.8.19.0001 (TJ-RJ)
Data de publicação: 09/03/2015
Ementa: DECISÃO MONOCRÁTICA. 
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. 
CONSIGNATÓRIA. CONEXÃO E 
CONTINÊNCIA. MULTA POR CONDUTA 
ANTISSOCIAL. COMPORTAMENTO 
INADEQUADO DO CONDÔMINO 
DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO DA PENALIDADE PELO 
SÍNDICO. 1. Cuida-se de duas demandas 
indenizatórias e uma consignatória, todas 
propostas em face do Condomínio do 
Ed. Canto Real e que têm como pano de 
fundo a discussão acerca da legalidade da 
cobrança de multa em razão da aplicação 
de penalidade decorrente da conduta 
antissocial do 1º Apelante. 2. Tratando-
se de relação jurídica extracontratual 
de direito privado, nascida a partir de 
alegado ato ilícito imputado ao Réu, 
exsurge o instituto da responsabilidade 
civil subjetiva, segundo os arts. 186 c/c 
art. 927 do CC/02. Para a confi guração 
do dever de indenizar necessária a 
presença da conduta culposa, do dano 
e do nexo causal. 3. Vasto conjunto 
probatório que aponta para a prática 
de conduta inadequada do 1º Apelante, 
que, recorrentemente, insultava 
funcionários e mantinha relação não 
amistosa com os demais moradores. A 
convenção condominial é lei entre os 
condôminos, sendo certo a existência de 
previsão de sanção a ser aplicada pelo 
síndico no caso de conduta inadequada 
de qualquer condômino. Reiteradas 
anotações em livro de ocorrência que 
culminou na notifi cação do 1º Apelante 
e na aplicação da multa pelo síndico. 
Possibilidade, segundo os arts. 1.336, § 2º, 
do CC/02 e 22, § 2º da Lei nº 4.591/64. 
Precedentes do TJERJ. 4. Procedimento 
previsto no regulamento e que respeitou 
o contraditório, mantendo-se inerte o 

condômino que não demonstrou ter 
recorrido da sanção. 5. Inocorrência 
de qualquer expediente que pudesse 
confi gurar abuso do direito de cobrança 
por parte do condomínio, nos termos 
do art. 187 do CC/02. Inexistência de 
qualquer dos elementos exigidos para a 
responsabilização civil do Réu. Exercício 
regular do direito de cobrar. 6. Ação 
de consignação que deve ser julgada 
parcialmente procedente, tendo em vista 
que o valor...
Encontrado em: SEXTA CAMARA CIVEL 
09/03/2015 00:00 - 9/3/2015 Autor: 
MARCOS DE SOUZA MENTZINGEN. Reu: 
CONDOMÍNIO

TJ-RS - Apelação Cível AC 70061493656 
RS (TJ-RS)
Data de publicação: 24/07/2015
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 
E MATERIAIS. QUEDA EM LOCAL 
SITUADO EM ÁREA COMUM DE 
CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL SUBJETIVA. LAUDO TÉCNICO 
DE INSPEÇÃO EVIDENCIANDO AS 
CONDIÇÕES ADEQUADAS DO PISO, 
COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES 
EXIGÍVEIS. A PROVA TESTEMUNHAL 
NÃO INFIRMA ESSA CONCLUSÃO. 
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. 
AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. 
Cuidando-se de responsabilidade civil 
aquiliana, haverá o dever de indenizar 
se evidenciada a presença conjunta dos 
elementos caracterizadores do ato ilícito 
(art. 186 do CC). O conjunto probatório 
não conforta a versão da inicial, 
revelando que o piso do condomínio é 
adequado aos padrões exigidos e que, no 
momento em que a autora sofreu a queda 
provavelmente estava escorregadio, pois 
chovia bastante, circunstância que exigia 
redobrada cautela dos transeuntes. Na 
responsabilidade civil subjetiva, é da 
parte autora o ônus de provar o fato 
alegado (dano injusto), “ut” art. 333, 
inc. I, do CPC. Encargo do qual não se 
desincumbiu a contento. Sentença de 
improcedência da demanda confi rmada. 
APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível 
Nº 70061493656, Nona Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel 
Ângelo da Silva, Julgado em 22/07/2015).

