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EDITORIAL

INDICADORES ECONÔMICOS JUNHO 2017

Em meio a tanta instabilidade econômica a qual o 
país vem enfrentando nos últimos anos, enfim temos 
uma notícia positiva para os condomínios: os índices 
de inadimplência já demonstram estagnação e até 
uma certa regressão. 

A inadimplência caiu 19,7% em condomínios na 
cidade de São Paulo. É o que aponta balanço da Lello, 
empresa de administração condominial com filiais na 
capital paulista, ABC, interior e litoral. Isso tendo como 
parâmetro para inadimplência as cotas não pagas há 
60 dias ou mais depois da data de vencimento.

Especialistas atribuem o maior controle à nova 
legislação brasileira para esses casos, a qual instituiu 
novo modelo de ações de cobrança de cotas de 
condomínio em atraso, inibindo a ação de maus 
pagadores contumazes. 

Se o seu condomínio ainda sofre muito com os 
atrasos de taxas, uma boa assessoria jurídica deve ser 
procurada para ir em busca desses pagamentos e assim 
reequilibrar as finanças, uma vez que a maior parte 
da receita - e em muitos casos a totalidade dela - em 
condomínios advém do pagamento de cotas rateadas 

entre os condôminos.

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

Em nossa seção de “Manutenção” trazemos 
informações valiosas sobre um assunto que atemoriza 
muitos síndicos: as fissuras. Essas trinca em forma 
de rachaduras lineares às vezes não são apenas um 
incômodo estético, mas também o aviso de uma 
ruptura estrutural, devendo sempre ser realizada 
investigação de seus efeitos e causas, avaliadas por 
um engenheiro civil ou arquiteto. Nossa reportagem 
conversou com um especialista sobre o tema. 

Confira essas e outras matérias nessa edição do 
Jornal do Síndico, um canal de comunicação objetivo 
e dinâmico com quem administra condomínios. Boa 
leitura!

Os editores

 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 Ano 12 
meses 

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

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

0,5304 
0,5304 
0,0302 
0,56 

0,2769 
0,87 
23,40 
937,00 

1.000,00 
--- 

0,6527 
0,6527 
0,1519 
0,62 

0,3989 
1,05 
23,40 
937,00 

1.000,00 
--- 

0,5000 
0,5000 
0,0000 
0,57 

0,2466 
0,82 
23,48 
937,00 

1.000,00 

0,5768 
0,5768 
0,0764 
0,58 

0,3232 
0,93 
23,48 
937,00 

1.076,20 

2,97 
2,97 
0,43 
3,00 
1,67 
4,81 
0,82 
6,48 
--- 
--- 

7,98 
7,98 
1,71 
7,52 
4,76 
13,27 
1,87 
6,48 
--- 
--- 
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DICAS

SEGURO RESIDENCIAL

O AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) é um documento 
emitido pelo Corpo de Bombeiros certificando que foi feita uma vistoria, na 
qual foi verificado que a edificação possuía as condições de segurança contra 
incêndio previsto pela legislação e constantes no processo, estabelecendo 
um período de revalidação. Essa licença precisa ser renovada: a periodicidade 
pode variar de estado para estado, sendo na maioria das vezes a validade 
do documento de cinco anos, com exceção das edificações de recepção de 
público, cujo AVCB possui validade de três anos.

Deve-se contratar um engenheiro legalmente habilitado junto a 
um conselho para fornecer laudo técnico que ateste as condições de 
funcionamento e manutenção das medidas de segurança contra incêndio e 
pânico instaladas. O custo para obtenção do laudo também varia de acordo 
com a cidade. Em São Paulo, cada documento atualizado sai na faixa de R$ 
400 a R$ 600.

A procura por seguros que acobertem danos às residências tem sido cada 
vez maior. Os seguros já são obrigatórios em muitos condomínios, entretanto, 
nem sempre o plano escolhido é o mais completo e, por isso, muitos moradores 
optam por fazer um seguro individualizado, principalmente em se tratando 
de condomínios horizontais, nos quais várias casas independentes ocupam 
uma área cercada. 

Dentre os benefícios de contar com os serviços de um seguro patrimonial 
está o atendimento 24h geralmente prestado pela maioria das seguradoras. 
Emergências como chaveiro, substituição de telhas, problemas com a caixa 
d’água, desentupimento, reparos nas redes hidráulica e elétrica, são as mais 
comuns e oferecidas pelas seguradoras.

Todo condomínio costuma ter um “kit de primeiros socorros” para reparos 
e ajustes na estrutura do prédio. Eles costumam conter, além das ferramentas 
comuns, também as elétricas, como é o caso da furadeira, parafusadeiras, 
lixadeiras etc. As ferramentas elétricas podem causar diversos tipos de 
acidentes em diferentes níveis de gravidade e todos eles podem ser evitados 
através de práticas comuns, com orientações simples.

Os EPIs são Equipamentos de Proteção Individual e são característicos por 
proteger o corpo de uma pessoa no intuito de reduzir ou erradicar qualquer 
mal proveniente de um acidente de trabalho ou mal-uso das ferramentas. 
Entre os mais conhecidos EPIs do mercado estão os capacetes, máscaras, luvas, 
botas, macacões, aventais, óculos e protetores auriculares. Outra prática 
considerada banal, mas que não deve ser ignorada, é a leitura dos manuais de 
instruções de um produto.

