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O nosso respeito, admiração
e homeagem a todos vocês!

Chama o 
Síndico

Amigo síndico, editar 
anualmente, no mês de no-
vembro, esse suplemento 
do Jornal do Síndico - Bai-
xada Santista, é antes de 
tudo uma forma singela 
de homenagear cada um 
de vocês pela missão, mis-
são mesmo, de cuidar de 
nossas vidas. E não é só do 
patrimônio que estamos fa-
lando. Estamos falando de 
alguém que abre mão do 
seu própria tempo, família 
e descanso, para atuar em 
benefício da coletividade, 
mesmo em meio a incom-
preensões e até desaforos. 
Obrigado pelo espírito soli-
dário e humano!!!
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Ser síndico é para muitos uma função preocupante, vizinhos que ficam 
desconfiados, o não reconhecimento e porque não dizer em até desres-
peito ao ser humano que exerce tal cargo. Na verdade deveríamos refletir 
sobre outra perspectiva, ser síndico é doar, ser síndico é cuidar, ser síndico 
é responsabilidade, e, acima de tudo, ser síndico é dedicação. 

Estamos vivendo  momentos difíceis e com eles aparecem os proble-
mas financeiros, as dificuldades em honrar os compromissos e inclusive 
nas obrigações junto aos condomínios, o síndico aí aparece e tem que 
aparecer como um apaziguador, como um entendedor e como um media-
dor que querendo ou não também tem sua vida e seus problemas. 

Ser síndico é buscar soluções onde não se encontram facilmente, é ser 
um relações públicas, e não muito diferente ser “politico” ao administrar 

um patrimônio que pertence a todos. Para nós do Jornal do Síndico o ser 
Síndico é visto como uma pessoa especial, pois sem ele não existiríamos, 
para nós a figura do sindico se resume em um única palavra RESILIÊNCIA,  
pois administrar um condomínio é passar por desafios, é superar obstá-
culos e acima de tudo adaptar-se às costumeiras mudanças que ocorrem 
nos condomínios do Brasil afora.

Em novembro se comemora o dia do síndico, mas nós do Jornal do 
Síndico entendemos que o dia do síndico é todo dia!! Parabéns a todos os 
síndicos e síndicas do nosso Brasil que como muita dedicação e trabalho 
cuidam dos nossos condomínios.

FELIZ DIA DO SÍNDICO!! 
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Distribuição mensal gratuita em Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga e Cubatão

A complexa, mas por vezes gratificante, 

missão de ser síndico
Editorial e Suplemento

Eram sete andares, 13 apartamentos e muitas vidas. Algumas delas fatalmente destruídas naquele 15 de outubro. 
Todas elas “fatalmente” condenadas a jamais esquecer essa data. Estruturas de sustentação precárias, entre outros 

tantos erros, vitimaram inclusive a síndica do Edifício Andrea, em Fortaleza. Página 7.

Meu prédio caiu!



IGPM - (FGV)

INPC (IBGE)

IPC (FIPE)

IPCA/IBGE

POUPANÇA

SAL. MÍNIMO

Salário contribuição   Alíquota (%)
Até R$ 1.751,81   8,00
De 1.751,82 até R$ 2.919,72      9,00
De R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45  11,00

Contribuição do INSS
Trabalhador assalariado

Imposto de Renda

Base de Cálculo   Alíquota     Parcela a deduzir
Até R$ 1.903,98                                             –                    isento
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65        7,5% 142,80
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05         15% 354,80
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68      22,5% 636,13
Acima de R$ 4.664,68                       27,5% 869,36

INSS - Pagamento até o dia 10 do 
mês subseqüente ao de competên-
cia. Não havendo expediente ban-
cário, o prazo é prorrogado para o 
1º dia útil seguinte. A partir desse 
vencimento, multa de 4% (dentro de 
30 dias), 7% (de 30 a 60 dias). Juros 
de 1% ao mês. Na dúvida, consulte o 
Núcleo de Orientação ao Contribuin-
te do INSS pelo telefone: 0800-780-
191. Alíquotas para determinar base 
de cálculo do IRRF: 8%, 9% e 11%.
GRPS - 20% sobre a Folha, como 
parcela do condomínio. 1%, 2% ou 
3% sobre a folha, contribuição de 
acidente de trabalho. No Caso dos 
Condomínios, a alíquota é de 2%, 
devendo ainda ser aplicado sobre 
esta alíquota o FAP (Fator Acidentá-
rio de Prevenção) para que seja ob-
tido o RAT ajustado. 4,5% sobre a fo-
lha, contribuição de terceiros (SESC, 

Obs.: Empregador: alíquota 12%
Fonte: Portaria MPS/MF

Deduções: 1) R$ 189,59 por dependente; 2) Pensão alimentícia;
3) Valor de contribuição pago, no mês, à Previdência Social; 
4) R$ 1.903,98 por aposentadoria para quem já completou 65 anos.

Inúmeras vezes o nosso jor-
nal bate na mesma tecla: ma-
nutenção, prevenção, vistoria, 
checagem, monitoramento... as 
palavras mudam, mas no fun-
do convergem para o mesmo 
sentido: reunir esforços em uma 
permanente tentativa de se an-
tecipar aos sinistros, isto é, aos 
eventos indesejáveis. Os check 
lists de vistorias e as rotinas de 
manutenções preventivas são tão 
apregoados por especialistas em 
condomínios, pois queremos evi-
tar tragédias. 

Entretanto, infelizmente, em 
outubro assistimos atônitos a mais 
um desmoronamento de um edi-
fício residencial: na manhã do dia 
15 de outubro um prédio de 7 an-
dares e 13 apartamentos ruiu no 
Bairro Dionísio Torres, área nobre 
de Fortaleza (CE), deixando 7 feri-
dos e pelo menos 9 mortos (até a 
conclusão desta edição). O Edifício 

Andrea tinha construção datada 
no ano de 1982. 

Nesta edição, a equipe de re-
portagem do Jornal do Síndico 
solicitou que um engenheiro civil 
especialista em Anomalias cons-
trutivas avaliasse os vídeos que 
foram divulgados pelos próprios 
moradores do condomínio des-
moronado, os quais mostravam 
condições precárias em que estru-
turas de sustentação se encontra-
vam anteriormente à queda. Con-
fira a entrevista completa!

O Jornal do Síndico lamenta 
profundamente o ocorrido e se so-
lidariza com as famílias das vítimas 
falecidas, dentre as quais estava a 
própria síndica do Edifício Andrea. 
Torcemos para que as motivações 
para o desabamento do prédio se-
jam elucidadas o mais brevemente 
possível. 

Enquanto isso, aproveitamos o 
ensejo dessa triste tragédia, para 

reforçar o apelo a todos os síndi-
cos, conselheiros e condôminos de 
um modo geral para que estejam 
vigilantes quanto às manutenções 
preventivas de seus edifícios. Não 
é à toa que chamamos a atenção 
tantas vezes para a necessidade de 
realizar medidas profiláticas que 
evitem transtornos mais graves, 
ou mesmo fatais como o relatado. 