TJ-DF - Apelação Cível APC 
20120111276918 (TJ-DF)
Data de publicação: 24/06/2015
Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 
CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. AVARIAS EM VEÍCULOS 
ESTACIONADOS NA GARAGEM. 
RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO. 
RECUSA LEGÍTIMA. GUARDA E 
VIGILÂNCIA DOS BENS. COMPOSIÇÃO 
DOS DANOS EXPERIMENTADOS 
PELOS CONDÔMINOS. CONVENÇÃO 
CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO. EXCLUSÃO EXPRESSA DA 
RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. 
REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. 
INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
1. Aprovada em reunião assemblear a 
exclusão expressa da responsabilidade do 
condomínio pelos danos experimentados 
pelos condôminos em caso de crime ou 
dano contra o patrimônio ocorrido em 
unidade autônoma ou bens estacionados 
nas áreas comuns, o deliberado e 
aprovado pela maioria dos condôminos 
obriga a todos, mormente quando 
o resolvido não guarda nenhuma 
dissonância com o direito positivado 
nem implica extrapolação dos poderes 

reservados ao ente condominial. 2. 
Estando a recusa em ressarcir os prejuízos 
oriundos das avarias sofridas por veículos 
de propriedade do condômino quando 
estacionados na garagem do edifício 
respaldada na observância das regras 
fi xadas em deliberação assemblear, a 
negativa manifestada pelo Condomínio 
quanto à reparação dos danos materiais, 
guardando subserviência ao estabelecido, 
reveste-se de legitimidade, notadamente 
se não demonstrado que o Condomínio 
teria agido culposamente ou que seus 
prepostos incorreram em negligência. 
3. A exata apreensão da regulação legal 
em ponderação com o princípio que 
governa as deliberações assembleares, 
que preceitua que as decisões tomadas 
sempre pela maioria dos condôminos que 
efetivamente participam dos negócios 
sociais revestem-se de legitimidade e 
obriga a todos os condôminos curvar-se 
ao decidido, pois a gestão condominial 
é pautada pelo princípio da maioria, 
torna inviável que o decidido e aprovado 
seja desconsiderado e ignorado como 
forma de atendimento de demandas 
particularizadas de quaisquer 
condôminos. 4. Desqualifi cado o ilícito 
imprecado e invocado como fato gerador...

TJ-SP - Apelação APL 
9118168272008826 SP 9118168-
27.2008.8.26.0000 (TJ-SP)
Data de publicação: 16/02/2011
Ementa: COMPETÊNCIA RECÜRSAL 
- REPARAÇÃO DE DANOS 
CONDOMÍNIO CONTRA CONDOMÍNIO 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
EXTRACONTRATUAL - COMPETÊNCIA 
RESIDUAL DAS I* A 10* CÂMARAS DE 
DIREITO PRIVADO DESTA CORTE - 
RECURSO NÃO CONHECIDO. Apelação 
não conhecida, determinando-se a 
redistribuição do feito a uma das E. 
Turmas das 1’ a 10* Câmaras do Tribunal 
de Justiça - Seção de Direito Privado.

TJ-SP - Apelação APL 
00093758220118260020 SP 
0009375-82.2011.8.26.0020 (TJ-SP)
Data de publicação: 15/04/2015
Ementa: CONDOMÍNIO - 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
INFILTRAÇÕES CAUSADORAS DE 
DANO DO IMÓVEL DOS AUTORES, 
DECORRENTES DE REFORMA 
REALIZADA NO EDIFICO PELO 
CONDOMÍNIO RÉU AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL 
ART. 206 , § 3º , V , DO CÓDIGO CIVIL 
DE 2002 - NÃO RECONHECIMENTO 
NO CASO QUESTÃO FÁTICA QUE 
SUGERE A HIPÓTESE DE DANOS 
CONTÍNUOS E PERMANENTES, O QUE 
ACARRETA NA RENOVAÇÃO DO TERMO 
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL 
AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO - 
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. 
Não se vislumbra na hipótese vertente 
a ocorrência da prescrição trienal da 
pretensão autoral nos termos do art. 
206 , parágrafo 3º , V , do CC/2002 , 
considerando que os alegados danos 
causados ao imóvel dos autores não 
surgiram imediatamente ao término 
da obra do edifício do condomínio 
réu, e porque não ocorridos em 
um único momento, operando-se a 
renovação sucessiva e diária do início 
da fl uência do prazo prescricional, a 
afastar defi nitivamente a pretensão de 
reconhecimento da prescrição.