SEDE PRÓPRIA: Rua Ernesto de Paula Santos, 960 - Lj. 03 - B. Viagem - Recife

FONE: (81) 2123.9400 | FAX: 2123.9404

MANEJO DE FERRAMENTAS 
ELÉTRICAS

AUTO DE 
VISTORIA DO 

CORPO DE 
BOMBEIROS
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COTIDIANO

Nenhum condomínio tem autonomia para 
proibir a presença de animais de estimação, salvo 
em casos extremos em que esses ofereçam perigo 
à comunidade. Afora essa situação, condôminos 
têm sim o direito de criarem seus pets. Contudo, é 
necessário estar ciente de que a vida na coletividade 
requer normas de comportamento e é preciso 
respeitar isso. 

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

1) CÃES COM COLEIRA E GUIA SEMPRE

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

2) SUJOU E LIMPOU

O correto é não permitir que os animais façam 
suas necessidades dentro do condomínio. Porém, 
em se tratando de seres irracionais, é impossível 
prever quando isso irá ocorrer ou proibi-los. Fezes 
e urina devem ser imediatamente limpas pelo dono 
do animal e não por funcionários de limpeza do 
prédio.

3) JARDIM NÃO É BANHEIRO

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

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

4) TRÂNSITO POR LOCAIS ADEQUADOS

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

5) NÃO IMPONHA O CONTATO

Se você chama o elevador e ele já está 
ocupado com alguém, aguarde-o sair para poder 
entrar com seu animal. Os demais condôminos 
banir o seu pet do condomínio, mas também 
não são obrigados a ter contato próximo ele.

6) CONTROLE O BARULHO

Cães latem, gatos miam, pássaros piam, 
enfim, todos os animais emitem sonso. É 

da natureza deles, mas cabe ao dono saber 
controlar o nível desses ruídos para não 
incomodar a vizinhança. 

7) CONTROLE A AGRESSIVIDADE

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

8) CUIDE DA SAÚDE DO PET

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

REGRAS DE 
ETIQUETA 
PARA PETS
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A rotina corrida da sociedade atual, associada 
a cobranças e um certo desequilíbrio emocional 
são fatores que favorecem o  surgimento de 
distúrbios psíquicos que afetam a qualidade de 
vida do indivíduo. Um deles é a ansiedade. É 
bastante comum nos sentirmos inquietos antes de 
uma apresentação de um trabalho, uma reunião 
importante de trabalho ou outras atividades 
cotidianas. 

Porém, como mensurar o que é uma euforia 
normal e o que é uma situação de doença: 
Quando deve soar o alerta para percebermos que 
algo está passando dos limites? Os transtornos 

de ansiedade se diferenciam do medo ou da 
ansiedade normais por serem excessivos e 
persistentes, além de frequentemente induzidos 
pelo estresse.

ABAIXO LISTAMOS 7 SINTOMAS QUE SERVEM 
DE ALERTA:

1) COMER COMPULSIVAMENTE: descontar 
preocupação ou irritabilidade na alimentação. 
Além de ser um sintoma de ansiedade, pode levar 
a problemas gástricos, uma vez que em geral se 
mastiga pouco o alimento e o ingere em grande 
quantidade num curto intervalo de tempo.

2) TENSÃO MUSCULAR: estar sempre com 
dores nas costas, ombros e nuca é também sinal de 
alerta, pois a tensão muscular (principalmente na 
região do pescoço) é um dos principais sintomas 
que acompanham quadros de ansiedade. 

3) SONO IRREGULAR: situações extremas 
como episódios de insônia ou mesmo, o oposto, 

sono excessivo atrapalham a rotina de qualquer 
pessoa e não devem ser encaradas como situações 
banais.

4) PREOCUPAÇÃO EM EXCESSO: pessoas 
ansiosas costumam ver perigo em tudo e se 
preocupam demasiadamente com qualquer 
situação antes mesmo dela acontecer. A 
preocupação excessiva com o futuro é sintoma 
de ansiedade. 

5) MEDOS IRRACIONAIS: medo 
de falar em público, medo de sofrer 
um acidente a qualquer momento, 
medo de ser agredido e outros medos 
sem nenhuma razão aparente que os 
justifiquem devem ser avaliados. 

6) PERFECCIONISMO: a insistência 
em estabelecer padrões altos e busca 
incessante em alcançar esses padrões não 
é saudável. Isso está fortemente ligado 
ao medo de errar e a comportamentos de 
autossabotagem, como a procrastinação.

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

7 SINTOMAS DE 
ANSIEDADE

BEM ESTAR

Por Cecília Lima 

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico



JUNHO | 20176

A
N
O
S

oe t do ds  bo rc aid sn ií ls . moc  oãçaC mo rom fnp  ia or dti anlh

A maioria dos condomínios, tanto residenciais 
quanto corporativos, possui um livro de 
ocorrências. Trata-se de um instrumento que 
facilita a comunicação interna, fazendo uma 
ponte entre os condôminos e o síndico. Dentre as 
finalidades do mesmo, estão: queixas, solicitações, 
avisos, sugestões, elogios. 

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

  O ato de ofender, inclusive, pode ter 
repercussão judicial, podendo ser usado pelo 
síndico para comprovar calúnias, difamações e 
injúrias contra sua pessoa. Em janeiro deste ano 
o juiz do Distrito Federal condenou condômino a 
pagar indenização por danos morais ao síndico, 
diante das manifestações ofensivas desferidas 
contra este. 