Exemplo disso, em nossa ma-
téria da editoria de “Manutenção” 
trouxemos informações sobre pro-
cessos de impermeabilização de 
revestimentos. Saiba um pouco 
mais sobre os três tipos de mantas 
disponíveis para essa finalidade: 
mantas líquidas, asfálticas e alu-
minizadas. Um projeto adequada-
mente dimensionado e executado 
pode garantir uma vida útil de até 
20 anos da impermeabilização, o 
que assegura uma economia subs-
tancial e isso deve ser encarado 
como investimento para o condo-

É possível evitar tragédias como a do 
Edifício Andrea: manutenção e prevenção
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nossa mensagemexpediente

SENAI etc.). 
Salário Família
- Até R$ 877,67
R$ 45,00 (por cota)
- De R$ 877,68 até R$ 1.319,18
R$ 31,71 (por cota)
Obrigações
- Admissão/Demissão:
Comunicar ao Ministério do Traba-
lho até o dia 7 do mês seguinte.
- Recolhimento do INSS:
Até o dia 2 do mês subsequente.
- Recolhimento do FGTS: 8% sobre a 
folha de pagamento, até o dia 7 do 
mês seguinte.
- Recolhimento do PIS:
1% sobre a folha de pagamento, até 
o 20º dia do mês. 
- Recolher o ISS à Prefeitura Munici-
pal, conforme a data da tabela divul-
gada pela Prefeitura, sobre o serviço 
prestado.

O Jornal do 
Síndico lamenta 
profundamente 
o ocorrido e se 

solidariza com as 
famílias das vítimas 

falecidas, dentre 
as quais estava a 

própria síndica do 
Edifício Andrea. 

Torcemos para que 
as motivações para 

o desabamento 
do prédio sejam 

elucidadas o mais 
brevemente possível

“
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Indicadores Econômicos jurisprudência
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mínio. 
Desejamos a todos um feliz Dia 

do Síndico no dia 30 de novembro!
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TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 
21356639620148260000 SP 2135663-
96.2014.8.26.0000 (TJ-SP) 
Data de publicação: 11/09/2014 
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COBRANÇA. 
Somente quando, à toda evidência, trans-
parece que efetivamente é vil o preço da 
arrematação, que nessa condição é aque-
le que choca o senso comum, é que esta 
deve ser coibida, autorizando a jurispru-
dência majoritária a arrematação por até 60% da avaliação. 
Decisão reformada. Recurso provido 

TJ-SP - Apelação APL 10071907220148260562 SP 1007190-
72.2014.8.26.0562 (TJ-SP) 
Data de publicação: 28/10/2015 
Ementa: USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ÁREA CO-
MUM. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. 
Ratificação dos termos da sentença recorrida (art. 252, RI-
TJSP). Impossibilidade de usucapir área comum de condomí-
nio edilício. Inteligência do artigo 1.331 , § 2º , do Código Civil 
, e do artigo 3º da Lei 4.591 /1964. Mera permissão de uso, 
parcialmente exclusivo, de área comum da coletividade condo-
minial. Área comum essencial para o funcionamento do condo-
mínio. Área que circunda o imóvel condominial e de que se de-
pende para a manutenção periódica de outras áreas comuns, 
além de garantia da segurança do condomínio. Posse precária, 
sem animus domini. Não caracterização dos requisitos do arti-
go 1.238 do Código Civil . Recurso desprovido. 

TJ-SP - Apelação APL 00510355020098260562 SP 0051035-
50.2009.8.26.0562 (TJ-SP) 
Data de publicação: 20/05/2014 
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Vazamento em tubulação 
hidráulica de uso comum. Conserto incorretamente realizado 
pelo condomínio. Necessidade de correção por condôminos ti-
tulares da unidade autônoma afetada. Ressarcimento devido. 
Culpa exclusiva do condomínio. Danos morais não configura-
dos. Juros moratórios devidos desde os desembolsos porque 
desconhecida a data exata do ilícito absoluto. Sucumbência 
recíproca reconhecida. Apelações providas em parte. 

TJ-SP - Apelação APL 00167524820098260223 SP 0016752-
48.2009.8.26.0223 (TJ-SP) 
Data de publicação: 09/10/2015 
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRESTAÇÃO DE CON-
TAS. 1. Prestadas as contas e constatando-se que o síndico 
contratou em nome do condomínio em desacordo com o autori-
zado em assembleia, de rigor a restituição dos valores desem-
bolsados. 2. Não há qualquer óbice na aplicação do parcela-
mento previsto no art. 745-A do CPC em fase de cumprimento 
de sentença. Inteligência do art. 475-R do CPC . Precedentes 
do STJ Recurso parcialmente provido.
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Demissões: cinco coisas 
que o síndico precisa saber
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administração

Uma das variadas atri-
buições do síndico de condo-
mínio é a gestão dos funcio-
nários que nele trabalham 
e essa, por vezes, pode se 
tornar uma questão delica-
da, sobretudo, quando se há 
a necessidade de fazer uma 
demissão. Seja por insufici-
ência de rendimento ou por 
contenção de gastos, esse 
não costuma ser um momen-
to agradável. 

Nesse instante, vários 
fatores devem ser conside-
rados: desde a burocracia 
demandada, passando pelos 
gastos que a rescisão contra-
tual gera e, por fim, até a rup-
tura de vínculos organizacio-
nais ou mesmo afetivos que 
o empregado cria dentro do 
condomínio. 

Visando à superação de al-
gumas dúvidas, esclarecemos 

a seguir alguns pontos sobre 
o tema das demissões:
• Justa causa: São considera-
das pela Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) demissões 
por justa os casos de quebra 
de confiança (art. 482). Exem-
plos: abandono de emprego, 
insubordinação, indisciplina, 
ofensa ao empregador ou a 
outros funcionários. Em qual-
quer desses casos, na hora da 
demissão, o funcionário rece-
be apenas o saldo de salário e 
as férias vencidas, acrescidas 
de um terço desse valor, e 
eventuais horas extras.
• Anotações na carteira de 

trabalho: é vetado fazer ano-
tações vexatórias ou do tipo 
“demitido por justa causa” na 
Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social do empregado. 
O ato, ilegal, gera multa e in-
denização por danos morais 
(Art. 29, parágrafo 4º da CLT)
• Estabilidade: Existem situa-
ções em que os funcionários 
não podem ser demitidos: 
mulheres grávidas, no perío-
do que se estende do início da 
gestação até o final da licen-
ça maternidade; até um ano 
após o empregado que sofreu 
um acidente de trabalho re-
tornar ao trabalho, e funcio-

nários envolvidos em acordos 
com sindicatos que conside-
ram determinado aspecto re-
lacionado à demissão.
• Demissão discriminatória: 
ela é considerada assim em 
algumas situações: ser por-
tador do vírus HIV ou outra 
doença grave que suscite es-
tigma ou preconceito; em ra-
zão do sexo, origem, raça, cor, 
estado civil, situação familiar 
ou idade; por ter completado 
60 anos em idade de serviço.
• Aviso prévio: O aviso prévio 
é o tempo que o funcioná-
rio precisa trabalhar quando 

pede demissão – e que tam-
bém é um direito dele ao ser 
mandado embora. Esse perí-
odo corresponde a no míni-
mo 30 dias, e o empregado 
receberá o pagamento destes 
dias trabalhados na rescisão. 
Quem for demitido sem justa 
causa terá direito a receber 
mais 3 dias de aviso prévio 
para cada ano que completou 
na empresa.
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Da proibição de 
animais domésticos 
em condomínios

artigo

Durante o mês de novembro, diversos prédios e monumen-
tos históricos se iluminam de azul com o objetivo de chamar a 
atenção para o movimento global de conscientização em prol 
da saúde do homem. Todos os anos, oficialmente, 21 países 
preparam campanhas sobre prevenção e diagnóstico precoce 
do câncer de próstata, além de lembrar aos homens que cui-
dar da saúde é fundamental.

No Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado a 
Lado pela Vida, com o intuito de promover uma mudança de 
paradigmas em relação à ida do homem ao serviço de saúde. 
Francisco Norberto, Coordenador Nacional de Saúde do Ho-
mem do Ministério da Saúde, explica que apesar da campanha 
ter começado no Brasil com uma abordagem muito centrada na 
questão do câncer de próstata, ela foi ampliada para chamar a 
atenção sobre os cuidados com a saúde masculina em todos os 
aspectos.

“Nós começamos a trabalhar o Novembro Azul dentro da 
perspectiva de saúde integral. Então, se tornou um mês para 
alertar os homens sobre todos os cuidados com a saúde. É um 
meio importante para dar visibilidade às ações de saúde do ho-
mem no país. Durante este mês, todos os municípios brasileiros 
trabalham na perspectiva de trazer o homem para saúde inte-
gral”, esclarece.

O coordenador explica ainda que é importante que o ho-
mem entenda que deve-se cuidar da saúde em todos os senti-
dos, inclusive com a saúde mental. “Tratamos a prevenção de 
doenças, mas também damos orientação para que esse homem 
procure um serviço de saúde para receber cuidados em todos 
os aspectos. O profissional de saúde pode orientar sobre testes 
rápidos, como sífilis, hepatite e HIV. Orientações sobre hábitos 
saudáveis, alimentação e atividades físicas. E que também seja 
analisado se existe algum sofrimento psíquico, até mesmo pela 
dependência de alguma substância química, para que seja tra-
tado corretamente”, complementa.

EXAMES DE ROTINA
Os exames periódicos são essenciais para manter um cro-

nograma de prevenção de doenças. Entre os cuidados básicos 
que todo homem precisa ter com a saúde, Francisco Norberto 
destaca os seguintes testes e exames que precisam ser realiza-
dos com frequência:
• Verificação da pressão arterial
• Hemograma completo e testes de urina
• Teste de glicemia, para prevenção de diabetes.
• Atualização da carteira vacinal
• Verificação do perímetro abdominal e teste de IMC

Novembro azul: os 
cuidados com a 
saúde masculina

*Joan Montecalvo
Eichemberger Silva

Diante de tantos conflitos 
que surgem devido aos animais 
domésticos, ainda que não cau-
sem transtornos, perturbação 
de sossego ou sequer males à 
saúde, e, também de tantas 
ações judiciais que visam à proi-
bição deles nos condomínios, o 
Tribunal vem firmando posição 
em suas decisões mais recentes. 
A Terceira Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça – STJ, em 14 de 
maio de 2019, julgou o recurso 
especial interposto por condô-
mina em face do condomínio, 
em que se ponderou a contro-
vérsia da convenção condomi-
nial sobre a proibição de criação 
de animais de qualquer espécie 
nos apartamentos.

É importante ressaltar que 
em primeira instância, o Tribu-
nal de Justiça admitiu que as 
regras do condomínio devessem 
prevalecer, ainda que alega-
do que o animal não trouxesse 
transtornos aos demais mora-
dores ou nas áreas comuns do 
residencial.

Sabe-se que a convenção 
condominial faz “lei” entre 
aqueles que residem no condo-
mínio, no entanto, a convenção 
deve ter limitações, respeitando 
os princípios da proporcionali-
dade e da equidade, os quais 
vislumbram o equilíbrio e respei-
to de direitos de cada morador, 
para que tenham uma boa con-
vivência e para que isso se efe-
tive, adequando-a a cada caso 
concreto para chegar num bom 
e justo resultado.

Nesta linha, a referida Turma 
julgou o acórdão de Recurso Es-
pecial nº 1.783.076 – DF sobre 
a proibição do condomínio de 
animais domésticos na unida-
de condominial em que, caso a 
convenção do condomínio não 
preveja sobre a criação de ani-
mais de qualquer espécie, o con-
dômino poderá criá-los, desde 
que não viole seu dever previsto 
no art.1.336, IV, do Código Civil, 
qual seja: “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 costu-
mes.” e nem o dever previsto no 
art. 19 da Lei nº 4.591/64, que 
determina o direito do condômi-
no, qual seja: Cada condômino 
tem o direito de usar e fruir, com 
exclusividade, de sua unidade 
autônoma, segundo suas con-
veniências e interesses, condi-
cionados, umas e outros às nor-
mas de boa vizinhança, e poderá 
usar as partes e coisas comuns 
de maneira a não causar dano 
ou incômodo aos demais condô-
minos ou moradores, nem obs-
táculo ou embaraço ao bom uso 
das mesmas partes por todos.”.

Ainda, se a convenção vedar 
apenas a permanência daque-
les animais que efetivamente 
causam incômodos aos demais 
moradores, esta não apresenta 
nenhuma ilegalidade, entretan-
to, se esta proibir a criação e 
guarda de animais de qualquer 
espécie, não cabe esta restrição, 
dado que determinados animais 
sequer apresentam risco à segu-
rança e tranquilidade dos outros 
moradores e frequentantes.

Ocorre que no caso em espe-
cífico, ou seja, no Recurso Espe-
cial, a parte teve restringido seu 
direito, tornando tal restrição 
ilegítima, uma vez que o condo-
mínio não demonstrou nenhum 
fato concreto que o animal cau-
sasse algum dano à segurança, 
higiene, saúde e sossego dos de-
mais moradores; e a moradora 
apresentou sua defesa sob a luz 
de que fora violado seu direito 

de propriedade e também que 
seu animal não havia causado 
nenhum transtorno.

De forma mais sintética, o 
Superior Tribunal de Justiça de-
cidiu que os condomínios não 
podem restringir genericamente 
que os respectivos moradores 
tenham animais em suas unida-
des, sem que seja avaliado cada 
caso em particular. Verifica-se 
que a referida decisão abre pre-
cedentes para que outras causas 
do mesmo teor sejam decididas 
dessa forma.

Ainda, deve-se observar que 
o direito de manutenção de 
animais dentro de sua unidade 
é garantido pela Constituição 
Federal e Código Civil, respecti-
vamente, nos art. 5º, XXII e art. 
1.228.

Em suma, a decisão da Ter-
ceira Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça determinou que 
o condomínio se abstivesse de 
praticar o ato que impediu ou in-
viabilizou a criação do animal na 
unidade da condômina, servindo 
de exemplo para os demais con-
domínios. Por fim, não é razoá-
vel que o condomínio proíba os 
animais, somente se houver per-
turbação de sossego, segurança 
e saúde dos outros moradores e, 
ainda, que exija que a circulação 
deles seja somente no colo ou 
restringir de forma indiscrimina-
da o número que de animais que 
a unidade pode conter.

*Joan Montecalvo Eichem-
berger Silva - Advogado Espe-
cializado na Área Condominial. 
Telefone 13 3327.4811 - What-
sapp 99706.8061
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A chegada de um novo 
morador no condomínio 
costuma ser um período de 
adaptação repleto de dúvi-
das acerca do funcionamen-
to da estrutura do prédio, 
seus protocolos, regras de 
segurança, normas de con-
vivência, acesso aos equipa-
mentos de uso coletivo, den-
tre outras questões que são 
novidades para quem está 
chegando. 

