


PETs
Criar bichinhos de estimação em condomí-

nio é um direito do morador assegurado pela 
Constituição. Essa posse, contudo, deve ser res-
ponsável. Além de cuidar da saúde do animal 
para que não ofereça riscos às demais pessoas, 
o tutor também deve zelar para que seu pet não 
cause prejuízos ao condomínio nem aos vizi-
nhos. Perdas materiais deverão ser ressarcidas. 

O artigo 936 do Código Civil nos indica que 
o dono ou detentor do animal que cause danos 
a um terceiro está obrigado a indenizá-lo pelos 
prejuízos patrimoniais e morais sofridos, con-
tudo, para que haja a obrigação de reparar ou 
indenizar é necessário que os danos causados 
pelo animal tenham sido consequência da con-
duta de seu dono. Ou seja, o prejuízo deverá ser 
ressarcido desde que não se prove a culpa da 
vítima ou um motivo de força maior. 

Cortinas
Elas são capazes de mudar a cara de um am-

biente em poucos passos, conferindo persona-
lidade e conforto. As cortinas são elementos-
-chave na decoração e elas devem ser escolhidas 
levando em consideração alguns critérios, tais 
como: a decoração local, a incidência de sol, a 
dimensão das janelas e do cômodo e a finalida-
de do espaço a que se destina. 

Existem várias modalidades que servem a di-
versos interesses. As de varão são leves, práti-
cas e econômicas, com uma grande variedade 
de modelos e tecidos; as persianas são práticas 
e fáceis de limpar e têm a vantagem de bloque-
ar total ou parcialmente a luz; as cortinas de 
painel, que possuem caráter minimalista; há as 
clássicas cortinas romanas que dão um ar mais 
sofisticado. Por fim, as cortinas de trilho são as 
mais comuns e versáteis, uma vez que podem 
ser montadas com tecidos e outros materiais de 
diferentes texturas, acabamentos e cores. 

Demissão por acordo
A legislação trabalhista passa atualmente por 

diversas revisões e a maioria delas flexibiliza 
regras pré-existentes. Uma dessas mudanças 
diz respeito à possibilidade de o empregado e 
o patrão fecharem um acordo para demissão, o 
que diminui a burocracia e pode trazer benefí-
cios a ambos. 

Em caso de se realizar um acordo para finali-
zação de relação de trabalho, o empregado terá 
direito a: a) sacar 80% do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS); b) receber in-
denização de 20% sobre o saldo do FGTS; 3) 
50% do aviso prévio, se indenizado; 4) receber 
demais verbas trabalhistas (saldo de férias, 13º 
proporcional, etc). O empregado demitido por 
acordo, entretanto, não terá direito a seguro 
desemprego. 

Dicas para você
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Desafio 2019: reduzir taxa de condomínio
Com um cenário econômico pouco favorável, 

todos querem encontrar uma maneira de dimi-
nuir despesas para poder continuar fazendo com 
que elas caibam no orçamento do mês. Dentre 
elas está o custo com a taxa do condomínio, um 
valor da manutenção do prédio que é comparti-
lhada entre os condôminos. Em tempos de crise, 
fica o desafio: como reduzir essa taxa?

A equação, em teoria é simples: devemos ele-
var a receita e diminuir as despesas ordinárias 
(aquelas que vêm todo mês e não podem deixar 
de ser pagas). A prática, entretanto, é compli-
cada: como fazer isso acontecer? Algumas dicas 
podem ajudar a encontrar meios que ajudem a 
diminuir os gastos do condomínio e aumentar a 
arrecadação. 

O primeiro passo é enxugar o que for possível. 
Deve-se fazer uma avaliação criteriosa de tudo 
que é pago pelo condomínio. Cada contrato de 
serviço terceirizado, como manutenções, deve 
ser revisado antes de renovar. Não se deve ter 
vergonha de barganhar descontos e ir ao merca-

do em busca de profissionais que façam o mes-
mo serviço cobrando menos, sem esquecer a 
qualidade, é claro. 

Depois, é necessário estabelecer escolhas ra-
cionais analisando custos que demandam água 
e luz. Procure saber em quais atividades do 
condomínio elas são necessárias e se é possível 
reduzir a frequência dessas atividades sem com-
prometer a sua qualidade. 

Por exemplo, reflita: É possível deixar de lavar 
a calçada e passar apenas a varrê-la? É possível 
trocar a iluminação das áreas comuns por uma 
mais econômica com sensor de presença? A in-
dividualização de hidrômetros trará mais bene-
fícios que malefícios? Podemos trocar o portei-
ro presencial por uma portaria remota em todos 
os turnos ou pelo menos um turno?

Outro ponto a ser observado é a questão dos 
inadimplentes. Quando há pessoas que usu-
fruem do condomínio sem pagar por ele temos 
um problema, pois esse débito termina entran-
do na conta de alguém. É fundamental fazer 

uma cobrança ativa das dívidas e, caso necessá-
rio, levar os inadimplentes à Justiça para receber 
o valor devido. Há hoje dispositivos legais que 
aceleram a cobrança.

Por fim, além de buscar diminuir as saídas do 
caixa do condomínio, é importante pensar for-
mas diferentes de aumentar as entradas. Sim, é 
possível gerar renda no condomínio” E mesmo 
sendo baixa ela poderá contribuir para reduzir a 
taxa de rateio entre todos os condôminos. 

O aluguel de espaços é uma alternativa para 
rentabilizar. Podem ser desde locações de espa-
ços não utilizados no condomínio para algum 
morador, ou locar academia e estacionamentos, 
por exemplo, para empresas terceiras, até o alu-
guel do terraço do condomínio para instalação 
de antenas de telefonia e internet. Há também a 
possibilidade de locar espaços para publicidade, 
como outdoors e painéis digitais. Em todos estes 
casos, é necessária a aprovação dos moradores 
em reunião de assembleia do condomínio. 
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