ALGUMAS ORIENTAÇÕES SÃO ÚTEIS PARA 
OTIMIZAR O USO DO LIVRO DE OCORRÊNCIAS:

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

• Escreva com letra legível: trata-se de um 
texto manuscrito, portanto é preciso que a 
letra esteja compatível com a leitura. 

• Data e horário: registre informações sobre 
o ocorrido explicitando a data e o horário. 
Por exemplo, esse é um dado importante 
para relatar uma queixa de barulho.

• Assine a ocorrência: geralmente não é um 
requisito obrigatório, mas é sabido que 
uma denúncia assinada tem muito mais 
peso que uma anônima. Assim, o síndico 
saberá exatamente a quem dar uma 
satisfação depois.

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

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

• Evite gírias e palavras chulas: o livro de 
ocorrências é um documento formal e esse 
tipo de linguagem não é cabível. Escreva 
sempre de maneira respeitosa, se deseja 
receber o mesmo tratamento.

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 955464 RS 2007/0120131-
9 (STJ)
Data de publicação: 01/02/2012
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. OMISSÃO.INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE 
DA JUSTIÇA. EFEITO DA CONCESSÃO. EX NUNC.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 
INVIABILIDADE.RESPONSABILIZAÇÃO DO SÍNDICO POR 
ATO DE PREPOSTO DO CONDOMÍNIO.EXIGÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO ADMINISTRADOR 
DO CONDOMÍNIO. 1. Não há falar em violação ao 
artigo 535 do Código de ProcessoCivil, pois o tribunal 
de origem dirimiu as questões pertinentes aolitígio, 
afigurando-se dispensável que venha examinar uma 
a uma asalegações e fundamentos expendidos pelas 
partes. 2. Orienta a Súmula 402 /STJ que “[o] contrato 
de seguro por danospessoais compreende os danos 
morais, salvo cláusula expressa deexclusão”. Portanto, 
no caso, diante da exclusão de coberturaassinalada no 
acórdão recorrido, só se concebe a revisão da decisãopor 
meio de interpretação de cláusula, vedada pela Súmula 
5 /STJ. 3. O síndico é o representante do Condomínio, 
agindo em nome alheio,nos limites da convenção e 
da lei, cabendo-lhe exercer aadministração interna do 
edifício. 4. No caso, a conduta do zelador do edifício, que 
há muito prestavaserviços ao Condomínio, foi temerária, 
contudo não era razoávelesperar que a síndica pudesse 
ter antevisto a tragédia e anegligência do preposto, 
porquanto este, após a pintura,simplesmente “encostou” 
a porta do elevador para que se fechasse,sem ao menos 
aferir se houve o travamento. Embora aconselhávelavisar 
aos moradores a respeito da pintura, foi o fato de a porta 
doelevador estar destravada que deu causa ao acidente. 
5. Recurso especial parcialmente provido.

TJ-RS - Apelação Cível AC 70062104468 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 03/12/2014
Ementa: CONDOMÍNIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. 
ANIMAIS NAS UNIDADES AUTÔNOMAS. Considerando 
que nenhuma prova foi produzida no sentido de 
que os animais de propriedade do demandante 
causem transtornos aos demais condôminos e que, em 
observância ao principio da razoabilidade, os termos 
da Convenção de Condomínio podem ser relativizados, 
mostra-se possível a permanência dos cães na unidade 
autônoma do autor, restando assim mantida a sentença 
recorrida. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 
70062104468, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado 
em 27/11/2014).

TJ-RS - Apelação Cível AC 70066225434 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 03/12/2015
Ementa: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA 
CUMULADA COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. 
DEMARCATÓRIA E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. 
CARÊNCIA DE AÇÃO. A demarcatória é ação do 
proprietário em face do confinante para fixar novos 
limites ou aviventar os existentes enquanto a ação de 
extinção de condomínio se dá entre co-proprietários 
de bem indivisível. Aquela não se presta entre co-
proprietários e nem esta à divisão de bem divisível. A 
propositura de uma por outra impõe extinção do feito 
sem resolução de mérito. - Circunstância dos autos 
em que se impõe manter a sentença que extinguiu 
o feito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70066225434, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 
26/11/2015).

ADMINISTRAÇÃO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

LIVRO DE OCORRÊNCIAS NÃO É 
UM DIÁRIO PESSOAL

JURISPRUDÊNCIAS

Instrumento consiste em canal formal de comunicação entre 
condôminos e síndico
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O Jornal do Síndico convidou o André Lyra, 
Gerente de Instalações da empresa Mantis para uma 
entrevista a respeito do assunto. A empresa Mantis é 
especialista no segmento de projetos e instalações de 
gases combustíveis e presta serviço a mais de 5 anos 
para as principais companhias que fornecem GLP (gás 
liquefeito de petróleo) no Nordeste.

O Jornal do Síndico não se responsabiliza 
juridicamente pelas respostas mas transcreve-as para 
informação ao leitor.

Jornal (J): Pra que serve a Inspeção Periódica 
de gás?

André(A): Além de detectar vazamentos através 
do teste de estanqueidade, a Inspeção Periódica tem 
o objetivo de garantir a segurança no sistema de gás 
do condomínio, observando o estado de validade e 
conservação de todos os equipamentos e aparelhos 
instalados na rede bem como a correta disposição 
de cada um. Também é verificado se o sistema de 
exaustão dos gases combustíveis (nocivos à saúde) 
está devidamente dimensionado e instalado.

