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Nossa mensagem

INDICaDOREs

Encontrar alguém que não faça uso da internet de alguma forma 
é uma tarefa árdua nos dias de hoje. A conexão de computadores 
e outros dispositivos móveis em torno dessa grande rede trouxe 
ferramentas nunca antes imaginadas! Sabendo fazer um uso 
consciente e prático, a internet pode proporcionar grandes 
facilidades e ajudar, inclusive, o síndico a gerenciar as atividades 
do condomínio. 

Uma dessas facilidade é, sem dúvida, a possibilidade de se 
comunicar com várias pessoas em tempo real, acrescentando 
anexos como áudios, fotografi as e documentos, tudo por escrito e 
registrado. Isso pode e deve ser usado em benefício do condomínio, 
porém o mau uso também ocorre, infelizmente. 

Um espaço virtual que deveria ser aproveitado para fi nalidades 
práticas em prol do benefício coletivo, muitas vezes, é usado como 
veículo de agressões e palco de verdadeiros atos de violência. A 
essas negativas práticas no ambiente da internet foi designado o 
termo ciberbullying, que ainda é desconhecido por alguns, mas 
que vem cada vez mais estampando noticiários na imprensa e 
também causas na Justiça. 

Você sabe o que é o ciberbullying e de que forma ele pode se 
manifestar? Ao ler nossa matéria especial da edição de setembro, 
você pode se surpreender ao se reconhecer como vítima ou mesmo 
um agressor que faz uso desta prática. Não é por ocorrer fora do 
“mundo real” que injúrias, calúnias, ameaças, dentre outras formas 
de agressão, perdem seu valor. Quem pratica isso pode ser chamado 
à responsabilidade perante a lei. 

Esse tema nos conduz a um outro igualmente atual e preocupante: 
a judicialização, cada vez mais recorrente, dos confl itos entre 
síndicos e condôminos. Esse é o tema da nossa seção “Legislação” 
deste mês, trazendo ao nosso leitor exemplos reais de quando o 
bom senso e a capacidade de conciliação foram extrapolados e o 
desentendimento entre as partes precisou ser levado ao critério da 
Justiça. 

Aos nossos estimados leitores, desejamos uma agradável leitura e 
um excelente mês de setembro!

Os Editores
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Judicialização dos conflitos entre síndico e condôminos é cada vez mais frequente
(Redação com TJSP e TJDFT)

A harmonia na convivência entre síndico 
e os condôminos depende de um equilíbrio 
delicado entre os interesses coletivos e as 
vontades individuais. Sempre destacamos que 
o bom senso e a capacidade de conciliação 
são características desejáveis na personalidade 
de um bom síndico. Contudo, nem sempre 
tais atitudes são postas em prática ou, mesmo 
quando adotadas, são suficientes para evitar 
conflitos. 

Muitos desentendimentos entre o síndico e os 
moradores do condomínio evoluem para brigas 
sérias, partindo para ofensas graves ou até 
mesmo agressões físicas. No âmbito da lei, esses 
conflitos têm sido cada vez mais judicializados, 
isto é, recorre-se à força da Justiça para arbitrar 
sobre uma questão ocorrida no condomínio. 

Exemplo disso, em decisão recente, a 37ª 
Câmara Extraordinária de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve 
sentença que condenou síndico à retratação 
pública perante os condôminos, além do 
pagamento de indenização por danos morais 
no valor de R$ 20 mil à uma ex-síndica. 
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O fato ocorrido se deu durante assembleia 
geral do condomínio, durante a qual o 
síndico acusou sem provas sua antecessora da 
prática de crime de estelionato e falsificação 
de procuração, o que veio a ser configurado 
como dano moral, gerando a obrigação de 
retratação junto aos demais moradores e 
multa. 

Esse foi um caso em que o síndico foi 
penalizado por má conduta. Porém, o 
inverso também é comum: ele ser a vítima da 
situação. Ilustrando uma situação desse tipo, 
temos sentença feita pelo Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) 
em agosto desse ano a qual determinou que 
síndica seja indenizada por ameaça, agressão 
física e ofensa verbal.

O juiz substituto do 4º Juizado Especial 
Cível de Brasília condenou uma moradora da 
Área Octogonal/Sudoeste a pagar R$ 6 mil de 
indenização por danos morais à síndica do 
condomínio que pediu reparação por ter sido 
injuriada, agredida fisicamente e ameaçada 
pela parte ré, após discussão a respeito do uso 
da água do edifício.

