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A disputa por um espaço para estacionar 
pode gerar distúrbios dentro do condomínio 
e, para sanar isso, a melhor ferramenta é a in-
formação. Com os condôminos cientes do que 
pode e não pode ser feito, é possível manter 
o equilíbrio no uso desse espaço.  Confira na 
pág 5.
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Garagem: um território de polêmicas
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EDITORA

Bem melhor ainda, uma noite 
de sábado de festa: comidas, 

bebidas, sorteios de brindes e som ao 
vivo.

O 5º encontro será realizado no 
dia 15 de julho.

O grupo tem alguns meios de 
comunicação: fecebook,jornal do 
síndico,ZAP, e em breve o grupo terá 
um site.

O grupo tem uma lista de 
supervisores que no momento estão 
desempregados, aquele síndico ou 
administradora que quiser fazer uma 
entrevista ou contratar favor ligar 
para o presidente do grupo: Roberto 
Rosemberg, contato 9.9915:3689.

Segue Nossa Lista:
Carlos Rogério dos Santos.                        
Thiago Paulino Melquíades Neto.                      
Valdson dá Silva Costa.
Maycon Douglas Araújo Dias

A ArtNer Comunicação é a editora responsável 
pela produção gráfica do Jornal do Síndico. 
Uma parceria empresarial de sucesso com a 
qualidade que você lê.

Além de jornais, a ArtNer produz informativos comerciais, livros e revistas, 
além de folderes, panfletos, cartões e outros materiais gráficos.
Precisando, é só falar com a gente: Joselito Miranda, pelos telefones:  
(79) 3043-1744  •  99131-7653  •  Pelo e-mail: joselitomkt@hotmail.com

EDITORA

Vem aí o 5º encontro do grupo
União Supervisores
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Piscina aquecida: vantagens e desvantagens
Ela garante o lazer mesmo em dias frios, mas requer uma manutenção especial

O mês de maio anuncia a chegada do frio em 
muitos estados brasileiros e, com as tempe-

raturas baixando, fica cada vez mais rara aquela 
ida à piscina do prédio seja para fazer exercícios 
ou para relaxar. Isso pode ser contornado com 
equipamento que aquece a água da piscina, pro-
piciando uma condição agradável para banho 
mesmo em dias frios, o que agrega um diferencial 
ao condomínio. 

Se antes mesmo de saber detalhes sobre o as-
sunto, a simples ideia de uma conta de energia 
caríssima já te causa arrepios, calma, não preci-
sa desanimar por isso. Atualmente, os principais 
sistemas de aquecimento para piscinas de con-
domínios disponíveis no mercado utilizam ener-
gia solar como fonte para funcionar. Assim, além 
de econômico, o lazer também se torna ecologi-
camente correto.

Para obtenção do desempenho máximo e al-
cance de 30ºC de temperatura a utilização de uma 
capa térmica é indispensável. Além do equipa-

mento que aquece a água, é fundamental adquirir 
a capa ou manta térmica, pois ela garante a con-
servação da temperatura desejada. Ela cobre to-
talmente a piscina, evitando assim a perda do ca-
lor da água na piscina, enquanto o aquecedor está 
em processo de aquecimento da água circulante.

Piscina aquecida requer mais cuidados
A água aquecida aumenta a produção de suor 

dos banhistas e também favorece a proliferação 
e bactérias e fungos causadores de doenças. Es-
ses fatores exigem que o monitoramento da água 
seja mais rigoroso do que seria requerido por 
uma piscina normal. O intervalo entre as visto-
rias deve ser menor, uma vez que a água aquecida 
requer mais ajustes. 

O pH (escala que afere a acidez da água) deve 
ser controlado, pois o calor tende a aumentar o 
pH. Se em uma piscina comum o pH é controlado 
de 3 em 3 dias, na de água aquecida possivelmen-
te será necessário controlar o pH diariamente.

Em relação ao cloro, 
o que vai ser diferen-
te no tratamento de 
uma piscina aquecida 
é a quantidade de cloro 
que deve ser aplicada. 
Elas demandam uma 
quantidade maior de 
cloro em comparação 
às piscinas comuns. 
Isso acontece basica-
mente por dois moti-
vos: a água aquecida 
acelera a decomposi-
ção do cloro e também 
a evaporação da água.

A limpeza das bor-
das também deve ser 
mais frequente. Con-
forme já foi dito, o calor 
da água provoca maior 
sudorese e o suor dos 
banhistas juntamen-
te a restos de células 
mortas se acumulam 
sob a forma de placas 
gordurosas nas bordas 
da piscina, requerendo 
limpeza manual. 
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Dicas para higienização de portas e janelas de alumínio
Popular em muitos condomínios 

devido a sua praticidade e rela-
tivo baixo custo, o alumínio é o ma-
terial presente em esquadrias de 
janelas e portas. A má manutenção 
e higienização inadequada podem 
reduzir a vida útil do produto e tra-
zer prejuízos. Saiba como limpá-lo e 
preservar a estética e funcionalidade 
por mais tempo. 