Seja o novo condômino 
proprietário ou inquilino, o 
fato é que às vezes algumas 
infrações ao regimento inter-
no são cometidas nas primei-
ras semanas após chegada 
não por má fé, mas por des-
conhecimento das normas 
que regem a convivência local 
e o próprio condomínio pos-
sui sua parcela de culpa nisso, 
ao não acolher devidamente 
esses novos integrantes. 

A chegada dos novos con-
dôminos é o momento ideal 

para o condomínio apresen-
tar-se por meio do síndico ou 
seu representante para esta 
finalidade – seja ele o zela-
dor, gerente administrador 
ou mesmo o próprio porteiro. 
Uma dica útil para interme-
diar o contato é a entrega de 
um “kit de boas vindas” para 
a recepção dos novatos. 

Esse kit nada mais é que 
um pacote de informações 
importantes para orientar o 
morador recém chegado. É 
de bom tom que, anexado a 
tal material impresso, seja en-
tregue uma carta do síndico 
ou administradora dando as 
boas vindas e se prontifican-
do a fazer qualquer esclareci-
mento remanescente. Abaixo 
sugerimos alguns itens que 
podem compor o kit:
• Cópia da Convenção e 
Regimento Interno do con-
domínio: esses são os do-
cumentos mais importantes 
para nortear a vida dentro 

do condomínio e devem ser 
do conhecimento de todos os 
moradores, para que não ale-
guem desconhecimento das 
regras depois que faltarem 
com elas. Neles estarão as 
regras de convivência e segu-
rança, uso de áreas coletivas, 
burocracias para empreender 
reforma/obras/mudanças, 
lei do silêncio, dentre outros 
pormenores. Na impossibili-
dade de fornecer uma cópia 
de cada, deve-se informar ao 
novo morador onde ele pode 
acessar esse conteúdo. 
• Telefones úteis: lista com os 
números de ramais do con-
domínio (portaria, salão de 
festas, área de lazer, dentre 
outros), celular do síndico, 
administradora de condomí-
nios, telefone da emergência 
de manutenção de elevado-
res e outros serviços que o 
condomínio possua.
• Lista de funcionários: no-
mes e cargos (se possível com 

fotos) dos funcionários que 
trabalham no condomínio, 
bem como a descrição de 
suas funções e turnos. 
• Ficha cadastral: solicitar for-
necimento de dados cadas-

trais de todas as pessoas que 
vão morar na unidade con-
dominial e também daquelas 
que terão acesso a ela com re-
gularidade, para que tenham 
acesso liberado na portaria.

Imagine ocupar uma 
função pela qual se recebe 
pouco elogio e muita co-
brança, em razão da qual 
por vezes seu sossego e 
momentos de lazer são in-
terrompidos e que, embora 
encarada como “trabalho” 
nem sempre é reconhecida 
como tal e tampouco é re-
munerada assim. Isso des-
creve, em parte, o que sig-
nifica assumir o cargo de 
síndico de um condomínio, 
papel esse que é celebrado 
na data 30 de novembro 
como o Dia do Síndico. 

 O Código Civil bra-
sileiro em seu artigo 1.348 
determina como deveres 
desse posto responsabili-

dades importantíssimas, 
tais como: cumprir e fazer 
cumprir a convenção, o re-
gimento interno e as deter-
minações das assembleias; 
diligenciar a conservação e 
a guarda das partes comuns 
e zelar pela prestação dos 
serviços que interessam 
aos possuidores; elaborar 
o orçamento da receita e 
da despesa relativa a cada 
ano; cobrar dos condômi-
nos as suas contribuições, 
bem como impor e cobrar 
as multas devidas; reali-
zar o seguro da edificação, 
dentre outras.

Apesar de exercerem ati-
vidades fundamentais para 
o pleno funcionamento do 

condomínio e que – diga-
-se de passagem, requerem 
tempo, dedicação e esforço 
– nem sempre os síndicos 
recebem a recompensa que 
lhes é devida. Em alguns 
casos, o “pagamento” por 
seus préstimos é feito em 
troca da isenção da taxa 
condominial, noutros é 
possível que o síndico rece-
ba um valor mensal em bo-
nificação ao seu trabalho, o 
que é chamada “remunera-
ção de pro labore”. 

De acordo com o advo-
gado Adriano Dias da Silva, 
especialista em Direito Em-
presarial e Tributário, a lei 
não traz regulamentação 
sobre isenção da cota ou 

recebimento de pro labore 
pelo síndico, uma vez que 
essa questão deve constar 
na convenção condominial, 
com item específico para o 
tema (é obrigatória a apro-
vação e assinatura de ⅔ dos 
condôminos para entrar em 
vigor).

“Não há lei que sugi-
ra um piso ou teto para o 
mesmo, normalmente gira 
em torno de dois a três sa-
lários mínimos”, comenta 
Dias. 

O advogado acrescenta 
que o síndico possui algu-
mas garantias como prazo 
do mandato (seguindo di-
tames da Legislação e Con-
venção para destituição), 

irredutibilidade de honorá-
rios dentro do mesmo man-
dato sem sua concordância, 
recolhimento do INSS pa-
tronal, no caso de pessoa 
física. 

O advogado Adriano 
Dias faz uma orientação no 
que diz respeito à situação 
fiscal de quem é síndico e 
recebe por essa função: “é 
importante lembrar que o 
síndico que tiver isenção da 
cota condominial ou remu-
neração direta deve incluir 
o benefício na sua declara-
ção de Imposto de Renda 
como ‘outras receitas’, uma 
vez que o valor é referente 
a um pagamento por servi-
ço prestado”, alerta.

Função de síndico pode ser remunerada com aval da Convenção



novembro - 2019
www.jornaldosindico.com.br/baixadasantista

Página 6

cotidiano

A internet modificou mui-
to as relações de comércio e 
serviços, dentre elas o modo 
como as pessoas alugam imó-
veis impulsionadas pelo surgi-
mento de sites e aplicativos de 
celular que facilitam o encon-
tro entre pessoas que desejam 
encontrar um espaço por um 
breve período e outras que es-
tão a fim de disponibilizá-lo. 

Essa é a proposta de pla-
taformas famosas como o Air 
BNB, exemplo mais famoso, 
que promove locações de cur-
ta temporada. Por meio dele é 
possível alugar um imóvel com-
pleto ou apenas um quarto e o 
problema disso tudo começa a 
aparecer quando esse imóvel 
em questão é um apartamento 
inserido dentro de um condo-
mínio, o qual possui suas re-
gras. 

Essa modalidade vem ga-
nhando cada vez mais adeptos 
e, desde que começou, tem 
causado estranhamento nos 
residenciais e sido motivo até 

Relator do STJ vota a favor de 
permanência de locações via Air BNB

mesmo de alguns conflitos, 
pois o que muitos síndicos e 
moradores descontentes ale-
gam é que o “entra e sai” de 
visitantes seria prejudicial à se-
gurança e boa convivência no 
condomínio. 

A polêmica, como era de se 
esperar, já chegou às vias judi-
ciais e em outubro a 4ª Turma 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) iniciou o julgamento que 
vai definir se um condomínio 
pode proibir a oferta de imó-
veis para aluguel por meio de 
plataformas digitais. O proces-
so está em curso, mas os en-
tendimentos, entretanto, estão 
a favor da permissão à locação 
via Air BNB.