*FONTE: www.jusbrasil.com.br
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DEPRESSÃO: UM MAL DA MODERNIDADE

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) 
prevê que, até 2020, 

a depressão se transforme 
na segunda maior causa de 
incapacitação da população 
mundial. No mundo, são cerca 
de 120 milhões de pessoas 
que sofrem da doença, sendo 
que no Brasil são cerca de 17 
milhões.
 Muitas vezes 
confundida com uma simples 
tristeza ou indisposição, 
a depressão é um mal que 
costuma ser silencioso e vai 
afetando o indivíduo aos 
poucos, sem que ele se dê 
conta de que está doente, o que 
adia a procura por tratamento 
médico e, consequentemente, 
o agravamento do quadro. 

Por isso, é importante 

observar o comportamento de 
familiares, amigos e colegas 
de trabalho. Cansaço, dores 
físicas sem origem aparente, 
humor deprimido ou irritável, 
expectativas negativas e atos 
agressivos são alguns dos 
sintomas que devem soar 
como alerta para se investigar 
se há depressão.
 As manifestações 
da doença se exacerbam 
no contexto do estresse 
cotidiano. Tristeza profunda, 
acompanhada de sentimentos 
de fracasso e vontade de 
desistir da vida durante um 
longo período são sinais que 
podem indicar um quadro de 
depressão. Esse transtorno 
de humor, que apresenta 
sintomas variados, se 
manifesta de forma diferente 

de um indivíduo para outro 
e pode afetar a vida pessoal, 
social e profissional dos 
acometidos.
 De acordo com o 
psicólogo Rodrigo Resende, a 
tristeza faz parte do quadro 
da depressão, mas somente 
quando é sentida em um 
longo período. “Além disso, 
a doença é acompanhada de 
outros sintomas, tais como 
falta de apetite, insônia e 
perda de vontade de fazer o 
que gosta, que impedem que 
a pessoa desempenhe suas 
atividades cotidianas”, afirma.
 O psicólogo 
acrescenta que os países 
desenvolvidos apresentam 
mais casos da doença, 
pois o ritmo acelerado da 
sociedade e a falta de tempo, 

aliado à solidão e falta de 
família, colaboram para 
que os sintomas apareçam. 
O transtorno pode afetar 
pessoas em todas as 
faixas etárias, a partir da 
adolescência. 
 As causas para a 
depressão são diversas, 
conforme explica o médico 
psiquiatra Dr. Luiz Dieckmann. 
“Existem cinco pilares 
causadores dos transtornos 
psiquiátricos: estresse, 
hereditariedade, mudanças 
hormonais, uso de drogas 
(lícitas e ilícitas) e dietas 
restritivas. Cada um desses 
pilares pode ser o pontapé 
inicial da doença”. 
 As mulheres são 
pacientes mais suscetíveis 
ao transtorno. “Durante a 

idade fértil, as mulheres 
passam por constantes 
oscilações hormonais por 
causa da TPM, gravidez, pílula 
anticoncepcional e menopausa. 
Essas alterações deixam as 
mulheres mais vulneráveis e, 
por vezes, mais deprimidas”, 
explica o Dr. Dieckmann.
 O tratamento irá 
depender do grau da doença 
e também da causa. Se o 
quadro for leve, o paciente 
pode ser tratado com terapia 
e mudar o estilo de vida 
com a prática de exercícios 
físicos. Em casos moderados 
e graves, o tratamento inclui 
também medicamentos 
antidepressivos e outros 
métodos de neuroestimulação 
que ajudam a amenizar os 
sintomas.

BEM ESTAR -  Redação com Assessoria
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CONDOMÍNIO -  Rodrigo Karpat*

DR. CONDOMÍNIO

CONDOMÍNIO: SÍNDICO PROFISSIONAL TENDÊNCIA DE MERCADO

SE O SÍNDICO RESPONDE, O SÍNDICO DEVE DECIDIR!