J: Quem precisa realizar a Inspeção Periódica e 
com que frequência?

A: Todo condomínio que faça uso de gás 
encanado, seja abastecido no local (GLP) ou 
fornecido por rede pública (GN - Gás Natural), precisa 
realizar a Inspeção Periódica para garantir o bom 

funcionamento e segurança do sistema. Exceto para 
o Estado do Rio de Janeiro, não existe uma obrigação 
legal para a frequência da Inspeção. A norma ABNT 
15.526 recomenda que se faça, no mínimo, a cada 
5 anos, devido ao prazo de validade dos reguladores 
de pressão, dados pelos fabricantes do mercado. O 
que ocorre com muita frequência é a demanda desse 
serviço apenas quando solicitada pelo Corpo de 
Bombeiros.

Neste caso, o risco de multa por descumprimento 
de prazo e irregularidade é alto. Recomendamos aos 
nossos clientes que efetuem a Inspeção Periódica 
anualmente, dessa forma o custo com imprevistos é 
reduzido e a segurança é sempre mantida. Queremos 
desmistificar o uso do gás à granel (encanado), sendo 
este seguro e seu sistema de consumo e distribuição 
passível de manutenção assim como outros sistemas 
mecânicos como elevadores ou bombas hidráulicas.

J: Qual é a diferença entre equipamento e 
aparelhos?

A: Equipamentos são os itens instalados à rede para 
o seu funcionamento, como reguladores de pressão, 
filtros, medidores de vazão, válvulas de bloqueio e 
outros, já os aparelhos são os que efetuam a queima 
do gás propriamente dito, como os fogões, fornos e 
aquecedores de água.

J: O que esperar ao final de uma Inspeção 
Periódica?

A: Um laudo será emitido informando como todo 
o procedimento foi realizado e, caso encontradas, as 
irregularidades juntamente com as medidas corretivas 
ou adequações a serem realizadas. Também será 
emitido uma ART(ou RRT), documento, registrado em 
conselho de classe, pelo qual a empresa que realizou a 
inspeção assume a responsabilidade pelo diagnóstico 
apresentado.

J: Quais são as principais irregularidades 
encontradas nos condomínios?

A: Por desconhecer a necessidade da realização 
da Inspeção Periódica, a maioria dos síndicos e 
administradores passam anos sem realizar o serviço e 
por isso os equipamentos instalados na rede passam 
da validade. Portanto, a irregularidade mais comum 
é encontrar reguladores de pressão vencidos. Já nos 
deparamos com um caso em que os reguladores 
haviam vencido desde a década de 70. Outras 
irregularidades menores também são comuns como 
flexível (mangueira) irregular ou em mal estado, 
ausência de válvula de bloqueio manual para o 
aparelho e válvula de bloqueio de difícil acesso. Esses 
últimos de fácil correção.

J: O laudo da Inspeção Periódica apontou 
irregularidade em meu condomínio, e agora?

A: Quando a Inspeção Periódica reporta 
irregularidade grave, a rede encontra-se não 
conforme, devendo as medidas corretivas e 
adequações serem realizadas em caráter de urgência, 
se possível antes liberar a rede novamente para 
consumo. Irregularidades menores gerarão um 

laudo com ressalva e não impedirão a continuidade 
do consumo. A maioria das adequações a serem 
realizadas geralmente só podem ser apontadas ao 
final da inspeção e são condicionantes para a emissão 
de laudo conforme e ART(ou RRT) sem ressalvas.

J: O que é e para que serve a ART(ou RRT)?

A: ART significa Anotação de Responsabilidade 
Técnica, e RRT significa Registro de Responsabilidade 
Técnica. Para as Inspeções Periódicas, ambas têm o 
mesmo efeito, podendo a primeira ser emitida por 
engenheiro Civil, Mecânico ou Químico registrado 
no CREA do seu estado e a segunda, emitida por 
arquitetos, nacionalmente. O CONFEA dá autoridade 
a ambas as categorias de profissionais a emitirem esse 
tipo de documento. Uma Inspeção Periódica sem a 
emissão desse documento não tem valor algum pois 
ele é que atesta que o procedimento foi executado 
e sob quem está a responsabilidade do que foi 
reportado. O corpo de bombeiros sempre exige, em 
suas vistorias, a ART/RRT atualizada do serviço de 
manutenção ou inspeção na rede de gás.

J: Que cuidados tomar durante o procedimento 
de Inspeção Periódica?

A: Por se tratar de um ensaio, todo o procedimento 
deve ser acompanhado por algum morador 
(testemunha) ou funcionário do condomínio. Todos 
os equipamentos de medição de pressão utilizados 
durante o procedimento precisam estar identificados 
e calibrados.

Todas as unidades de consumo (apartamentos) 
precisam estar acessíveis aos técnicos de modo que seja 
possível efetuar a inspeção nas partes visíveis da rede 
e em cada unidade de consumo. Um comunicado com 
antecedência deve ser publicado para os moradores 
informando a respeito do procedimento e deixando 
claro a necessidade de interromper o consumo do gás 
durante o horário agendado. Lembramos que o teste 
de estanqueidade (teste que detecta vazamentos na 
rede) trata-se de um procedimento que compõe a 
Inspeção Periódica que, por sua vez, é mais ampla e 
objetiva validar toda a instalação e funcionamento dos 
equipamentos na rede de gás. Não seja enganado, 
uma Inspeção Periódica bem feita envolve visitação de 
todas as unidades habitacionais, produção de laudo e 
condução do cliente a regularização de todos os itens 
de segurança não atendidos.