O julgamento foi aberto no 
último dia 10 com a apresenta-
ção do voto do relator, ministro 
Luís Felipe Salomão, que enten-
deu não ser possível a limitação 
das atividades locatícias pelo 
condomínio residencial porque 
as locações via plataformas di-
gitais não estariam inseridas no 

conceito de hospedagem, mas, 
sim, de locação residencial por 
curta temporada. Além disso, 
não poderiam ser enquadradas 
como atividade comercial pas-
sível de proibição pelo condo-
mínio. O ministro também con-
siderou que haveria violação 
ao direito de propriedade caso 
fosse permitido que os condo-
mínios proibissem a locação 
temporária. 

No voto, o relator lembrou 
que os contratos de curta tem-
porada – de todo o imóvel ou 
de partes dele – não são uma 
atividade recente. Na verda-
de, afirmou, a novidade diz 
respeito à potencialização do 
aluguel por curto ou curtíssimo 
prazo por meio das platafor-
mas virtuais, que está inserida 
na denominada economia de 
compartilhamento – a exemplo 
de outros sistemas de interme-
diação, como Booking, HomeA-
way e Uber. 

Segundo Salomão, o con-
domínio pode adotar medidas 

adequadas para manter regu-
larmente o seu funcionamen-
to – como o cadastramento 
de pessoas na portaria –, mas 
não pode impedir a atividade 
de locação pelos proprietários. 

Na sequência, o julgamento foi 
suspenso por um pedido de 
vista do ministro Raul Araújo. O 
julgamento será retomado com 
o voto-vista do ministro Araújo, 
ainda sem data definida.

ACESSIBILIDADE
O conceito de acessibilidade vai muito além da necessidade de rampa para locomoção de cadei-

rantes e para se aprofundar nesse conhecimento, é importante conhecer os requisitos preconizados 
pela NBR 9050 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a qual todos os imóveis novos 
devem se adequar. A partir de 2020, todos os novos empreendimentos residenciais devem ser aces-
síveis, de acordo com a LBI (Lei Brasileira de inclusão). 

Já os imóveis antigos devem buscar se atualizar e fazer adequações para atender às normas de 
acessibilidade, não apenas para seguir a legislação, mas também para ofertar o direito de locomoção 
a todos os seus moradores. Embora as obras sejam necessárias para cumprir uma disposição legal, 
é indicado que o síndico convoque assembleia para explicar as necessidades legais e assim poder 
aprovar a obra. 

BRINQUEDOTECA
É natural que os condomínios residenciais se moldem às necessidades de seus moradores e uma 

das demandas atuais mais frequentes é por opções de lazer para crianças, o que motiva a criação de 
espaços que reúnam diversão e segurança para os pequenos brincarem sob a vigilância de um adulto 
responsável. A brinquedoteca é, nesse sentido, o ambiente que atende às expectativas.

Ao montar um cômodo com a finalidade de acolher crianças, alguns cuidados devem ser toma-
dos: cobrir quinas vivas em paredes e mobiliários, revestir o piso com um material antiqueda, prote-
ger tomadas e fios que estejam em baixo alcance, apenas adquirir brinquedos com selo do Inmetro, 
assegurar que cada criança brinque apenas com brinquedos adequados para sua faixa etária, instalar 
telas e gradeamento em janelas (mesmo se andar térreo). 

FORMIGAS
Elas estão na lista dos insetos que mais perturbam a paz nos condomínios. As formigas, às vezes, 

são males difíceis de combater, pois nem sempre se consegue achar o foco criadouro delas e por 
mais que você tente manter sua casa sempre limpa elas voltam a surgir. O primeiro passo para com-
batê-las é não atraí-las, evitando a oferta de comida, ou seja, higienizando bem a casa, guardando 
alimentos, não deixando nada exposto (sujeira ou comida) que possa ser um chamariz. 

As dedetizações periódicas ajudam, mas é possível fazer uma manutenção preventiva com recei-
tas caseiras que – quando bem executadas e feitas com regularidade – mostram-se efetivas: limpar 
as superfícies com uma solução de água e vinagre e borrifar mistura de detergente com bicarbonato 
de sódio e água em canteiros de janela. Além disso, deve-se vedar todos os locais que podem servir 
como porta de entrada para as formigas, para isso usar selantes de silicone, betume, cola ou gesso.
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entrevista

Na manhã do dia 15 de outubro um prédio residencial de sete andares e 13 apartamentos ruiu no Bairro Dionísio Torres, área nobre de Fortaleza 
(CE), deixando sete feridos e pelo menos nove mortos, incluindo a síndica (até a última atualização desta matéria). O Edifício Andrea tinha 

construção datada no ano de 1982 e, rapidamente, após a tragédia, vários vídeos se espalharam pelas redes sociais mostrando as condições 
precárias em que estruturas de sustentação se encontravam anteriormente ao desmoronamento. A pedido do Jornal do Síndico, o engenheiro 

civil especialista em Excelência Construtiva e Anomalias, Marcus Grossi analisou imagens veiculadas em portais de notícias e respondeu a 
algumas perguntas sobre o incidente no Ceará e a importância de se manter vigilante quanto à sustentação do prédio. Confira:

Desabamento no Ceará: tire dúvidas 
sobre estruturas de sustentação predial

JORNAL DO SÍNDICO: Com 
base nos vídeos dos pró-
prios moradores do Edifício 
Andrea, que sinais de alerta 
podem ser destacados a res-
peito da estrutura do prédio? 
MARCUS GROSSI: O vídeo que 
melhor indica as condições da 
estrutura antes do colapso 
é aquele onde é possível ver 
dois pilares com a armação 
da estrutura exposta, indican-
do que já tinham perdido sua 
função, pois algumas estavam 
notoriamente rompidas. 

JS: Após serem identificados 
sinais de alarme, qual con-
duta o síndico ou administra-
dora responsável deve tomar 
visando à segurança dos mo-
radores? 
MG: É difícil um leigo identifi-
car se os sintomas são graves 
ou não, por isso, o ideal é cha-
mar um engenheiro civil, de 
preferência um com especia-
lidade em patologia das cons-
truções, engenharia diagnós-
tica ou correlata, para análise. 
No presente caso, pelo que 
tudo indica, era necessário 
realizar escoramento da es-

trutura existente para evitar 
o colapso, uma vez que as 
barras de aço já não estavam 
com resistência mecânica su-
ficiente para desempenhar 
sua função.

JS: Existe algum parâmetro 
técnico que determina se o 
prédio deve ser ou não eva-
cuado? 
MG: Existem parâmetros que 
indicam a gravidade dos sin-
tomas, como num exame clí-
nico por um médico, porém, 
algumas anomalias podem 
ser ocultas e serem necessá-
rios exames complementares 
ou encaminhamento para um 
especialista na área, assim 
como um médico o faz.
A orientação geral a popu-
lação é que fique atenta a 
presença de fissuras (trincas, 
rachaduras), destacamentos 
de revestimento, corrosão 
de armadura da estrutura, 
deformações excessivas (em-
barrigamento, inclinação), 
dificuldade de fechamento 
de portas e janelas; principal-
mente em elementos da es-
trutura – lembrando que em 

alguns casos a própria parede 
é a estrutura.
JS: O que pode levar um pré-
dio deste porte a ruir? 
MG: As causas podem ser di-
versas, desde erros no proje-
to, na execução, na fabricação 
dos materiais, até problemas 
no uso, execução de refor-
mas irregulares e falta ações 
de manutenção. Para o caso 
em questão, como na maio-
ria das catástrofes, parece 
que houve uma somatória 
de fatores, sendo o gatilho a 
falta de ações de manuten-
ção, porque não é do dia para 
noite que a estrutura de um 
pilar fica naquele nível de 
corrosão; somado a erros no 
dimensionamento da estru-
tura, com aplicação de mate-
riais inadequados, tem-se o 
que vimos. Ressalta-se que a 
forma de colapso que houve 
nesta estrutura não é usual, 
parece que houve uma implo-
são. Normalmente as estrutu-
ras são projetadas para avisar 
que estão com problemas. En-
tão, neste caso, não era para o 
prédio ter caído de uma vez, 
esperava-se que ele tombasse 

ou ruísse parcialmente. 