Com a taxa de desemprego 
acima de 11% o que 
resulta em mais de 11 

milhões de desempregados, 
toda a economia do país vem 
sendo afetada.  Porém, o nicho 
de condomínios que gera 
diretamente mais de 250 mil 
empregos e movimenta mais de 
R$ 13,2 bilhões por ano, o que 
equivale ao orçamento anual de 
capitais como Curitiba e Porto 
Alegre, tem sido uma grande 
oportunidade de trabalho. 
O que justifica a excessiva 
procura para o cargo de síndico 
profissional.
 Os condomínios que 
até uma década atrás contavam 
com síndicos que tinham o perfil 
de aposentados ou pessoas que 
não trabalhavam, e por isso 
tinham tempo para exercerem 
o cargo, mudou. Hoje o perfil 
do síndico é de um empresário, 
advogado, engenheiro, que 
concilia a sua atividade principal 
com de síndico do edifício 
em que mora, na maioria das 
vezes remunerado, mas não de 
forma profissional, ou o síndico 
profissional, que é a grande 
novidade que surgiu a partir 
do advento do Novo Código 
Civil, que previu a possiblidade 

de contratação de síndico não 
proprietário (art. 1.347 do CC).  
O sindico profissional é uma 
denominação do mercado 
condominial para aquele 
que exerce a atividade de 
forma remunerada mediante 
contratação, seja no prédio que 
reside ou em outros, porém o 
fato dele receber remuneração 
não o torna profissional. 
 Apesar da existência 
de um projeto lei para 
regulamentar a profissão 
a mesma ainda não está 
regulamentada e por ora pode 
ser exercida por qualquer 
pessoa. O que pode representar 
um grande perigo e deixar 
muitos condomínios em risco. 
Por exemplo, a falta de 
manutenção preventiva dos 
equipamentos pode representar 
um desgaste e desvalorização 
do empreendimento na ordem 
de 5% ao ano. 
 Não existe uma 
formula para se tornar síndico 
profissional, mas existem 
alguns erros que não podem ser 
cometidos por esses, como por 
exemplo a falta de assessoria 
administrativa e jurídica correta, 
a não observância da legislação 
fiscal, o não acompanhamento 

da mão de obra (funcionários). 
Este último chega a representar 
mais de 50% das despesas 
do prédio e a negligência na 
operação, tais como; a não 
verificação correta da escala, 
não pagamento de acúmulo de 
função, biênio, horas extras, 
poderá representar um passivo 
perigoso ao condomínio. 
 OS condomínios tem 
inúmeras responsabilidade 
legais, tais como nr,s, PCMSO, 
PPRA, CIPA, AVS, Curso de 
primeiros socorros, brigada 
de incêndio, AVCB, exame de 
potabilidade de agua, Medição 
Ôhmica, limpeza de fachada, 
limpeza de caixa d’agua, 
retenção e pagamentos em 
nota de prestação de serviços, 
e-social, emissões de guias de 
recolhimento previdenciários e 
outras centenas de obrigações. 
Além, das acima relatadas 
o síndico deve gerir o 
empreendimento, realizar a 
assembleia ordinária anual, a 
previsão orçamentária, cumprir 
e fazer cumprir o Regimento 
Interno e Convenção ( Art. 
1.348 do CC)
 E quando existir uma 
obra dentro do condomínio 
exigir a documentação 

legal, com base na ABNT 
16.280:2014. A não exigência, 
e caso ocorra algum acidente 
ou danos a terceiros por 
omissão do síndico esse poderá 
ser responsabilizado civil e 
criminalmente. 
 E para que ele possa 
exercer todas as suas funções de 
forma segura deve contar com 
o respaldo do conselho, de um 
bom preposto no condomínio, 
de uma boa administradora 
de condomínio e de um corpo 
jurídico. Deve ainda trabalhar 
com uma auditoria permanente. 
E fazer permanente reciclagem 
no mercado em cursos com o os 
oferecidos pelo mercado. 
 A remuneração do 
síndico profissional deve ser 
fixada em assembleia no ato 
da eleição. Oportunamente o 
mesmo deve esclarecer qual o 
formato de trabalho proposto, 
o valor de remuneração que 
poderá ocorrer atrás de Pessoa 
Jurídica ou Física. O que é 
indiferente, desde que no caso 
de PJ seja emitida Nota Fiscal 
e no caso de PF, seja emitido 
RPA com devido recolhimento 
de 20% de Inss por parte do 
tomador de serviço, e 11% do 
prestador. 

 A eleição do sindico 
profissional costuma ser 
discutida previamente no 
conselho fiscal, mas nada 
impede que no ato da eleição 
de síndico o mesmo seja 
apresentado e eleito, o que 
irá imperar será a vontade 
da maioria em assembleia. É 
fundamental que a contratação 
ocorra em assembleia, e que ao 
conselho seja delegada a função 
de elaboração de um contrato 
de prestação de serviços, que 
não poderá limitar os poderes 
do síndico previstos em lei, ou 
vincularem a situações que 
contrariem a convenção.
 O conselho poderá 
rescindir o contrato se esse 
poder lhe foi conferido em 
assembleia, porém tais poderes 
não são suficientes para colocar 
fim ao mandato do síndico, 
somente uma a assembleia tem 
poderes de interromper com o 
mandato vigente do síndico, ou 
caso este renuncie. 