Condomínios localizados em ruas 
e avenidas com grande fluxo de veí-
culos são os que mais sofrem com a 
poluição e acúmulo de sujeira. A fu-
ligem acompanhada da poeira se im-
pregna nas portas e janelas e podem 
danificá-las. Caso não seja retirada 
com frequência, essa sujeira pode 
criar crostas que se acumulam em 
trilhos ou dobradiças, dificultando a 

abertura da porta ou janela. 
Para fazer a higienização você 

vai precisar apenas de duas coisas 
bastante simples: água e detergen-
te neutro. O uso de outros produtos 
de limpeza como alvejantes clora-
dos, desinfetantes, produtos ácidos 
ou alcalinos demais, dentre outros, 
podem ter efeito abrasivo sobre o 
alumínio, causando arranhões, man-
chas, opacidade, ou em alguns casos, 
corrosão de estruturas. 

O correto é, primeiramente, fazer 
uma lavagem com água para reti-
rar o excesso de sujidades e depois 
complementar a limpeza esfregan-
do uma esponja (macia, jamais de 
aço!) molhada em solução de água 
com detergente. De preferência, a 
atividade deve ser feita partindo dos 

cantos superiores para os inferiores, 
evitando que a sujeira escorra para 
áreas que já foram limpas pela ação 
da gravidade. 

É válido lembrar que produtos 
derivados de petróleo (querosene, 
por exemplo), eles atraem partículas 
de poeira abrasivas que deterioram 
o acabamento dos itens, diminuindo 
sua a vida útil. Além disto, esse tipo 
de produto resseca plásticos e bor-
rachas. Caso haja danos ao alumínio 
das portas e janelas, o polimento da 
superfície com uma cera apropriada 
pode ajudar a minimizar o aspecto 
de arranhões e manchas. 

Aproveite a hora da higienização 
para vistoriar parafusos e dobradi-
ças, apertando-os ou fazendo a re-
posição deles caso seja necessário. 

Borrife lubrificantes para facilitar 
os movimentos de abertura e fecha-
mento, evitando o barulho incômodo 
de “ranger”. 

VOCÊ SABIA?
O alumínio, antes de chegar às 

suas mãos sob a forma de portas, 
esquadrias, janelas e outros produ-
tos, passa por um processo químico 
chamado de Anodização, que consis-
te em agregar à superfície do metal 
uma camada de óxido, que faz uma 
selagem. Isso é o que garante a dura-
bilidade do alumínio, bem como sua 
aparência brilhante. O uso indevido 
de materiais de limpeza abrasivos 
pode comprometer essa proteção, 
retirando ou arranhando a película 
que envolve o alumínio. 
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Garagem: um território de polêmicas
O crescimento populacional nos centros urbanos 

acarretou um sério problema de falta de espa-
ço. Estacionar em uma zona comercial passou a ser 
uma árdua tarefa, graças ao grande volume de veí-
culos em circulação nas cidades. Essa problemática 
se reflete também no ambiente doméstico. Dentre 
os conflitos que permeiam a convivência em condo-
mínio, o tema “garagem” é um dos mais frequentes, 
sendo motivo de dúvidas e até mesmo de algumas 
polêmicas. 

A disputa por um espaço para estacionar pode 
gerar distúrbios dentro do condomínio e, para sa-
nar isso, a melhor ferramenta é a informação. Com 
os condôminos cientes do que pode e não pode ser 
feito, é possível manter o equilíbrio no uso desse 
espaço. Para isso, respondemos a algumas das prin-
cipais dúvidas sobre o assunto. 

1) A quem pertence a vaga da garagem? 
Isso varia, a depender do que está disposto na 

Convenção do Condomínio e escritura das unida-

des. Em alguns casos, onde há reserva de vagas para 
cada unidade, o espaço na garagem funciona como 
uma extensão do apartamento, sendo propriedade 
particular. Em garagens de vagas rotativas, o espaço 
é compartilhado e coletivo, compõe o condomínio. 