Agradecemos à Mantis pela entrevista concedida à 
nossa edição e esperamos ter esclarecido e incentivado 
o leitor a criar a cultura de manutenção na rede de 
gás. Cremos que a prevenção, antes de ser uma 
obrigação, deve ser um hábito. Segurança sempre 
vem em primeiro lugar.

INSPEÇÃO 
PERIÓDICA 

DE GÁS

andre.lyra@mantisbr.com

81 99153.1128 | 98878.0800
www.mantisbr.com
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A boa administradora é um dos pilares de 
sustentação do condomínio. Atualmente com tantas 
obrigações legais ela está se tornando ainda mais 
importante e complexa. A figura dos condomínios 
autogeridos tem se tornado obsoleta. Aqueles que não 
possuem uma administradora especializada passaram 
a ter custos muito elevados em face da necessidade de 
contratação de empresas de contabilidade, escritório de 
advocacia, de medicina do trabalho, seja para cumprir 
as posturas fiscais, contábeis, ou para realizar vistorias 
ou ingresso de ações. Estes custos individuais superam 
o valor da contratação de uma boa administradora.

Dentre estas obrigações vale destacar a 
obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal do Tomador 
de Serviços (NFTS), prevista no decreto lei 52.610, em 
vigência desde agosto de 2011 no município de São 
Paulo. Esta norma estabelece que toda pessoa jurídica 
de São Paulo que receba uma nota fiscal de prestador 
de serviços de outros municípios fora do estado 
emita a NFTS. Devem emitir o documento também 
quem contratar serviços de empresas estabelecidas 
no município de São Paulo que não emitam nota 
fiscal eletrônica, cupom fiscal eletrônico ou outro 

documento fiscal que estejam obrigados em função da 
legislação. Assim, aplicáveis também aqueles prestados 
de serviços que emitam RPA – Recibo de Prestador 
Autônomo.

Outra obrigatoriedade é a certificação digital cujo 
prazo para regularização foi até 31 de dezembro 
de 2011. Sem esta certificação os condomínios não 
conseguirão mais realizar a transmissão de dados a 
Caixa Econômica Federal para INSS, FGTS, RAIS, entre 
outros. E sem estas informações os funcionários serão 
prejudicados e os síndicos passíveis de responsabilização, 
além das possíveis ações trabalhistas e multas oriundas 
da não transmissão destes dados nos prazos legais.

Vale lembrar ainda que desde janeiro de 2009, a Lei 

14.865/08, obriga os condomínios da cidade de São 
Paulo a retenção do Imposto Sobre Serviços (ISS) na 
fonte, referente a notas fiscais de serviços específicos.

Sem contar as outras diversas normas em vigência, 
que obrigam os condomínios a recolhimentos 
específicos e obrigações passiveis de punições, tais 
como brigada de incêndio, CIPA, PPRA, limpeza de 
caixa d’água a cada seis meses, dentre outras.

Isso demonstra a complexidade que tem se tornado 
administrar os condomínios. Sem dúvida vale a pena 
centralizar as obrigações em uma administradora, que 
além de possuir uma equipe especializada, poderá 
agilizar a resolução de eventuais problemas fiscais e 
jurídicos.

DR. RODRIGO KARPAT

A 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.

OBRIGAÇÕES FISCAIS 
E A ADMINISTRAÇÃO 
DE CONDOMÍNIOS
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A primeira impressão é a que fica. O ditado 
popular pode ser aplicado não apenas a pessoas, 
mas também a lugares. No caso do condomínio, 
o hall ou recepção é o primeiro ambiente com 
o qual o recém-chegado se depara, portanto 
podemos dizer que se trata do “cartão de 
visitas” do condomínio.

Seja ele corporativo, comercial ou residencial, 
o condomínio é valorizado quando essa 
área se apresenta esteticamente agradável e 
aconchegante. E ao contrário do que muitos 
pensam, não é preciso gastar fortunas para 
decorar esse ambiente, é o que explica a 
arquiteta Mariana Fernandes. 

“É possível brincar com cores e texturas e criar 
um espaço agradável para o visitante, o qual 
transmite uma boa imagem do condomínio e 
agrega valor a ele. Uma dica é o uso de papéis 
de parede para quebrar a monotonia e dar 
destaque a uma parede especial”, afirma. A 
arquiteta assegura que o material é durável, de 

DECORAÇÃO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do 
Jornal do Síndico

fácil instalação e também remoção e pode ser usado 
no hall do prédio.

“Ainda existe um certo mito de que o papel de 
parede é um artigo de luxo ou de difícil manutenção, 
mas a realidade atual é outra. Uma das queixas é 
que o papel causa mofo, o que não é verdade. O que 
acontece é de a parede já ser úmida e transferir mofo 
ao papel”, adverte Mariana. Estampas sutis e cores 
neutras como o cinza ou amarelo claro são indicadas 
para dialogar com o restante da mobília. 