JS: Há manutenções que de-
vem ser executadas para pre-
servar a estrutura predial?
MG: Existem manutenções 
preventivas para estrutura, 
que consistem principalmen-
te na aplicação de barreiras à 
entrada de agentes agressivos 
que possam deteriorar o con-
creto ou o aço. Para estrutura 
aparentes, como das pontes e 
de algumas edificações, a ma-
nutenção preventiva consiste 
em aplicar hidrofugantes, ver-
nizes ou pinturas a cada cinco 
anos aproximadamente. Além 
da inspeção predial, que visa a 
identificação se não há sinto-
mas que os usuários não estão 
vendo. Para estruturas reco-
bertas por revestimentos, al-
venarias, a ação de manuten-
ção consiste na manutenção 

destes revestimentos, para 
que mantenham sua estan-
queidade. Portanto, uma re-
pintura de fachada, ou rejun-
tamenteo de pastilhas, está 
contribuindo para manuten-
ção da estrutura. É importan-
te destacar que mesmo com 
atividades de manutenção, as 
estruturas são projetas para 
um determinado período, que 
seria sua vida útil. Então, vai 
ocorrer um momento em to-
das as edificações, que serão 
necessárias ações de restau-
ração da estrutura. É impor-
tante dizer isso, porque é algo 
que nem todos os usuários 
sabem, e o custo para essas 
restaurações é bastante eleva-
do, comparado com as ações 
de manutenção. Como refe-
rência, atualmente, projeta-se 
estrutura, para em média, ter 
uma vida útil de 50 anos.



manutenção

Quatro bons motivos para realizar 
manutenção preventiva

nos sistemas de bombeamento
Além se se preocupar em 

adquirir equipamentos de 
qualidade e bem dimensio-
nados para o condomínio, é 
de extrema importância ob-
servar a necessidade de ma-
nutenção desses itens. 

Dar atenção apenas quan-
do um deles quebra ou quan-
do aparece alguma anoma-
lia é ineficiente, incômodo 
e caro. Por esses motivos, o 
conceito de manutenção pre-
ventiva é tão vital para a vida 
do condomínio.

A falta de preocupação 
quanto a esse aspecto pode 
gerar prejuízos diversos, en-
quanto a presença de um 
bom programa de manuten-
ção preventiva traz benefí-
cios diretos para o condomí-
nio. 

Tratando dos sistemas 
de abastecimento de água e 
tratamento de piscina, saiba 
quais são esses benefícios e 
confira como a prevenção é 
altamente positiva.

AJUDA A
REDUZIR ACIDENTES

Equipamentos que não 
passam por manutenção pre-
ventiva têm mais riscos de 
sofrer com falhas e panes. 

Como essas situações 
acontecem em momentos 
inesperados (a chamada fa-
lha catastrófica), o risco de 
acidentes aumenta conside-
ravelmente.

Riscos de vazamento de 
água, inundações, curto, in-
cêndio e outros são reais 
quando procedimentos sim-

ples não são realizados. Com 
a manutenção preventiva, 
por outro lado, os problemas 
são corrigidos de maneira 
antecipada, o que contribui 
para a segurança.

DIMINUI O
TEMPO DE PARADA

Máquinas que não passam 
por manutenção preventiva, 
param com mais frequência. 
Dependendo do problema, a 
parada até que ela seja con-
sertada pode comprometer 
e mesmo interromper todo o 
processo. 

Ações preventivas, por 
sua vez, identificam proble-
mas logo no começo e assim 
a solução é mais fácil. 

Não sendo necessário es-
perar até a chegada de peças 

ou a mobilização da equipe 
corretiva tudo fica mais fácil. 

REDUZ OS CUSTOS
Um dos pontos mais im-

portantes é que essa ma-
nutenção reduz os custos. 
Acidentes podem levar a in-
denizações, enquanto para-
das desperdiçam materiais e 
horas de trabalho.

Além disso, o próprio ato 
de consertar um equipamen-
to é mais caro do que preve-
nir os problemas. 

Fazer pequenos ajustes é 
muito mais simples do que 
remover o equipamento e ter 
que desmontá-lo depois de 
quebrado. 

Com esse tipo de cuidado, 
o condomínio gasta menos 
para manter seus ativos.

PROLONGA A VIDA ÚTIL
DOS EQUIPAMENTOS

A manutenção preventiva 
também é importante para 
garantir que esses elemen-
tos durem mais tempo. O 
uso contínuo e o desgaste de 
elementos podem suprimir 
o tempo de atuação de um 
equipamento, o que poderia 
exigir novos investimentos 
mais rapidamente.

Por outro lado, esse tipo 
de conservação e cuidado 
aperfeiçoa o funcionamen-
to e garante que ele ocorra 
sempre dentro dos melho-
res padrões possíveis. Como 
consequência, o condomínio 
obtém o máximo de retorno 
sobre o investimento inicial 
na compra ao prolongar a 
vida útil.

Marcelo Garcia*
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Tel.: (13)3227.5951 - Veja anúncio na página 11

ELÉTRICA GUAIBE
Tel.:(13) 3011.9699 - Veja anúncio na CAPA

PAULO JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA JÚNIOR
Tel.: (13) 3216.1210 - Veja anúncio na página 6

ADVOGADOS

SULIVAN
Tel.: (13) 32227.5756 - Veja anúncio na página 11

ANTENAS

MD Antenas
Tel.: (13) 3227.5951 - Veja anúncio na página 3

CALÇADAS
CASMAR 
Tel.:(13) 3061.2552 - Veja anúncio na página 3

BOMBAS D’ÁGUA

DEDETIZAÇÃO

LAUDOS

INTERFONES

ELÉTRICA GUAIBE
Tel.:(13) 3011.9699 - Veja anúncio na CAPA

SULIVAN
Tel.: (13) 32227.5756 - Veja anúncio na página 11

MD Antenas
Tel.: (13) 3227.5951 - Veja anúncio na página 3

ALFARO Engenharia
Tel.:(13) 3251.6088 -  Veja anúncio na página 7

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELÉTRICA GUAIBE
Tel.:(13) 3011.9699 - Veja anúncio na CAPA

EXTINTORES

CITEL Montagens elétricas
Tel.:(13) 3224.1400 -  Veja anúncio na página 7

ENGETELLES Engenharia e Construção
Tel.:(13) 3394.4000 - Veja anúncio na página 3

MANUTENÇÃO PREDIAL
AF Cintra Engenharia e Construções
Tel.:(13) 3351.6751 - Veja anúncio na página 9