2) Pode-se alugar ou vender vaga de garagem?
Sim, desde que ela seja privativa, ou seja, um 

anexo da propriedade. Porém, desde 2012 a Lei Fe-
deral 12.607/12 proíbe a venda ou o aluguel de va-
gas de garagem a não moradores. Antes, era permi-
tido um morador alugar a sua vaga de garagem para 
estranho, bastando oferecer primeiro aos próprios 
moradores, o que poderia ocorrer em assembleia 
ou com o simples informativo no quadro de avisos 
do condomínio. Entretanto, com a modificação im-
plementada pela lei referida,o condômino somente 
poderá locar a sua vaga a estranhos se a convenção 
assim permitir.

3) Visita pode estacionar dentro do prédio?
Via de regra, não, uma vez que o espaço é mui-

to limitado e, portanto, 
restrito a moradores. 
Porém, há casos em que 
o condomínio reserva 
algumas vagas para essa 
finalidade, onde a ocu-
pação se dá por ordem 
de chegada. Há ainda a 
possibilidade de ofere-
cer a vaga do morador 
ao seu visitante, no en-
tanto há condomínios 
com regras de acesso 
bastante rigorosas que 
só permitem entrada de 
veículos cadastrados, 
então deve-se respon-
der a um questionário 
com dados do carro e 
condutor para liberar 
acesso. 

4) Qual o tempo 
máximo de ocupação 
em vagas rotativas?

O mais correto é que 
a Convenção condo-
minial estipule quan-
to tempo cada veículo 
pode permanecer inin-
terruptamente numa 
vaga coletiva. Isso para 
evitar que a permanên-
cia se prolongue por 

muitos dias, não dando chance para outros ocupa-
rem. Ainda que isso não esteja oficialmente escrito, 
o bom senso diz que mais de 24h ocupando o mes-
mo espaço já é excessivo. 

5) É permitido armazenar objetos na gara-
gem?

Não, garagem não é depósito. A finalidade dela é 
servir de estacionamento para veículos. O acúmulo 
de caixas, móveis e outros objetos pode contribuir 
para a sujeira do ambiente e possível proliferação 
de animais, por isso muitos condomínios proíbem 
essa prática. 
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Gestão de facilidades

Após o estouro da construção civil no país, onde 
foram construídas diversas unidades prediais 

de diferentes níveis e modelos, inclusive atendendo 
a modernidade e tecnologia em que o mundo avança 
chega o momento em que estas instalações requerem 
manutenções no mais correto emprego da palavra, ou 
seja, “manter”.  A ação provoca nos ativos que muitas 
das vezes foi feito um esforço tremendo para se 
conquistar se mantenha em funcionamento, utilização 
e valorização mediante investimento aplicado.

Toda unidade condominial é gerida por um ou 
equipe de gestores que geralmente possui formação e 
funções profissionais distintas daqueles conhecimentos 
exigidos para tal em relação a manutenção e conservação 
predial, desconhecimento que exige longas batalhas 
de pesquisas e negociações na escolha de quem pode 
oferecer um apoio técnico diante de um leque de 
serviços (elétrico, hidráulico, portão, incêndio, etc...) 
onde se apresentam outros diversos prestadores de 
serviços com idéias, soluções, preços e prazos distintos, 
o que acaba gerando uma confusão e prolongando a 
ação e solução para a demanda apresentada.

Diante disso surge um novo conceito que o mundo 
está tratando como “FACILITIES MANAGEMENT” ou 
GESTOR DE FACILIDADES, o termo segundo alguns 
autores surgiu na década de 1960, nos Estados Unidos 
ou no Reino Unido, para descrever o crescimento 
de práticas de terceirização dos serviços bancários, 
responsáveis pelo processamento de cartões de 
créditos e outras transações.

A sua definição é controversa tanto nos EUA como 
no Reino Unido. A atividade da Gestão de Facilidades 
começou a ser reconhecida globalmente há pouco 

tempo, quando passou a ter uma importância crescente 
em organizações líderes de mercado. Na maioria das 
grandes empresas atuais, passou a estar totalmente 
integrada nas suas políticas e estratégias.

Com base nestes conhecimentos podemos definir 
que Facilities é a transferência de diversos serviços 
contratados dentro da organização através de diversos 
prestadores de serviço para apenas um prestador 
estratégico que opera e gerencia um escopo direcionado 
para sua necessidade.

No médio prazo, a tendência é que haja uma 
migração natural no modelo de contratação atual 
para o Facilities, que cada dia mais se consolida como 
uma solução eficaz e diminuí a busca constante de 
mão de obra qualificada, além de constituir um amplo 
campo interdisciplinar que se ocupa da coordenação 
de espaços, infraestruturas, pessoas e organizações, 
freqüentemente associado a funções relacionadas com a 
gestão da prestação de serviços gerais e instalações, tais 
como edifícios, escritórios, estádios, escolas, centros de 
congressos, centros comerciais, hospitais, hotéis e etc...