*Rodrigo Karpat é advogado 
especialista em Direito 
Imobiliário, consultor em 
condomínios e sócio do 
escritório Karpat Sociedade de 
Advogados

Fazendo uma breve analogia 
comparativa quanto às 
responsabilidades do 

sindico no exercício do cargo, 
a legislação atribui um grande 
encargo aos atos praticados 
pelo gestor condominial. 
 Refletindo quanto 
a responsabilidade civil do 
sindico, nos vem a duvida: se 
o sindico responde por todos 
os atos de sua gestão, então 
porque em muitos casos ele não 
tem o direito de decidir sozinho 
quem contratar ou demitir? 
 Em diversos casos 
em que o sindico necessita 
contratar algum prestador de 
serviço, sempre aparece um 
condômino e diz: “ ...você tem 
que submeter esta decisão a 
assembleia.”  
 Não parece justo, na 
verdadeira acepção da palavra 
justiça, um gestor que responde 
civil e criminalmente por todos 
os seus atos, se ver obrigado 
a escolher um profissional 
pelo qual ele não confie, 
simplesmente porque a maioria 
assim  o quer, ou porque algum 

condômino com interesse 
pessoal recomende. 
 Quando falamos de 
responsabilidade e reparação de 
danos, entramos na seara da clara 
possibilidade de ressarcimento e 
indenização financeira por parte 
do sindico, no caso de negligencia, 
omissão ou imperícia. 
 Diante do dilema, 
se o sindico sempre está na 
“berlinda”, porque não decidir. 
Neste caso, a legislação falha na 
avaliação técnica jurídica pois 
sempre responsabiliza o sindico, 
isentando o condomínio da 
suposta reparação civil. 
 Evidentemente em 
alguns casos, o sindico não pode 
decidir por impedimento legal, 
como em casos de obras que 
requerem quorum qualificado. 
 Quando tratamos 
diretamente das despesas 
ordinárias, como contratação 
de empregados, de empresas 
administradoras, de 
contabilidade e terceirização 
de mão de obra por exemplo, 
muitos condôminos se envolvem 
exigindo do sindico que submeta 

a decisão em assembleia, ou que 
cumpra alguma determinação do 
conselho fiscal.  
 O respeito às regras 
é fundamental, tanto que, 
quando há vedação por parte da 
Convenção que especificamente 
determina que alguma situação 
obrigatoriamente deva ser 
ratificada em assembleia, não há 
o que se fazer, apenas cumprir 
ou se discordar do disposto na 
convenção, propor sua alteração 
num segundo momento.  
 A questão intrigante 
envolvida nesta situação, é 
a insistente imposição de 
conselheiros fiscais e subsíndicos 
na consulta obrigatória para 
tomada de decisão sobre aquele 
que responde sozinho perante a 
Lei. 
 A previsão 
orçamentária, neste caso pode 
ser o fiel da balança. Se as 
despesas ordinárias estiverem 
previstas no orçamento, com as 
devidas alçadas financeiras, o 
sindico não precisará consultar 
ninguém.    
 Diante dos limites 

estabelecidos no orçamento, 
o sindico poderá contratar os 
profissionais que entender 
serem capacitados e habilitados 
para prestar bons serviços ao 
condomínio, e da mesma forma 
dispensar outros, desde não 
desrespeite as alçadas fixadas no 
orçamento. 
 A inteligência do artigo 
1348 do Código Civil, afirma que 
o sindico pode praticar os atos 
necessários em juízo ou fora dele 
à defesa dos interesses comuns.  
 Portanto o verbo 
praticar se define por: Exercer; 
exercitar: praticar um ofício. 
Realizar; levar a efeito. Portanto 
se o sindico pode realizar , ele 
pode decidir. 
 Evidentemente, algumas 
convenções condominiais 
preveem certas determinações 
e limitações ao sindico que 
devem naturalmente ser 
respeitadas. Em alguns casos, 
como  por exemplo submeter ao 
conselho fiscal algumas decisões 
administrativas, questões 
referentes a apresentação de 
orçamentos dentre outras 