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

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

Para finalizar, a arquiteta faz uma observação 
sobre o bom senso na hora de decorar esse espaço. “É 
preciso ter em mente que se trata de um ambiente de 
uso coletivo, então não é aconselhável colocar peças de 
gosto muito particular como porta-retratos, quadros 
ou esculturas. Outro ponto delicado e um pouco 
polêmico em alguns condomínios é a colocação de 
imagens religiosas, como imagens católicas ou bíblias, 
uma vez que nem todos os condôminos seguem a 
mesma crença. A neutralidade deve prevalecer em 
todos os aspectos”, alerta a arquiteta.

HALL É 
CARTÃO DE 
VISITAS DO 

CONDOMÍNIO
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A ampla defesa e o direito ao contraditório são 
princípios básicos do Direito que regem a sociedade. 
No condomínio não é diferente, sendo ele de certo 
modo uma miniatura da vida em comunidade. 
Quando suspeito de quebrar alguma regra, ele 
tem direito a representar sua defesa antes que seja 
obrigado em definitivo a pagar por sua infração. 

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

Uma decisão judicial tomada em maio deste 
ano ilustra um exemplo desse tipo de situação. A 
4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, em agravo de instrumento, concedeu 
antecipação de tutela para evitar que moradora 
de um residencial fosse cobrada por avaria em 
um dos elevadores do condomínio, supostamente 
provocada por três jovens que alugaram seu imóvel.

A decisão determinou que o condomínio se 
abstivesse de promover a inscrição do nome da 
proprietária do apartamento em qualquer serviço 
de proteção ao crédito pela pretensa dívida, a 
exemplo de SPS e Serasa. 

“A agravante foi considerada responsável pelos 
danos ao elevador sem sequer ser-lhe oportunizado 
defender-se e produzir as provas necessárias à 
demonstração da improcedência da acusação”, 
anotou o desembargador Joel Dias Figueira, relator 
da matéria. 

Segundo o magistrado, o direito da síndica de 
aplicar sanções e cobrar multas entre os moradores, 
previsto em convenção, não lhe outorga autotutela 
para condenar sumariamente qualquer um dos 
condôminos sem que se estabeleça um processo 
administrativo formal, com direito ao contraditório. 

Os autos dão conta que imagens captadas por 
câmeras de segurança não comprovam que foram 
os inquilinos da mulher os responsáveis pelos 
problemas no elevador. Aliás, um boleto de R$ 19 
mil foi gerado e encaminhado para a proprietária a 
título de cobrança do prejuízo. Com esses recursos, 
sustentou a moradora, seria possível adquirir um 
equipamento novo para o prédio. 

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

LEGISLAÇÃO

CONDÔMINO 
SUSPEITO DE 

INFRAÇÃO TEM 
DIREITO A SE 

DEFENDER

MANUTENÇÃO

Por Cecília Lima 

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

AS TEMÍVEIS FISSURAS, 
O QUE SÃO E COMO 

PROCEDER

Fissuras, trincas ou rachaduras. Não 
importa o nome que se dê, elas são sempre 
uma desagradável surpresa e também um 
sinal de alerta quando surgem na estrutura 
do prédio. Trata-se de uma manifestação 
patológica decorrente de excesso de tensões em 
determinado material.

O aparecimento de algo assim nunca 
deve ser negligenciado. A trinca pode ser 
tanto um incômodo estético, como o aviso de 
uma ruptura estrutural, devendo sempre ser 
realizada investigação de seus efeitos e causas, 
avaliadas por um engenheiro civil ou arquiteto, 
preferencialmente especializado em patologias, 
perícias de engenharia, ou engenharia 
diagnóstica.

O engenheiro civil especialista em Excelência 
Construtiva e Anomalias, Marcus Grossi, explica 
qual deve ser a conduta do síndico ao constatar 
o surgimento de uma fissura no condomínio. 
“Se estiver dentro do período de garantia 
da edificação, o síndico ou proprietário 
devem acionar a construtora, que realizará a 
investigação e análise do problema, sabendo 
identificar seu respectivo risco a segurança, ou 
comprometimento do desempenho”, orienta.

Ele complementa que, caso a edificação 
esteja fora do período de garantia ou se 
a construtora não tomou providências de 
maneira satisfatória, é necessária a contratação 
de profissional habilitado. “É aconselhada a 
contratação emergencial, sem necessidade 
de aprovação em assembleia, caso essa seja 
considerada de risco à solidez e segurança da 

edificação ou até mesmo, o acionamento da 
defesa civil”, afirma Grossi.

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

Existem diversas causas que se manifestam em 
fissuras e só é possível definir responsabilidades 
após investigação e diagnóstico do problema. 
O engenheiro Marcus Grossi chama a atenção 
para a importância de registrar essa ocorrência. 
“É válido ressaltar que é dever do responsável 
pela edificação a comunicação formal ao 
incorporador/construtor quando do surgimento 
de qualquer manifestação patológica, cabendo 
a ele avaliar se está dentro dos prazos de 
garantia, ou de sua responsabilidade, dentro do 
período de vida útil”, conclui.

ESTEJA VIGILANTE!

Medidas simples que podem ser tomadas 
para avaliação do risco da trinca é o local 
onde ela se encontra, o tamanho da 
sua abertura e o monitoramento de seu 
crescimento.

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

• Pode haver risco se estiverem em 
alvenarias (paredes, muros e platibandas), 
com abertura superior a 3mm.
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Você sabia que o síndico pode receber um 
pagamento pelos seus serviços prestados? O 
advogado Adriano Dias da Silva, especialista em 
Direito Empresarial e Tributário concedeu uma 
entrevista ao Jornal do Síndico, esclarecendo 
dúvidas.