Através dele é possível contratar, por exemplo, 
atividades de elétrica, pintura, jardinagem, manutenção 
predial e muitos outros serviços, consolidando tudo em 
um único fornecedor, o que possibilita em apenas uma 
contratação reduzir aproximadamente 15% dos custos 
com impostos (bi-tributados), e entre 5% a 10% no 
custo da contratação do serviço, através da agregação 
de volumes, além de possibilitar a redução da base de 
fornecedores.

Esta melhoria de processo visa uma maior eficácia da 
gestão e manutenção dos prédios e conseqüentemente 
um acompanhamento mais eficiente das atividades 
da manutenção nesses ambientes e/ou contratos de 
prestação de serviços.

Por isso a estratégia da contratação de serviços 
através do facilities é vista cada vez mais com bons 
olhos pelas organizações.

FÁBIO SILVA
Graduado em Engenharia de Produção Mecânica, 
CREA-SE 270803310-7     
MBA em Gestão Empresarial e Pós graduação em 
Engenharia e Gerenciamento de Manutenção
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Mediação de conflitos: apesar dos benefícios, 
procedimento não deve ser imposto às partes

O procedimento de mediação tem como objetivo 
central o reestabelecimento da comunicação 

entre as partes. Diferentemente do que se possa 
imaginar, o foco da mediação não é o acordo em si, 
pois nem sempre o ajuste de vontades puro e simples 
é capaz de pôr fim à contenda.

Isso porque, especialmente quando se trata de 
relações de cunho continuado, como familiares, de 
vizinhança e societárias, por exemplo, as emoções 
costumam estar no cerne da discussão, e nesses 
casos, muito mais importante que a assinatura de 
um termo de acordo é a superação das diferenças 
momentâneas em prol da continuidade de uma 
relação harmoniosa.

Exatamente por isso que não se deve conceber 
um modelo de mediação em que as partes sejam 
obrigadas a permanecer sentadas à mesa de 
negociação, pois torna-se praticamente impossível 
se obter uma plena fluidez comunicacional num 
ambiente de hostilidade e pressão.

Sensível a essa situação, o legislador pátrio 
reconheceu e positivou o Princípio da Autonomia da 
Vontade das Partes no inciso V do Art. 2º da Lei de 
Mediação (Lei nº. 13.140/2015), que estabelece:

 “Art. 2o A mediação será orientada pelos seguintes 
princípios: 

(...)
V - autonomia da vontade das partes”;

 A materialização do princípio na norma jurídica 
se manifesta no mesmo artigo, porém dessa vez no 
§2º, que traz: 

§ 2o Ninguém será obrigado a permanecer em 
procedimento de mediação.

Isso significa que somente deverá haver 
procedimento de mediação se as partes estiverem à 
vontade para permanecer negociando.

Nessa linha, bem coloca a doutrinadora Fernanda 
Tartuce (2015, p. 294) ao enfrentar o tema:

 “Há dúvidas quanto à eficácia da mediação 
compulsória: havendo obrigatoriedade, as partes não 
têm motivação suficiente para chegar a uma solução 
negociada, sendo a fase consensual apenas mais uma 
etapa a ser superada; a partir do momento em que há 
voluntariedade, as partes acham a mediação atrativa 
por poderem controlar o procedimento e assumir 
a responsabilidade pessoal de resolver os próprios 
problemas”.

Como visto, a voluntariedade passa a ser 
indicador do sucesso do procedimento de 
mediação.

Existem legislações que obrigam que as partes 
esgotem todos os meios de solução consensual 
antes de se propor uma demanda judicial. O caráter 
compulsório desse tipo de norma evidentemente 
pode fazer insurgir dúvidas acerca da qualidade 
dos acordos alcançados.

 A mediação deve ser estimulada a todo 
tempo, mas que jamais se confunda estímulo com 
obrigatoriedade.

SAULO ÁLVARES CARVALHO DE JESUS
Advogado – OAB/SE 9.605, Mediador de Conflitos, 
Gestor Condominial. - Vice-Presidente da Comissão de 
Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB/SE
E-mail: contato@alvarescarvalhoadvocacia.adv.br
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Muito se fala sobre segurança do trabalho, 
acidentes laborais, uso de Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI), dentre outros 
aspectos que dizem respeito exclusivamente à 
integridade dos funcionários do condomínio. 
Porém, pouco é falado sobre a responsabilidade 
atribuída ao mesmo quando o que ocorre são 
acidentes envolvendo moradores dentro da área 
compreendida pelo prédio. 