MB7 Condomínios
Tel.:(11) 9577.3004 - Veja anúncio na página 3
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CASMAR 
Tel.:(13) 9.9774.1018 -  Veja anúncio na página 3

BENAZZI Engenharia
Tel.:(13) 3349.8277 -  Veja anúncio na página 3

RÁDIO COMUNICAÇÃO

ENGECON Engenharia e Construção
Tel.: (13) 3234.5919 - Veja anúncio na capa

ZAIT Serviços
Tel.: (13) 3251.1592 - Veja anúncio na Capa do CLASSI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ALFARO Engenharia
Tel.:(13) 3251.6088 - Veja anúncio na página 7

PARA-RAIOS

MATERIAL DE LIMPEZA

ENGETELLES Engenharia e Construção
Tel.:(13) 3394.4000 - Veja anúncio na página 3

FONSECA MELO
Tel.: (13) 3237.0011 - Veja anúncio na página 3

PISCINAS

AFORMA Construções
Tel.:(13) 3018.0090 - Veja anúncio na página 3

ALFARO Engenharia
Tel.:(13) 3251.6088 -  Veja anúncio na página 7

REFORMAS E LAUDOSCITEL Montagens elétricas
Tel.:(13) 3224.1400 -  Veja anúncio na página 7

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REFORMAS E LAUDOS

MD ANTENAS
Tel.: (13) 3227.5951 - Veja anúncio na página 3

ELÉTRICA GUAIBE
Tel.: (13) 3011.9699 - Veja anúncio na CAPA

PORTÕES AUTOMÁTICOS

SULIVAN
Tel.: (13) 32227.5756 - Veja anúncio na página 11
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Síndico também ri!

TRATA PISO
Tel.: (13) 3239.7968 - Veja anúncio na página 3

SERRALHERIA

VISTORIA AÉREA

REFORMAS E LAUDOS

SANVICON
Tel.: (13) 3019.3916 - Veja anúncio na página 3

PROJEXE Engenharia
Tel.: (13) 3227.9068 -  Veja anúncio na página 3

TRATAMENTO DE PISO

Pergunta sem resPosta...
O filho pergunta para o pai:
- Papai, quanto custa para casar?
E o pai responde:
- Não sei, filho, ainda estou pagando...

no classificados...
Um homem colocou um anúncio nos classi-
ficados:
- Procura-se esposa.
No dia seguinte ele recebeu centenas de car-
tas. Todas diziam a mesma coisa:
- Pode ficar com a minha...

Queimadinha
A bicha estava num ônibus quando este 
começa a pegar fogo. Logo, o motorista diz:
- Mulheres e crianças saiam pela porta de 
trás, e homens pela porta da frente! 
A bichinha desesperada começa então a gri-
tar:
- Eu vou morrer, eu vou morrer!!

redação do Joãozinho
Na aula de redação, a professora pede aos 
alunos que façam um texto abordando as 
três molas mestras da literatura: a religião, 
a nobreza e o sexo. Enquanto todos recla-
mavam, achando o trabalho muito “puxado”, 
Joãozinho pega um papel e rapidamente re-
dige sua redação. Levanta-se e diz:
- Pronto, “fêssora”. Já fiz! - entrega o papel e 
vai saindo da aula.
A professora, espantada, lê a única frase da 
redação:
- Meu Deus! - disse a princesa - Que bom!...

enveloPe redondo
   E aquela secretária loira e gostosa ligando 

para a papelaria:
- Vocês têm envelope redondo?
- Envelope redondo?
- Sim! É para enviar uma circular

só Para engravidar
Maria vai ao ginecologista reclamando que 
não consegue engravidar.
- Por favor, tire a roupa e deite-se naquela 
maca - diz o médico, preparando-se para 
examiná-la.
E ela, indecisa:
- Mas, doutor! Eu queria tanto que o filho 
fosse do meu Manuel!!

sob medida!?!
Um homem chega na alfaiataria e pergunta 
quanto custa para fazer um terno.
- Quinhentos Reais! - Responde o alfaiate.
- Isso e um roubo!
E o alfaiate tenta justificar:
- Mas... São sete dias de trabalho!
- Espera aí, em sete dias, Deus fez o mundo!
- Mas não foi sob medida!

toca bem...
O sujeito bate à porta da casa e é atendido 
por uma moça muito atraente e elegante-
mente trajada:
- Bom dia, eu sou o afinador de piano. - se 
apresenta o moço.
- Mas eu não mandei chamar um afinador de 
piano! - responde a moça.
- Eu sei! - diz o afinador - Foram seus viz-
inhos que ligaram!
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manutenção

A construção de um prédio 
é como um organismo vivo. Tal 
qual um corpo humano, ele ne-
cessita de consultas periódicas 
com um especialista para um 
check up, pois com o passar 
dos anos – e consequente enve-
lhecimento das estruturas – às 
vezes algumas fragilidades vão 
sendo detectadas. 

O ideal é que tão logo iden-
tificados sejam os problemas, 
já se providenciem as soluções 
e em se tratando de infiltrações 
não é diferente. É melhor proce-
der uma manutenção preventi-
va programada no calendário e 
financeiramente calculada do 
que uma obra de reparo após 
um incidente inesperado, cujas 
consequências podem ser cus-
tosas em todos os sentidos. 

No ramo da construção civil, 

Impermeabilização de revestimentos: 
qual tipo de manta escolher?

a aplicação de mantas perma-
nece como a principal solução 
adotada para a impermeabili-
zação de superfícies térreas, de 
lajes de subsolo e de cobertura. 
Elas podem ser basicamente de 
três tipos: mantas líquidas, as-
fálticas e aluminizadas, as quais 
serão detalhadas a seguir. 

A líquida é destinada, com 
frequência, para lajes expostas 
em coberturas, telhados de fi-
brocimento, áreas molháveis 
sob o piso, tais como terraços, 
sacadas, varandas, banheiros 
e cozinhas. Esse tipo de manta 
líquida é um produto que pro-
porciona impermeabilização à 
base de resina acrílica, forman-
do sobre as superfícies onde é 
aplicada uma membrana imper-
meável e resistente ao sol e à 
chuva, evitando infiltrações. Ela 

é muito fácil de encontrar, sen-
do muito popular entre os espe-
cialistas, devido à fácil aplicação.

Já a manta asfáltica é des-
tinada a lajes de pequenas 
dimensões, bem como áreas 
frias, como banheiros, lavabos, 
cozinhas, áreas de serviço, sob 
telhados, pisos de barriletes, 
barreira de vapor e nos sistemas 
de dupla manta. Essa é feita a 
partir de asfaltos modificados 
armados com filme de polieti-
leno, filme de poliéster, borra-
cha butílica ou PVC plastificado, 
dentre outros aditivos. 

A terceira e última, manta 
aluminizada, é com frequência 
vista em lajes planas ou inclina-
das, telhados e coberturas em 
geral, e também em marquises 
e caneletas. Ela é feita de ma-
terial que reduz os efeitos dire-

tos da insolação sob coberturas 
como o calor intenso, funcio-
nando também como um eficaz 
isolante térmico, pois ela reflete 
até 93% dos raios solares. Além 
disso, também é capaz de redu-
zir o ruído do impacto da chuva.