JORNAL DO SÍNDICO: Síndico de condomínio 
pode receber remuneração pela sua atividade? 

ADRIANO DIAS: Sim, é possível que o síndico-
morador obtenha a isenção da cota condominial 
ou receba uma remuneração de pro labore. 
Há, ainda, a figura do síndico profissional, não 
morador do condomínio, que recebe honorários 
fixados em contrato de prestação de serviço.

JS: Como é estabelecido o valor desse 
pagamento? 

AD: A lei não traz regulamentação sobre 
isenção da cota ou recebimento de pro labore pelo 
síndico. Essa questão, quando regulamentada, 
consta da convenção condominial. Nos casos 
em que o síndico é também morador do prédio, 
a remuneração em dinheiro é válida desde que 
prevista na convenção ou em assembleia com item 
específico para o tema. O fato de ser morador não 
impede a remuneração. É dever da Convenção 
conter a condição de gratificação do síndico, 
sendo obrigatória a aprovação e assinatura de ⅔ 
dos condôminos para entrar em vigor. 

JS: Existe um limite? 

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

JS: Havendo pagamento, que vínculo se 
estabelece entre o condomínio e o síndico? 

AD: O síndico, por disposição legal, é o 
representante do condomínio e suas atribuições 
estão previstas no Código Civil, na convenção, no 
regimento interno e nas decisões de assembleia. 
O exercício das atividades do Síndico baseia-
se em mandato que lhe outorga deveres e 
direitos, primordialmente de representar 
o Condomínio, gerir receitas, despesas e 
coordenar todas as atividades na Gestão do 
Condomínio, incluindo a relação desse com 
seus fornecedores, colaboradores e mesmo a 
mediação entre Condôminos e etc. Assim, não há 
contratação via CLT (com carteira de trabalho), 
vínculo empregatício e direitos trabalhistas, por 
consequência, não são devidos.

JS: Além da remuneração, o condomínio tem 
alguma outra obrigação para com o síndico? 

AD: O síndico possui algumas garantias 
como prazo do mandato (seguindo ditames 
da Legislação e Convenção para destituição), 
irredutibilidade de honorários dentro do mesmo 
mandato sem sua concordância, recolhimento 
do INSS patronal, no caso de pessoa física. Na 
Assembleia de cada condomínio, ficará decidido 
e estabelecido os benefícios e direitos de um 
síndico eleito. Vale lembrar que o síndico atuará 
nos atos que condizem com a lei do condomínio, 
convenção e o regimento interno. O síndico 
poderá, ainda, gozar de um período de férias e, 
neste período, o subsíndico assumirá a função. 
Poderá haver a definição de horário fixo de 
atuação. No entanto, em casos mais extremos, 
como falta de água, luz e etc, vale o bom senso, 
abrir mão do tempo livre e atuar no problema. 
O síndico tem assegurado seu direito a voto na 
Assembleia e a participar das mesmas como todos 
os outros condôminos.

JS: Como o síndico deve declarar o dinheiro 
advindo da atividade de gestão? 

AD: O síndico é considerado por lei um 
contribuinte individual, ou seja, ele não está 
inserido nas regras que correspondem à CLT. 
Desse modo, não há nada que garanta a ele 
os direitos exclusivos àqueles profissionais 
com carteira assinada. Todavia, o síndico é 
segurado obrigatório da previdência social, e é 
de obrigação da fonte pagadora (condomínio) 
o recolhimento da contribuição. Dessa forma, 
há o desconto de 11% do total da remuneração 
paga, a título de INSS. O condomínio também 
está obrigado a contribuir para a Previdência 
em relação à remuneração do síndico (20%). O 
síndico que tiver isenção da cota condominial 
ou remuneração direta deve incluir o benefício 
na sua declaração de Imposto de Renda como 
“outras receitas”, uma vez que o valor é referente 
a um pagamento por serviço prestado.

ENTREVISTA

O SÍNDICO 
SERVE AO 

CONDOMÍNIO, 
MAS NÃO É 

FUNCIONÁRIO 
DELE

O SÍNDICO 
TAMBÉM RI

CAÇANDO MOSCAS
A esposa entra na cozinha e encontra o marido, 
atarefado, com um mata-moscas.
- O que estás a fazer?- pergunta ela.
- Estou a caçar moscas.
- E já mataste alguma ?
- Sim!!! 3 machos e 2 fêmeas!
Intrigada, ela pergunta:
- Mas como é que consegues distinguir o sexo?
- É fácil!!! 3 estavam na garrafa da cerveja e 2 
ao telefone.

SALÁRIO DO MINEIRO
O mineiro chegou na sala do patrão, jogou todo 
o salário do mês na mesa e disse:
– Patrão, meu salário veio com 50 reais a menos!
O patrão indignado disse:
– Engraçadinho, mês passado botei 50 reais a 
mais e você não disse nada, né?!
O mineiro respondeu:
– Pois é patrão, um erro eu aceito, mas dois é 
demais!

O BEBÊ DA VIZINHA SEM ORELHAS
A Mãe Diz Ao Joãozinho:
- Vamos Visitar o Bebê Da Vizinha, Maia Ele 
Nasceu Sem Orelhas e Não Quero Gracinhas, 
Ouviu?
Chegando Lá, o Joãozinho Põe a Mão Na Cabeça 
Do Bebê e Diz:
- Deus Te Dê Boa Visão Meu Filho.
A Mãe Fica Surpreendida Acha Linda a Sua 
Preocupação e Pergunta:
- Porque Você Diz Isso Filho?
- Porque se precisar Usar Óculos Ele tá lascado!!!