 Segundo o relato, a síndica conversava 
com a subsíndica na área comum do prédio, 
quando a acusada se aproximou, gritando e 
xingando, e alegou que a síndica estaria de 
“marcação com ela”. Surpresa com a situação, 
a vítima permaneceu sem reação, quando foi 
atacada pela moradora, que a agarrou pelo 
pescoço como se quisesse sufocá-la e deu um 
tapa no seu rosto. 

A subsíndica testemunhou a situação e 
afastou as mulheres. A síndica agredida 
queixou-se, ainda, de ter sofrido ameaças, pois 
quando avisou que estava indo à delegacia 
para registrar ocorrência, quando a moradora 
teria afirmado para ela “tomar muito cuidado 
porque tem duas filhas pequenas”.

A moradora acusada é idosa e declara sofrer 
de depressão após o trauma do falecimento 
de uma neta. Isso, contudo, não serviu de 
atenuante no ponto de vista da Justiça, a qual 
considerou que o fato de ter depressão não a 
isenta de reparar eventual prejuízo por sua 
conduta. “Depressão não é carta branca para 
o idoso eventualmente agredir moralmente 
e fisicamente de quem discorda”, asseverou o 
magistrado responsável pelo caso. 



Multa ou advertência, como chamar a atenção de condôminos infratores?
Em um ambiente no qual se reúnem 

indivíduos com as mais diversas 
personalidades e condutas o convívio coletivo 
só se torna viável pois é alicerçado em um 
código de posturas que dita o que é certo ou 
não dentro do condomínio. Esse conjunto de 
direitos e deveres, tanto de moradores quanto 
de síndicos, está contido na convenção, bem 
como no regimento interno do condomínio. 

Isso é legitimado, uma vez que há – 
no ordenamento jurídico brasileiro – 
uma lei que versa sobre a existência 
dos condomínios e suas demandas. 
Como forma de regular as ações 
dentro desse espaço, a Lei 
4.591/64 (conhecida também 
por Lei do Condomínio) 
prevê a aplicação de multas 
aos que, fazendo parte 
daquele grupo, não 
obedecerem às 
regras por ele 
impostas. 

A multa não deve ser interpretada como 
um meio de “vingança” ou má fé por parte 
do síndico e também não deve ser usada 
de forma arbitrária por ele. Trata-se de um 
instrumento, antes de tudo pedagógico, no 
intuito de penalizar o condômino infrator 
com o objetivo de ensiná-lo o que é correto 
a fazer. 

Como deve ser feito o alerta aos condôminos 
que falham em suas responsabilidades: multa 
ou advertência? Para o advogado Cristiano 
Maia, experiente em Direito Condominial, 
quase todo confl ito relacionado a 
condomínio pode ser evitado com o uso 
do bom senso. 

“Tanto a multa quanto a advertência 
têm sua validade como mecanismos de 
impor ordem no espaço coletivo que é 
o condomínio, contudo, sabemos que 

há pesos diferentes para cada uma 
delas, sendo que a advertência 
deve vir antes da multa. O 
indicado é que, mediante 

uma falta, o condômino 
seja inicialmente advertido e, em caso de 
reincidência, multado”, afi rma Maia. 

Embora a legislação brasileira estabeleça 
a legitimidade da aplicação da multa no 
condomínio, o advogado explica que não há 
previsão sobre valores correspondentes nem 

quando essa penalidade deve ser imposta. 
“As infrações e os referidos valores devem 
constar na Convenção, isso não é o síndico 
quem decide, ele apenas executa o que já foi 
previamente acordado por todos que fazem 
parte do condomínio”, esclarece o jurista. 

A multa não deve jamais ser vista pelo 
síndico como uma fonte de receita. Ela não 
é um recurso para se apelar nesse sentido, 
mas sim na intenção de limitar as ações dos 
condôminos visando uma melhor entre 
todos. Ela só deve ser aplicada quando houver 
certeza inequívoca de que um determinado 
morador descumpriu o regimento interno. 
Para os casos de depredações do patrimônio, 
por exemplo, a multa só deve ser aplicada 
quando houver provas que responsabilizem o 
indivíduo. 