situações administrativas. 
 Nesta linha de 
raciocínio, as convenções erram 
quando estabelecem parâmetros 
a terceiros no tocante à  divisão 
de responsabilidade, sendo que 
a Lei atribui apenas ao sindico 
em primeira face, a absoluta 
e única responsabilidade pela 
reparação de danos causados 
por negligencia, omissão ou 
imperícia dele próprio. 
          De certo e concreto existe a 
responsabilidade civil e criminal 
sobre todos os atos do sindico 
prevista em Lei. Neste prisma 
muitos condôminos esquecem 
e se acham no direito de exigir 
do administrador que divisa as 
decisões, um absurdo. 
 O sindico deve se 
posicionar administrativamente 
de forma a assumir a 
responsabilidade da decisão, 
até porque, de qualquer forma 
ele – sindico- já responde por 
determinação legal, devendo para 
tanto contratar fornecedores 
e profissionais liberais de sua 
confiança.

*Aldo Jr.



11Jornal do Sindico | Agosto 2016

MEIO AMBIENTE     

COTIDIANO

POMBOS: UMA PRAGA URBANA CAPAZ DE TRANSMITIR MENINGITE

COMO LIDAR COM A POLUIÇÃO SONORA NO CONDOMÍNIO

O pombo doméstico é hoje 
uma das pragas urbanas 
mais comuns das cidades 

brasileiras. A ave se alimenta 
de insetos, algumas frutas 
e, principalmente, restos de 
comida encontrados nas ruas, o 
que acabou gerando o aumento 
descontrolado da população da 
espécie. Quando se proliferam 
próximos aos depósitos de lixo 
dos condomínios, os pombos 
causam inúmeros transtornos 
aos moradores, além de 
constituirem um risco à saúde 
humana. Mas é importante 
ressaltar que matar pombos 
é proibido por lei, com pena 
de até cincos anos de prisão 
inafiançável.
 Os pombos geralmente 
escolhem as partes mais altas 
dos prédios, entre o telhado 
e a laje, para construírem 
seus ninhos e, aos poucos, 
são vistos em várias partes 
do condomínio. Logo, os 

prejuízos começam a aparecer. 
As tubulações entopem com 
os capins e os gravetos usados 
como para construção dos 
ninhos e causam a oxidação 
das estruturas metálicas; as 
fezes sujam o chão, paredes e 
coberturas de garagem, além 
de mancharem as pinturas dos 
veículos.
 E são as fezes desses 
animais onde estão fungos, 
bactérias e ácaros que 
podem causar pelo menos 
seis tipos de doenças em 
seres humanos. Entre elas, 
dermatites; salmonelose, 
causando distúrbios 
gastrointestinais; criptocose, 
que pode dar meningite; e 
histoplasmose, que causa 
doenças pulmonares. Por 
isso, é fundamentar não 
deixar as fezes acumularem. 
Para limpar os locais, basta 
umedecer a área com água e 
depois aplicar água sanitária. 

A limpeza deve ser feita com 
uso de máscara que proteja a 
boca e o nariz.
 Existem muitas 
maneiras de repelir a infestação 
de pombos. Além de manter 
o depósito de lixo bem 
acondicionado, evitando restos 
de comidas no chão, é importante 
orientar aos moradores para 
não alimentarem os pombos. 
Consertar falhas em estruturas 
pode impedir a construção de 
ninhos. Pombos não gostam 
de pousar em superfícies 
inclinadas. Construir um 
parapeito com inclinação de 45º 
geralmente impede seu pouso.
 Além disso, há no 
mercado gel repelente para 
pombos. O produto não provoca 
a morte do animal, apenas o 
deixa desorientado e o afasta 
da área aplicada. Essa medida é 
de baixo custo. É possível ainda 
utilizar elementos “assustadores” 
visuais, usando manequins de 

corujas, falcões ou outras aves 
de rapina, que são predadores 
biológicos naturais dos 
pombos. Isso desencoraja sua 
aproximação.
 Outra medida 
de controle pode ser 
a instalação de arame 
eletrificado como barreira 
de contenção da invasão de 

pombos. Essa providência 
é de alto custo, pois requer 
instalação e manutenção 
profissional especializado. 
A carga elétrica é de alta 
voltagem associada a uma 
baixa amperagem, visando 
o afastamento dos pombos 
por choque elétrico, sem 
provocar a morte da ave. 