O condomínio - e por consequência - o síndico 
são responsáveis por esse tipo de ocorrência? Em 
alguns casos, sim. Ao avaliar os danos e prejuízos 
materiais ou humanos causados pelo acidente, 
o que será avaliado é se ele foi realmente obra 
do acaso, uma fatalidade ou se ele foi resultado 
da negligência do condomínio, como na falta de 
manutenção de estruturas, por exemplo. 

Decisão recente do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios ilustra a 
situação: no mês passado, abril, a 6ª Turma Cível 
do TJDFT manteve sentença de 1ª Instância que 
condenou um condomínio da Asa Norte, do Plano 

Condomínio pode ser responsabilizado por acidentes ocorridos em seu perímetro
Piloto em Brasília, a indenizar por danos morais 
uma condômina que sofreu acidente em obra mal 
sinalizada. Segundo a autora, o acidente aconteceu 
em setembro de 2015, quando ela se dirigiu à 
cobertura do prédio para ver o eclipse lunar. 

Por falta de sinalização e escuridão no local, 
ela conta que caiu num vão onde estava sendo 
realizada uma obra. No acidente, fraturou o 
punho direito, permanecendo afastada de suas 
atividades laborais por mais de 75 dias. Em 
seu entendimento, o que legitima sua ação, o 
condomínio agiu com negligência, pois não 
isolou a área onde estava ocorrendo a reforma e, 
dessa forma, deve-lhe ressarcir pelos prejuízos 
materiais e morais. 

O juiz da 19ª Vara Cível de Brasília julgou 
procedente o pedido de indenização. “A partir 
das fotografias juntadas ao processo, é possível 
verificar que o local não estava sinalizado 
adequadamente. A negligência do condomínio fica 
ainda mais evidente por ter permitido o acesso ao 
local das obras à noite, sem nenhuma iluminação, 

ou seja, em escuridão total. Não vislumbro culpa 
concorrente da autora”, afirmou o juiz, que 
condenou o condomínio a pagar pelos prejuízos.

Em 2ª Instância, a Turma Cível do TJDFT deu 
provimento ao recurso da autora, reformando em 
parte a sentença para condenar o réu ao pagamento 
de R$ 40.526,35, a título de lucros cessantes, e ao 
ressarcimento da quantia de R$ 1.891,31, referente 
aos gastos com o plano de saúde. 

No fim do ano passado, caso semelhante 
ocorreu também no Distrito Federal quando uma 
diarista ajuizou ação de ressarcimento por danos 
materiais e morais após lesionar severamente 
um dos ombros, ao escorregar em piso molhado 
na área comum do condomínio onde prestava 
serviços. Ela afirmou que o local encontrava-se em 
processo de limpeza, porém não havia qualquer 
sinalização nesse sentido. O acidente demandou 
tratamento cirúrgico, impossibilitando-a de 
exercer atividades laborais por seis meses. 
Nessa oportunidade, o condomínio também foi 
condenado a pagar indenizações. 
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Ao longo deste últimos 19 anos a Filtros 
& Cia. , que é  REVENDA AUTORIZADA 

DOS PURIFICADORES SOFT BY EVEREST, tem 
esclarecido aos mais de 12.000 clientes,

O preparo de alimentos, NÃO deve ser feito 
com água das torneiras, porque esta

Água contém cloro suficiente para debilitar 
nossa defesa orgânica (mata os ante vírus)

Os purificadores Soft tem um elemento 
filtrante, com carvão ativado (feito da casca do 
coco do babaçu) capaz de anular até 98% dos 
efeitos do cloro e filtrar até 4.000 litros, que é 

Equivalente a 200 GARRAFÕES que se for 
comprado por pelo menos R$5,00 despesa

Total de R$ 1.000,00 enquanto o refil vai 
custar R$100,00 que é 90% mais barato no 

Não prepare alimentos com água da torneira
Aló mamães, alimentos saudáveis não pode conter cloro

mesmo
Período de 6 a 12 meses. 
Compre o melhor e menor purificador do 

Brasil, com empresa autorizada, que  vende,     
instala grátis, faz manutenção sem cobrar 
visitas, e atende além residências, empresas,

Hospitais, clínicas, academias, condomínios 
entre outros.

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

Dê visibilidade aos seus produtos

e serviços
Jornal do

SíndicoAN
UN

CI
E
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O AIRBNB nos
condomínios residenciais

A possibilidade de ganhos maiores para 
os proprietários de imóveis, e de maior 

flexibilidade e preços menores para os hóspedes, 
dão espaço para inovações como as do site AIRBNB, 
que disponibilizam imóveis para hospedagem/
locações por curtos espaços de tempo. Temos outros 
sites como Booking que também fazem o mesmo. 
Sendo que não existe nada de ilegal nisso, é uma 
tendência no mercado de economia compartilhada. 
Poderá ser utilizado desde que não infrinja as 
normas do condomínio em que vai funcionar. 