É importante ressaltar que 
fazer um serviço de imperme-
abilização de qualidade é um 

verdadeiro investimento para 
o condomínio, poupando-lhe 
o custo de novos reparos por 
muitos anos, pois sabe-se que 
um projeto adequadamente di-
mensionado e executado pode 
garantir uma vida útil de até 
20 anos da impermeabilização, 
o que assegura uma economia 
substancial.

segurança

Os condomínios estão 
permanentemente em bus-
ca de mais dispositivos que 
garantam uma maior prote-
ção para o prédio e, por ex-
tensão, aos moradores que 
vivem nele e todos os seus 
bens, afinal “segurança” é 
quase sempre o primeiro 
item-reposta quando se per-
gunta o porquê de alguém 
ter optado por habitar nesse 
tipo de moradia. 

Nesse contexto, as cercas 
elétricas – embora não sejam 
mais nenhuma novidade – se-
guem como um atrativo em 
uso, visto que dificultam o 
acesso ao interior do condo-
mínio e tudo aquilo que possa 
ser encarado como um obs-
táculo a mais para inibir um 
possível invasor deve ser visto 
como benéfico. 

A cerca elétrica é classifi-
cada como um equipamento 
protetor de perímetro, isso 
porque faz a segurança dos 
limites do terreno do prédio, 
uma vez que fica instalada nos 
muros (a uma altura mínima 

Instalação de cerca elétrica deve
passar por aprovação em assembleia

de 1,80m do solo) com um 
princípio de funcionamento 
básico: usar a eletricidade 
para repelir o invasor sem 
causar-lhe risco de morte. O 
choque desferido serve ape-
nas para afastá-lo do muro, 
mesmo assim placas de ad-
vertência devem ser coloca-
das para sinalizar o perigo de 
choque.

A tensão elétrica elevada, 
entre 8 a 12 mil volts, a qual 
percorre os fios de inox da 
cerca não possui amperagem 
suficiente para matar um ser 
humano, nem mesmo um 
animal de estimação (cães 
e gatos, por exemplo), que 
porventura venham a tocar a 
instalação. As cercas elétricas 
devem ter corrente intermi-

tente ou pulsante, potência 
máxima de cinco joules, 50 
impulsos/minuto em média e 
duração média dos impulsos 
elétricos de 1 milésimo de se-
gundo;

Além do choque não-fatal, 
as cercas elétricas possuem 
um dispositivo de segurança 
que faz soar um alarme caso 
haja dano à corrente elétri-

ca que supre o equipamen-
to, seja por curto-circuito ou 
mesmo corte dos fios.

Por se configurar como 
uma “obra necessária” a insta-
lação do sistema de seguran-
ça por cercas elétricas deverá 
ser aprovada em assembleia 
com quórum simples. O ide-
al é que o síndico apresente 
pelo menos três orçamentos 
diferentes para ser votado 
entre os condôminos e feita a 
escolha por aquele que oferta 
o melhor custo-benefício.

Ao contratar o serviço, 
deve-se atentar para a neces-
sidade de empresas e pesso-
as físicas que oferecem este 
tipo de instalação terem re-
gistro no Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia (CREA) e um 
engenheiro eletricista como 
responsável técnico. Ainda 
não há uma norma técnica 
específica na ABNT sobre cer-
cas elétricas, porém, elas são 
regulamentadas pela norma 
que fala sobre instalações elé-
tricas em geral.
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Ser Síndico é uma atitude extremamente louvável, merecedora do reconheci-
mento de todos, já que a função requer muito mais habilidades e responsabilida-
des do que muitas carreiras públicas notórias.

Porém, a função de Síndico é constantemente mal interpretada e vítima de 
críticas das mais variadas espécies. Nestas horas toda ajuda ao Síndico é bem 
vinda. Esse aliás é o papel que o Jornal do Síndico - Baixada Santista procura 
cumprir, uma espécie de assessor permanente dos milhares de síndicos e síndicas 
que diariamente estão à frente de seus condomínios. 

Um condomínio bem administrado evita conflitos e desgastes entre os mora-
dores, o que gera não só a valorização dos imóveis, mas, sobretudo melhora a 
saúde dos que convivem em edifícios.

Com a construção permanente de novas edificações em toda a Região Metro-
politana da Baixada Sanista, os condomínios bem administrados - por síndicos 
que merecem todo louvor – farão com que haja melhoria na qualidade de vida 
daqueles que residem em edifícios e, consequentemente, de toda a população.

Estar à frente de um condomínio não significa administrar tão somente um 
amontoado de concreto armado, mas sim, administrar pessoas.

A maior dificuldade dos síndicos consiste justamente na administração de 
personalidades das mais variadas, de inúmeras culturas, de infinitas atitudes 
dos seres humanos.

Colaborar com o síndico da melhor forma que se possa é também evitar à ele 
tudo aquilo que nós mesmos temos capacidade de resolver. A melhoria na quali-
dade de vida para todos será indiscutível!

Parabéns à você Síndico e Síndica!
Função de extrema valia para toda a sociedade!

Amigos leitores,
Tenho me deparado com um mundo bastante cruel, onde as pessoas falam o 

que querem, dá forma que querem. Mas, se tem um profissional que sofre com 
esse tipo de tratamento, chama-se síndico!

É uma covardia o que fazem com os síndicos em condomínios por aí a fora…
Tá! Alguém vai falar: “Ah Dra. ele não é transparente, ele não leva às questões 
pra Assembleia, não presta as contas…” Tudo bem, ninguém é santo! Mas daí, 
escrachar uma pessoa que bem ou mau está fazendo ou tentando fazer a gestão 
do seu condomínio é demais!

Via de regra, costumo representar os CONDOMÍNIOS. Vejam bem, não são 
os condôminos e nem os síndicos! Mas não tem jeito, é a minha carreira toda 
explicando isso em Assembleia! Ou é o síndico bravo comigo por emitir um pa-
recer contrário ao seu posicionamento ou é um condômino que me olha torto 
por achar que eu advogo em nome do síndico, pessoa física. Não é nada disso, 
eu represento o todo! E o síndico também é assim!

E representar o todo é difícil, muuuito difícil! Nem todo mundo nasceu pra 
isso!

Olha, para você ser síndico hoje é preciso ser quase um super-herói com su-
perpoderes, além de ser onipresente da garagem à cobertura! Para ser síndico, 
você precisa ter noção de quase todas as profissões do planeta (exagerada!). 
Mas é verdade! Advogado, contador, bombeiro, administrador, mediador e até 
legislador!

Claro que hoje em dia, o serviço terceirizado ajuda bastante na gestão, mas 
quem dá a “cara a tapa” é o síndico!

Então gente, vamos ter paciência com esse profissional, que muitas vezes tá 
ali precisando também de um apoio, de uma compreensão ou até mesmo de 
uma sugestão.

Você têm com problemas com o síndico do seu condomínio? Procure as vias 
adequadas para reaver seus direitos ou fazer cumprir os deveres daquele gestor, 
mas não xingue ou brigue.

Esses desgastes síndico x condômino ou mesmo condômino x condômino, só 
trazem mal estar e confusão. A forma como se fala é, muitas vezes, a causa que 
gera todo esse conflito.

E agora é que vem! Nos últimos anos têm aumentado de forma significativa 
as ações judiciais de danos morais de síndicos em desfavor de condôminos, jus-
tamente por essa falta de tato ao se processar as palavras. O contrário também 
é verdadeiro!

É hora de ser gentil! Obrigada!
Isabella Pantoja é advogada.

É hora de ser gentil!
*Isabella Pantoja

Síndico também é 
qualidade de vida
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