Ficar em casa pode 
significar, para muita gente 
um momento de descanso 

e fuga da agitação da rotina. Mas 
imagine quando, bem na hora 
do sossego, aquele barulho que 
incomodava na rua, começa a 
soar da parede ao lado. O ruído 
é um dos casos mais clássicos 
de conflitos em condomínios, e 
mais que um simples incômodo 
seu excesso pode levar a 
problemas de saúde. Por isso, 
se o vizinho está insistindo na 
infração, não tem jeito: o síndico 
precisa entrar em cena.  

O registro da ocorrência 
junto ao administrador é o 
primeiro passo nesse tipo 
de situação. A partir daí, o 
síndico pode encaminhar uma 
advertência ao apartamento que 
desrespeitou as regra de poluição 
sonora. No caso de reincidência, 
o síndico deve aplicar a multa 
prevista no regimento interno 
do condomínio, que não pode 

ultrapassar os limites previstos 
no Código Civil. O recomendado 
é que a reclamação seja feita já 
nas primeiras ocasiões, evitando 
que o ato se torne recorrente.  

Foi o que fez Tereza 
Alves, que mora no mesmo 
condomínio há 20 anos. 
“Moro em uma área muito 
procurada por estudantes 
pela proximidade com a 
universidade e por isso temos 
problemas constantes com 
barulho. A rotatividade nos 
apartamentos é constante e 
sempre que novos moradores 
chegam, temos alguns 
problemas até conscientizá-los 
sobre o barulho, principalmente 
quando decidem fazer festas de 
final de semana. Na primeira 
ocorrência relato ao síndico 
para que a solução venha o mais 
rápido possível”, contou.

A intervenção é 
prevista em Lei, já que o 
Código Civil determina, em seu 

artigo 1.336, que é dever do 
condômino “dar às suas partes 
a mesma destinação que tem a 
edificação, e não as utilizar de 
maneira prejudicial ao sossego, 
salubridade e segurança dos 
possuidores, ou aos bons 
costumes”. É preciso, no entanto, 
estar ciente dos limites de 
poluição sonora considerados 
legais, o que muda de acordo 
com cada cidade e pode ser 
verificado de acordo com a Lei 
Orgânica do Município ou de 
seu Código de Postura. 

Como referência, 
podemos citar o previsto 
na Norma Brasileira (NBR) 
10.151/2000, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). De acordo com esta 
normatização, o ruído em áreas 
residenciais não pode ultrapassar 
os 55 decibéis para o período 
diurno, das 7h às 20 horas, e 50 
decibéis para o período noturno, 
das 20h às 7 horas.  

Se os ruídos 
ultrapassarem constantemente 
os 180 decibéis, é preciso 
se preocupar ainda com os 
problemas que ele pode causar 
à saúde. De Acordo com a 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) a exposição frequente a 
sons muito altos podem levas a 
casos de estresse ou mesmo de 
aumento de pressão, já que o som 
produz efeitos sobre o sistema 
cardiovascular. A situação é 
ainda mais grave quando há 
histórico de hipertensão. 

Para evitar os efeitos 
danosos deste tipo de exposição, 
especialistas recomendam o 
uso de protetores auriculares, 
que diminuem o impacto 
das ondas sonoras sobre os 
ouvidos. O equipamento pode 
ser encontrado facilmente em 
farmácias e está disponível em 
uma variedade de opções, que 
vão dos mais econômicos, feitos 
de espuma, até aqueles que são 
feitos sob medidas e garante o 
encaixe ideal no canal auditivo 
do usuário. 
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PALAVRA CRUZADA

SUDOKU FASES DA LUA

SOLUÇÕES

14 3.08.2016QUARTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

ÁRIES
21/3 - 20/4

Energias favorecemmudanças impor-
tantes profissionalmente. Você, enfim,
achará o caminho certo do sucesso.

PALAVRAS CRUZADAS FRASES HORÓSCOPO
Por Zander Catta Preta

SUDOKU

SOLUÇÕES

TOURO
21/4 - 20/5

Cuidado comos obstáculos à realiza-
ção de seus planos. Se ficar atento,
nada atrapalhará seu caminho.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Momento promissor: cuide da organi-
zação de projetos e tarefas pessoais.
Planeje comatenção: é fundamental.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Océu traz chances de sucesso. Suas
capacidades e habilidades poderão
ser enfim reconhecidas. Valorize-se.