Diz no site do Airbnb, que você pode se 
hospedar por uma noite em um apartamento, por 
uma semana em um castelo ou em um condomínio 
por um mês. Traz ainda que estão presentes em 
mais de 65.000 cidades e 191 países. Ou seja, é 
uma tendência realmente e não podemos fechar 
os olhos para isso. Pelo mundo, tal prática tem 

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

Dr. Rodrigo Karpat, advogado militante na área cível há 
mais de 10 anos, é sócio no escritório Karpat Sociedade de 
Advogados e considerado um dos maiores especialistas 
em direito imobiliário e em questões condominiais do país.

Além de ministrar palestras e cursos em todo o Brasil, 
Dr. Rodrigo Karpat escreve como colunista do site Síndico 
Net e do Jornal Folha do Síndico, é consultor da Rádio 
Justiça de Brasília e da OK FM e apresenta os programas 
Vida em Condomínio da TV CRECI e Por Dentro dos 
Tribunais do Portal Universo Condomínio.

sido rechaçada em várias cidades como NY, 
Berlim, Miami, que tem trabalhado por meio de 
leis de zoneamento a fim de proibir locações 
com curto períodos de tempo. Em Miami por 
exemplo, a regulação imputou prazo mínimo de 6 
meses de locação, e aplicando alta multa aos que 
descumprem. 

No Brasil ainda temos pouca ação a fim de 
regular a operação do Airbnb, não obstante a 
hospedagem seja regulada e exclusiva de meios 
de hospedagem. Sendo que o condomínio pode se 
encaixar nessa possiblidade, para tanto precisa ter 
essa previsão na convenção e demais autorizações 
previstas em lei.  A lei de hospedagem não regula 
locações acima de 90 dias (Art. 24, § 2º, Lei Federal 
nº 11.771 de 2008), ou seja acima desse período 
não existe qualquer irregularidade ou o que se 
falar em hospedagem. 

A grande questão é que, por um lado, se o 
proprietário pode dispor da sua unidade conforme 
melhor lhe convier, que é um direito que lhe 
assiste por força do Art. 1.335 do Código Civil 
e em função do exercício regular do direito de 
propriedade descrito na Constituição Federal (E 
por isso muitos entendem que podem locar por 
curtíssimos espaços de tempo). Por outro lado, 
existem limitações ao exercício desse direito, e o 
limite é a perturbação ao sossego, saúde, segurança 
e aos bons costumes daqueles que compartilham a 
coproprierade, além das limitações impostas pelo 
direito de vizinhança (Art. 1.277 e 1.336, IV do 
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CC) e pelas leis que regulam o funcionamento de 
meios de hospedagem. 

A hospedagem não é regulada pela lei de 
locações e sim por leis que tratam da hospedagem 
conforme acima mencionado.  Sendo  dever de todo 
condômino dar às suas partes a mesma destinação 
que tem a edificação ( Art.1.335, II e 1.336,IV, do 
CC), e locar o bem por dia, é característica dos meios 
de hospedagem e depende de enquadramento 
específico, e fazê-lo  desvia a finalidade de um 
edifício restritamente residencial,  além de não 
cumprir os requisitos descritos na lei. 

Nesse sentido a  Lei Federal nº 11.771 de 2008, 
sobre a Política Nacional de Turismo dispõem no 
Art. 24 que para os meios de hospedagem obterem 
o cadastramento precisam possuir licença de 
funcionamento, ou no caso de condomínios 
residências possuir licença de construção para 
esse formato prevendo a viabilidade de se fornecer 
serviços de hospedagem no ato constitutivo ou na 
convenção do condomínio.

Na prática a grande maioria dos casos ofertados 
pelo sistema de diárias em prédios residências 
não aptos a operar dessa forma, perturbam a vida 
dos prédios residências e desviam a finalidade das 

edificações que é estritamente residencial. 
Temos os defensores desta modalidade de 

“locação” por sites especializados por diárias, os 
quais defendem que na lei de locações existe a 
possibilidade de locação por temporada por prazo 
de até 90 dias. 

 É certo que a locação por temporada, com 
respaldo na lei de locações e sem desvirtuar a 
finalidade da edificação, poderia ocorrer por 
curtos períodos de tempo. Porém a prática 
constante, somada a necessidade de utilização 
da estrutura do prédio (garagens, salão de festas, 
piscina) e os serviços adicionais quase sempre 
são oferecidos (mobília, limpeza, serviços em 
geral), desvirtuam a locação por temporada e se 
enquadram na hospedagem, a qual é disciplinada 
em lei específica  e o condomínio edilício 
estaria  apto a funcionar nessa modalidade 
somente cumprindo alguns requisitos, tais como 
alteração da convenção e regularização perante 
a administração municipal, a qual exige entre 
outros alvará de funcionamento. 