DECLARAÇÃO DE AMOR
O rapaz apaixonado diz a sua amada:
- Eu posso não ser rico, não ter dinheiro, 
apartamentos de luxo, carros importados ou 
empresas como o meu amigo Carlos Eduardo, 
mas te amo muito, te adoro meu amor, você é 
minha vida!
Ela o observa com lágrimas nos olhos e diz bem 
baixinho no ouvido dele:
- Se você me ama de verdade me apresenta esse 
Carlos Eduardo!

ISSO É QUE É SORTE
A esposa esta do outro lado da rua, fofocando 
com uma vizinha.
Seu marido estava em casa conferindo os 
números da mega sena.
Quando viu que tinha acertado as seis dezenas, 
enlouqueceu e começou a gritar:
- Amor!!! Amor!!! Amor, ganhei na mega sena!!!
A esposa, atravessou a rua como uma louca, mas 
passou um ônibus e matou a coitada.
O marido, então, falou:
- EPA!!! Quando a sorte vem, vem com tudo 
mesmo!!! Rico e solteiro kkkkkkkk
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EXTINTORES DE INCÊNDIO

GÁS/INSTALAÇÕES/MANUTENÇÃO

MÁRMORE E GRANITO

MOTOCICLETAS

JAMOTO .................................................................. 81 3461.8300
Ver anúncio na página 01

INDUSTRIAL ELEVADORES ....................... 84 3202.7900
Ver anúncio na página 04

PRÉFOGO EXTINTORES ................................. 81 3241.0073
Ver anúncio na página 05

MANTIS ......................................................................... 81 99153.1128
Ver anúncio na página 07

ESCOLAS

EVENTOS/FESTAS ORGANIZAÇÃO

ELEVADORES



TRC SUSTENTÁVEL .......................................... 81 9 8951.7118
Ver anúncio na página 15

SECRETARIA DE SAÚDE

VAZAMENTOSREPAROS HIDRÁULICOS

TAPETES

SINDICATOS

VIDROS

SEGURANÇA ELETRÔNICA

SERVIÇO DENGUE ............................................. 81 3412.6254

SECOVI - Sindicato da Habitação ................ 81 2123.9400
Ver anúncio na página 03

OAS - Eletrônica ....................................................... 81 3224.9307
Ver anúncio na página 01

SANVIDRO ................................................................ 81 3493-7839
Ver anúncio na página 16
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Um dos maiores desafios com o qual o síndico 
de condomínio precisa lidar é com os atrasos no 
pagamento das taxas de contribuição para despesas 
ordinárias e extraordinárias coletivas. Considerando 
que, na maioria das vezes, essa é a única fonte de 
renda do condomínio, a situação financeira se agrava 
quando há inadimplência. 

Por muito tempo, a principal queixa dos 
administradores de condomínio era a dificuldade em 
se executar dívidas de condôminos e os baixos juros 
de multa para os atrasos, o que não exercia pressão 
suficiente para que o pagamento da taxa condominial 
fosse priorizado. 

No entanto, mudanças recentes na legislação 

brasileira vêm mudando esse cenário e aos poucos 
é possível perceber uma queda nos índices de 
inadimplência em condomínios. Exemplo disso: a 
inadimplência caiu 19,7% em condomínios na cidade 
de São Paulo, aponta balanço da Lello, empresa de 
administração condominial com filiais na capital 
paulista, ABC, interior e litoral.

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

Pode-se dizer que isso é resultado da entrada em 

vigor do novo Código de Processo Civil, em março do 
ano passado, o qual instituiu novo modelo de ações 
de cobrança de cotas de condomínio em atraso. 
Elas passaram a ser consideradas títulos executivos 
extrajudiciais. A citação ao condômino devedor pode 
ser feita por Correio, via carta registrada, bastando 
que o porteiro, um familiar ou vizinho assine o aviso 
de recebimento.

A advogada Márcia Andrade explica que o 
procedimento foi simplificado e agora há mais agilidade 
na cobrança. “Antigamente havia mais morosidade, 
pois a ação de cobrança podia levar, dependendo 
do caso, até cinco anos para ser executada. Com o 
novo CPC, o condômino tem até três dias para fazer 
sua defesa e, caso não o faça de maneira satisfatória, 
a Justiça poderá determinar a penhora das contas 
bancárias ou do próprio imóvel do inadimplente, 
o que pressiona o devedor a quitar sua dívida mais 
rapidamente”, afirma.

A pesquisa da administradora Lello tamabém 
mostra que os inadimplentes estão mais interessados 
e dispostos a negociarem seus débitos, o que se 
explicita no aumento de 5,15% no número de acordos 
amigáveis firmados no primeiro trimestres deste ano 
na comparação a igual período de 2016. Houve 14,6 
mil acordos nos três primeiros meses deste ano contra 
13,8 mil entre janeiro e março do ano passado. O 
volume arrecadado nos acordos aumentou 11% nos 
dois períodos, passando de R$ 23,8 milhões para R$ 
26,4 milhões.

FINANÇAS

INADIMPLÊNCIA 
EM QUEDA

Por Cecília Lima 

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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Atualização da legislação simplificou 
e agilizou processo de execução de 

dívidas, inibindo os maus pagadores