“Antes de pensar em uma forma de penalizar 
o condômino faltoso, o síndico conciliador 
deve buscar uma negociação pacífi ca, em 
nome dos interesses do condomínio. Muitas 
vezes uma conversa amigável ou um e-mail 
educado podem ser mais efetivos que uma 
multa pecuniária. O bom síndico tem que ter 
jogo de cintura”, pontua o advogado Cristiano 
Maia. 
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7 alterações trabalhistas promovidas pela nova CLT
Alvo de críticas por parte uns e aprovação 

por outros, o conjunto de medidas conhecido 
como Reforma Trabalhista está em vigor desde 
novembro de 2017. A lei n. 13.467/17 alterou 
substancialmente a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e trouxe mudanças na relação 
entre empregador e empregado. 

Para se atualizar com as novas regras, 
é fundamental que o síndico conte com 
a assessoria jurídica, seja por via de uma 
administradora de condomínios ou mesmo 
por um contrato com advogado particular. 

Na gestão de funcionários, é essencial que tudo 
seja formalizado e registrado por instrumentos 
legais válidos, assim o condomínio garante o 
cumprimento da legislação em vigor e evita 
problemas com a Justiça. 

Com menos de um ano de vigência, tais 
alterações promovidas pela reforma ainda 
suscitam algumas dúvidas. 
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1) Acordo de rescisão contratual
Havendo comum acordo entre as partes, o 
trabalhador que não foi demitido por justa 
causa perde o direito ao seguro desemprego, 
ganha só metade do aviso prévio e 20% da 
multa do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), mas poderá movimentar até 
80% do saldo da conta vinculada.

2) Remuneração
O pagamento do piso ou salário mínimo não 
é obrigatório na modalidade de remuneração 
por produção. Trabalhadores e patrões podem 
negociar todas as formas de remuneração, que 
não precisam fazer parte do salário.

3) Férias
Havendo negociação, elas podem ser 
fracionadas em até três períodos, desde que 
um dos períodos seja de pelo menos 15 dias 
corridos.

4) Repouso
O intervalo destinado ao descanso do 
funcionário dentro da jornada de trabalho 
pode ser negociado, desde que tenha pelo 
menos 30 minutos. 

5) Terceirização
Haverá uma quarentena de 18 meses que 
impede que a empresa demita o trabalhador 
efetivo para recontratá-lo como terceirizado. 

6) Transporte
O tempo despendido até o local de trabalho e o 
retorno, por qualquer meio de transporte, não 
é computado na jornada de trabalho.

7) Jornada de trabalho
A jornada diária pode ser de 12 horas com 36 
horas de descanso, respeitando o limite de 44 
horas semanais (ou 48 horas, com as horas 
extras) e 220 horas mensais.

CONFIRA A SEGUIR UM RESUMO DE 7 PONTOS QUE FORAM REVISTOS:



Prática de Ciberbullying deve ser coibida nas 
redes sociais do condomínio

A convivência entre moradores de um 
condomínio nem sempre vai ser completamente 
pacífica ou um “mar de rosas”, como se costuma 
falar. Embora exista um código de condutas 
que regulamente as ações dentro desse espaço 
comum em busca de um equilíbrio, as diferenças 
entre as pessoas existem e, às vezes, elas se 
exacerbam, o que pode ocasionar conflitos 
difíceis de serem sanados. 

Essa coexistência que, por vezes, já é 
complicada no “mundo real”, passou a ganhar 
um outro cenário no qual existir: o “mundo 
virtual”. Com a popularização da internet como 
um meio de comunicação rápido, prático e 
democrático, as redes sociais ganharam muitos 
adeptos nos últimos anos, nas mais variadas 
faixas de idade e renda. Os fenômenos do 
whatsapp e facebook são hoje uma realidade na 
vida de grande parte da população. 

Se – por um lado – essa maior acessibilidade 
facilitou a comunicação dentro do condomínio, 
por outro, hoje é necessário se lidar com um 
outro viés das redes sociais: o ciberbullying, 
como se convencionou chamar as ofensas 
praticadas no âmbito da internet. Infelizmente, 
um espaço que deveria ser usado em benefício 
da coletividade, a fim de facilitar a vida de todos, 
algumas vezes passa a servir como vitrine de 
injúrias e palco de enfrentamentos que podem 
chegar a ir parar na Justiça. 