A locação por diária traz encargo excessivo 
e desnecessário a portaria, que na maioria das 
vezes fica responsável por liberar as chaves, 

cadastrar veículos, liberar acesso a áreas comuns, 
atendimento a reclamações, orientações de 
destinos e fornecedores, funcionando como 
recepcionistas de hotel e não porteiros. E os 
prédios não tem essa estrutura, nem treinamento 
para tanto. 

Caberá ao síndico e aos administradores 
a análise do caso concreto, pois empregar o 
apartamento em sites a locações por diárias, com 
se fossem apart hotéis, interfere na finalidade 
residencial de um condomínio, mas utilizar o 
mesmo site e firmar locações mais longínquas 
pode se enquadrar ao esperado pelo condomínio.  

Importante que o condomínio não proíba 
a locação por temporada, que não cobre taxa 
extra na locação por temporada, mas sim que 
o prédio regule a relação com os condôminos, 
estabelecendo limites de pessoas por unidades, 
advertindo locadores que estão locando com 
constância a unidade em curtos espaços de tempo 
e por fim procurando entender cada situação 
a fim de resolver da melhor forma possível as 
intempéries criadas pelo novo sistema. E por fim 
emita comunicados aos condôminos e regule a 
relação por meio de assembleia. 
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Desde 1997, quando o STJ alterou a jurisprudência existente, 
os condomínios contam com uma arma para diminuir a 

inadimplência que é a penhorabilidade de bens. Mas, o que levou os 
juristas decidir a favor dos condôminos?

Numa época de crise, quando há pouco dinheiro em circulação, o 
desemprego alcança um numero cada vez maior de trabalhadores, 
chagando a abalar a estrutura financeira de uma família, ter um 
imóvel pode - e deve - ser uma garantia que ainda protege as pessoas 
de perdas maiores. É este o objetivo da Lei 8.009/90, que trata da 
impenhorabilidade de bens de cobrança de dividas, sejam elas quais 
forem. Tais bens são suscetíveis de se opor em qualquer processo de 
execução, seja ela civil, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, 
exceto em casos previstos em lei. Isto porque eles foram adquiridos por 
pessoas com o objetivo residencial, assegurando uma habilitação para si 
e seus descendentes.

Na possibilidade de o proprietário ser possuidor de vários imóveis 
utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de 
menor valor, salvo se outro tiver sido registrado no Registro de Imóveis. 
Na forma da lei, é permitido aos chefes de família destinar um prédio 
para domicilio desta, com a clausula de ficar isento de execução por 
dividas, salvo as que provierem de impostos relativos ao mesmo prédio. 
Esta isenção durara enquanto viverem os conjugues e ate que os filhos 
completem a maioridade. 

CONDOMÍNIO
Há algum tempo, o supremo Tribunal de Justiça decidiu que o único 

imóvel de família pode ir à penhora para o pagamento de divida referente 
à taxa de condomínio. Esta medida reformulou a jurisprudência do 
tribunal sobre esta matéria, já que, em julgamentos anteriores realizados 
pelo próprio STJ, os ministros vinham entendendo que o único bem de 
família não estava sujeito à penhora em execução para pagamento de 
qualquer natureza. 

No Entendimento judiciário, esta medida foi considerada um 
avanço, e esperasse que o mau pagador pense duas vezes – ou mais 
– antes de decidir em não quitar suas dividas com o condomínio, e as 
administradoras de imóveis e síndicos podem se sentir mais encorajados 
a pressionar o proprietário inadimplente a saldar a divida. Mas o sindico 
só poderá entrar com o pedido de penhorabilidade depois de tentar 
resolver o caso amigavelmente.

Será que esta alteração judicial, realmente, mudou o comportamento 
de condôminos inadimplentes? Pouco, muito pouco. Eles insistem em 
colocar seus compromissos condominiais em segundo plano, e pouco 
se importam em continuar consumindo água e se valendo de serviços 
pagos pelos demais moradores. Pelo visto, a possibilidade de perder seu 
único bem não os assusta, devido a lentidão da justiça. Até lá, eles vão 
empurrando com a barriga uma irresponsabilidade para seus vizinhos.

Impenhorabilidade de 
bens, dívidas e condomínio
ANDRÉA MATTOS 
Jornalista e colaboradora do Jornal do Sindico



Atendimento via WhatsApp        

(79) 9 9979-4222

Na hora de escolher uma
imobiliária não dá para

abrir mão da tranquilidade
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Quem paga a conta dos vazamentos em condomínios?