LEÃO
22/7 - 22/8

Cuidado para que preocupações não
façamvocê trabalhar emdobro. Gaste
energias de forma justa e exata.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Bomdia para resolver pendências
hámuito adiadas,mas não inove ou
abuse. Siga as regras ao pé da letra.

LIBRA
23/9 - 22/10

Otimismo e autoconfiança favorece-
rão suas iniciativas. O céu está ilumi-
nando seu caminho para o sucesso.

ESCORPIÃO
23/10 - 21/11

Alguns fatos poderão favorecer a sua
jornada. Atenção ao seu entorno; não
despreze nenhuma informação dada.

SAGITÁRIO
22/11 - 21/12

Cuidado ao tentar sair da rotina. Cum-
pra suas atividades semmuitas alte-
rações. Cautela e atenção às coisas.

CAPRICÓRNIO
22/12 - 20/1

Novos desafios à frente. Olhos aber-
tos às oportunidades que omundo
traz. Não fuja da aventura da vida.

AQUÁRIO
21/1 - 19/2

Agente sempre pode aprendermais
compessoasmais experientes. Apro-
veite cada oportunidade; não hesite.

PEIXES
20/2 - 20/3

Momento para evitar confusões e dis-
putas. Trabalhe comatenção emos-
tre, comgesto e fato, sua capacidade.

Apersistência pode
transformar um
fracasso num feito
extraordinário.
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PALAVRAS CRUZADAS FRASES HORÓSCOPO
Por Zander Catta Preta

SUDOKU

SOLUÇÕES

TOURO
21/4 - 20/5

Cuidado comos obstáculos à realiza-
ção de seus planos. Se ficar atento,
nada atrapalhará seu caminho.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Momento promissor: cuide da organi-
zação de projetos e tarefas pessoais.
Planeje comatenção: é fundamental.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Océu traz chances de sucesso. Suas
capacidades e habilidades poderão
ser enfim reconhecidas. Valorize-se.

LEÃO
22/7 - 22/8

Cuidado para que preocupações não
façamvocê trabalhar emdobro. Gaste
energias de forma justa e exata.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Bomdia para resolver pendências
hámuito adiadas,mas não inove ou
abuse. Siga as regras ao pé da letra.

LIBRA
23/9 - 22/10

Otimismo e autoconfiança favorece-
rão suas iniciativas. O céu está ilumi-
nando seu caminho para o sucesso.

ESCORPIÃO
23/10 - 21/11

Alguns fatos poderão favorecer a sua
jornada. Atenção ao seu entorno; não
despreze nenhuma informação dada.

SAGITÁRIO
22/11 - 21/12

Cuidado ao tentar sair da rotina. Cum-
pra suas atividades semmuitas alte-
rações. Cautela e atenção às coisas.

CAPRICÓRNIO
22/12 - 20/1

Novos desafios à frente. Olhos aber-
tos às oportunidades que omundo
traz. Não fuja da aventura da vida.

AQUÁRIO
21/1 - 19/2

Agente sempre pode aprendermais
compessoasmais experientes. Apro-
veite cada oportunidade; não hesite.

PEIXES
20/2 - 20/3

Momento para evitar confusões e dis-
putas. Trabalhe comatenção emos-
tre, comgesto e fato, sua capacidade.

Apersistência pode
transformar um
fracasso num feito
extraordinário.
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AMPLIAÇÃO E REFORMAS

ÁGUA / INDIVIDUALIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

BOMBAS

V e j a  a n ú n c i o  p á g . :  0 1  -  F o n e :  3 0 6 2 . 7 4 2 0

V e j a  a n ú n c i o  p á g . :  0 1  -  F o n e :  3 3 1 2 . 3 3 3 3

CONSTRUÇÕES E REFORMAS

www.cross.eng.br

Rua Monsenhor Otávio de Castro, 435 - Fátima

(85) 3055.0055/ 9.88665309/ 9.99067111

Fachadas
Pinturas
Impermeabilização
Reformas
Manutenção Elétrica e Hidráulica
Ampliação e Construção
Inspeção Predial



✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

(85) 99715.7291 (TIM) / 98740.5279 (OI)
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EXTINTORES

ELÉTRICA

O MAIOR VEÍCULO PARA CONDOMÍNIOS
(85) 3214.4972

ELEVADORES

ELEVADORES

DESENTUPIDORA

CURSOS
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EXTINTORES

PERÍCIAS E LAUDOS

INSPEÇÃO PREDIAL
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SEGURANÇA
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