Tais atitudes devem ser coibidas pelo 
moderador das redes, o síndico. Ele deve – 
inclusive – ser o primeiro a dar o exemplo. Você 
conhece o que se caracteriza como ciberbullying? 
Trouxemos um resumo. 
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COMBATENDO O 
CIBERBULLYING

AMEAÇA 
Receber qualquer tipo de ameaça via 
mensagens inbox ou mensagens de texto 
via celular.

CALÚNIA
Afirmar que a vítima praticou ato criminoso 
em perfis de redes sociais e grupos de 
mensagens.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
Ameaçar alguém a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa em meio virtual

DIFAMAÇÃO 
Postar em páginas de redes sociais em grupos 
de mensagens informações que atinjam a 
honra da vítima.

FALSA IDENTIDADE
Utilização de perfis fakes para entrar em sites 
de relacionamento ou usar foto de desafeto 
para criar perfil falso.

INJÚRIA
Qualquer opinião pessoal de uma pessoa em 
relação a outra que seja depreciativa em redes 
sociais.

PERTURBAR A TRANQUILIDADE
Envio de mensagens incômodas frequentes 
pode caracterizar essa contravenção.



Manutenção de Drywall
O teto em gesso acartonado (Drywall) é 

uma tendência atual na arquitetura residencial 
devido a características positivas, tais como a 
versatilidade, conforto térmico e acústico, a 
praticidade na instalação, além de modernizar 
e embelezar o ambiente. Assim como qualquer 
outro material, é necessário estar atento para os 
cuidados específicos com ele. A negligência com 
isso pode gerar muitas dores de cabeça para o 
comprador.

Esse tipo de forro tem como principal inimiga 
a umidade e esse deve ser o foco de combate, 
já que esse material pode amolecer com o 
excesso de água, formando goteiras e gerando 
problemas, os quais, em casos mais graves, 
podem diminuir a vida útil do produto e levar 
a troca. A principal dica de conservação é, 
portanto, manter o gesso seco. Caso o forro 
tenha um buraco pequeno ou uma goteira de até 
1 cm, basta passar um pouco de massa corrida 
para solucionar o problema. Porém, se o dano 
for de maior extensão, o indicado é trocar a 
chapa de gesso no local correspondente, antes 
que haja comprometimento de todo o teto. 

Porcelanato na piscina
O inverno vai dando adeus e a elevação da 

temperatura já nos faz pensar no verão. A 
estação mais quente do ano combina com 
o prazer de desfrutar de uma boa piscina no 
condomínio. Os modelos mais tradicionais têm 
sido substituídos cada vez mais por ousadia e 
modernidade arquitetônica. Os projetos em 
áreas molhadas têm ganhado diferentes cores, 
texturas, estampas e materiais que agregam um 
valor diferenciado ao imóvel, saindo do lugar 
comum. 

O uso de porcelanato proporciona a 
versatilidade na escolha de linhas, com aspecto 
de madeira, mármores, pedras, cimentos e até 
mesmo inspirados nos ladrilhos portugueses. 
Além da variedade estética que permite criar 
diversos estilos, a praticidade e segurança são 
outras qualidades a serem ressaltadas, visto 
que a absorção de água é menor que 0,5%, o 
que o torna adequado para áreas molhadas.

Uso de capacetes
O seu condomínio está em dia com o 

fornecimento de EPIs aos funcionários, 
conforme exige a NR6 (Norma 
Regulamentadora), do Ministério do Trabalho e 
do Emprego? Essa sigla significa Equipamentos 
de Proteção Individual e, dentre eles, o 
capacete é um dos mais importantes, haja vista 
a gravidade de incidentes na região da cabeça 
poder deixar o colaborador incapacitado ou até 
ser fatal. 

Os capacetes são extremamente importantes 
para a proteção da cabeça e do crânio dos 
trabalhadores na execução das mais variadas 
funções que os colocam em risco eminente. 
No condomínio, eles são imprescindíveis 
nos funcionários que desenvolvem trabalho 
em altura, por exemplo, como aqueles 
responsáveis por limpeza e manutenção de 
fachadas, instaladores de grades ou telas 
externas, dentre outros. Ainda que o serviço 
esteja sendo desempenhado por empresa 
terceirizada, o síndico deve fiscalizar o uso de 
EPI, pois – em caso de acidentes – ele pode ter 
a responsabilidade compartilhada.

Dicas para você
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