Celeuma antiga, os vazamentos por problemas 
hidráulicos em condomínios edilícios ainda 

trazem dúvidas aos condôminos e síndicos. 
Afinal, sobre quem recai a responsabilidade de 
arcar com os custos do conserto: ao condomínio 
ou ao morador?

É preciso compreender, de plano, que nos 
condomínios edilícios (prédios) existem duas 
redes de abastecimento de água, uma horizontal 
e outra vertical. Quando os vazamentos nas 
unidades forem oriundos de canos horizontais, 
ou seja, ramais, a responsabilidade de reparo 
é dos moradores. Neste ponto, resta saber a 
origem do vazamento, se é da própria unidade 
ou a do apartamento vizinho. Pelos ditames 
legais, a obrigação de reparar o dano é daquele 

responsável pelo fato gerador, pela combinação 
dos Art. 186 e 927 do Código Civil brasileiro.

Já os vazamentos dentro das unidades 
oriundas de canos verticais, as colunas, serão de 
responsabilidade do condomínio. A manutenção 
e a troca de colunas precisam ser realizadas 
e programadas com periodicidade. Indício 
desta necessidade é quando a água começa a 
apresentar ferrugem, o que é sinal de corrosão 
no tubo galvanizado e pode inclusive apresentar 
risco a saúde. Há, inclusive, opções no mercado 
capazes de reduzir e muito a necessidade e o 
custo dessas manutenções.

Em caso de imóveis alugados, se a 
responsabilidade é do locador ou locatário, vai 
depender da origem do vazamento, se ocorreu 
antes ou depois da locação. Caso seja comprovado 
que o problema que gerou o vazamento começou 
antes do inquilino utilizar a unidade, quem arca 
com os custos é o próprio proprietário. Caso 
o problema que gerou o vazamento ocorreu a 

partir do momento em que o inquilino utilizava 
a unidade, os encargos ficarão por conta deste 
inquilino.

Qualquer dúvida, não deixe de procurar um 
advogado (a) da sua confiança para obter uma 
resposta técnica aplicada ao caso concreto.

THIAGO NORONHA VIEIRA
Advogado associado ao escritório Magno Brasil 
Advogados. Membro da Escola Superior de Advocacia 
(ESA/SE).
E-mail: thiagonoronha@magnobrasiladvogados.com.br | 
whatsapp: (79) 99824-6050
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PLACAS CIMENTÍCIAS

Esse tipo de revestimento surgiu no 
mercado nacional na década de 70, mas só 
veio a se popularizar de verdade em meados 
da década de 90, com o desenvolvimento do 
mercado de construção seca e industrializada. 
Dentre as vantagens que estão fazendo as 
placas cimentícias voltarem a ser procuradas 
estão a resistência a impactos, à umidade, e 
também o fato de serem incombustíveis (não 
pegam fogo) e de alta durabilidade. 

A placa cimentícia é uma solução para 
substituir a alvenaria convencional sem 
prejuízos estéticos, uma vez que elas são 
compatíveis com diversos acabamentos, 
como pintura acrílica, texturas, cerâmicas 

ou pastilhas. As placas podem ser utilizadas 
em ambientes externos, internos e úmidos. 
Sua instalação requer oito vezes menos água 
do que uma construção com tijolos e ainda 
elimina diversas etapas da obra como chapisco 
e reboco. A economia é outro ponto positivo, 
pois a aplicação das placas cimentícias gera 
menos perdas que a alvenaria, 5% contra 17% 
de perdas na segunda opção.

ILUMINAÇÃO ECONÔMICA

Uma das formas mais simples de reduzir o 
consumo de energia é por meio da substituição 
das lâmpadas incandescentes e fluorescentes 
pelas de tecnologia LED. A partir do primeiro 
mês de uso, a diminuição da conta de energia 

é sensível (é possível economizar cerca de 
70%). Os modelos tipo LED duram muito 
mais do que suas “concorrentes” mais antigas, 
chegando a uma vida útil de até 50 mil horas 
contra mil horas das fluorescentes.

Outra vantagem além da economia, é 
que diferentemente das incandescentes, as 
lâmpadas de LED não possuem materiais 
tóxicos como mercúrio ou chumbo em sua 
composição. Além disso, as lâmpadas LED 
convertem energia apenas em luz e não 
emanam calor ou raios UV para os ambientes. 
A tendência LED ganha adeptos: de acordo 
com a Associação Brasileira da Indústria de 
Iluminação (Abilux), a previsão é que em 
2020, 70% das lâmpadas presentes em lares 
brasileiros serão de LED.

•  D I C A S  •




