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EDITORIAL

INDICADORES ECONÔMICOS SETEMBRO 2017
 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 Ano 12 

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

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

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

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

1.076,20 

0,5539 
0,5539 
0,536 
0,57 

0,3004 
0,81 
23,48 
937,00 

1.076,20 

0,5626 
0,5626 
0,0623 
0,58 

0,3091 
0,81 
23,51 
937,00 

1.076,20 

0,5512 
0,5512 
0,0509 
0,58 

0,2977 
0,80 
23,51 
937,00 

1.076,20 

4,69 
4,69 
0,60 
4,79 
2,60 
6,35 
0,94 
6,48 
--- 
--- 

7,49 
7, 49 
1,25 
7,44 
4,28 
12,06 
1,51 
6,48 
--- 
--- 
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A sociedade é mutável e as leis e regras que a regem 
devem acompanhar suas mudanças. O Jornal do Síndico 
já abordou em outra oportunidade, por exemplo, a 
nova onda dos serviços de locação compartilhada, 
como o oferecido pelo aplicativo Air BNB, no qual o 
dono do apartamento pode locar o imóvel ou parte 
dele (um quarto) por uma curta temporada, como se 
fosse uma hospedaria. 

Nesta edição de setembro da nossa publicação, 
trazemos mais uma discussão acerca dessa necessidade 
de atualizar as normas do condomínio afim de 
abranger novas modalidades de relações estabelecidas. 
A convenção do condomínio e seu regimento interno 
não são textos imutáveis, eles podem ser atualizados 
para acrescentar novas disposições de acordo com 
a dinâmica do prédio, obviamente desde que essa 
alteração seja feita com a anuência da assembleia. 

Nesse mês, fazemos referência específica ao uso 
- cada vez mais frequente - dos apartamentos como 
Home Office, termo em inglês usado para designar 
os escritórios montados dentro do próprio ambiente 

doméstico. Há condomínios novos que já possuem 
regras para essa atividade, mas os mais antigos não 
têm. Saiba um pouco mais sobre o que são os home 
offices na nossa matéria da seção “Cotidiano”.

Outra matéria de destaque em nosso JS deste mês é 
sobre a vacância no cargo de síndico. Na ausência dele 
- seja por renúncia, doença ou falecimento - você sabe 
como o condomínio deve proceder? A legislação não 
é taxativa sobre o assunto e os procedimentos podem 
variar de acordo com as convenções condominiais. 
De todo modo, essa é uma situação da qual nenhum 
condomínio está isento, e é interessante ter um plano 
de ação imediato, caso seja necessário. Saiba mais em 
nossa seção “Administração”.

Setembro é o mês que finaliza o inverno e traz a 
primavera. Desejamos a todos os nossos leitores um 
excelente mês, com essa nova estação, com novos 
projetos e muita força em prol dos interesses coletivos 
do condomínio. 

A todos, uma ótima leitura!

Os editores

NOSSA 
MENSAGEM
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DICAS

LÂMPADAS LED

Você sabia que as mãos - 
e especificamente os dedos 
- são as áreas do corpo mais 
comumente atingidas em 
episódios de acidente laboral? 
Somadas, mãos e dedos, são 
as áreas que representam 31% 
dos acidentes que aconteceram 
entre 2012 e 2016, mais de 
800 mil casos de acordo com 
o Observatório de Segurança 

Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, elaborado pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

É válido lembrar que garantir os equipamentos e ambiente adequado que 
garantam a plena segurança dos funcionários é uma responsabilidade do 
contratante. As luvas de proteção são exemplo de um tipo de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI) que deve ser fornecido ao trabalhador. As 
luvas podem ser feitas de vários materiais, como raspa de couro, látex, PVC, 
neoprene, lona, dependendo do uso a que se destina.

Ecológicas e econômicas, as lâmpadas do tipo LED têm sido uma opção cada 
vez mais recorrente em condomínios que visam reduzir a conta de energia. 
Deve-se ter bastante atenção ao adquirir esse produto: Desde 17 de julho de 
2017, está proibido o comércio de lâmpadas LED (com regulador integrado à 
base) sem certificação do Inmetro. O consumidor deve ficar atento e preços 
muito baixos devem servir de alerta, pois há no mercado produtos irregulares 
com selo falsificado e com outras informações inverídicas que podem trazer 
sérios riscos.

A certificação visa garantir um padrão de qualidade de iluminação, baixo 
consumo e, também, segurança, evitando a comercialização de modelos 
irregulares, que oferecem riscos de superaquecimento, choque e curto-circuito. 
Todos os produtos certificados devem informar nas embalagens o selo de 
identificação do Inmetro, número de registro, o comparativo de equivalência 
da potência do LED em relação às lâmpadas fluorescentes e às incandescentes 
(W), temperatura da cor (K) e a eficiência energética (Im/W).

Não são raros os casos em que uma reforma é concluída com um custo 
muito maior que o inicialmente estimado. Isso acontece por alguns motivos 
que podem ser evitados, desde que haja um planejamento minucioso prévio. 
O primeiro passo é fazer uma pesquisa de mercado para ver o valor médio que 
cada material que será usado e, com base nesse preço, fazer um orçamento, 
lembrando de acrescentar um percentual a mais já considerando um possível 
reajuste. 

Junto ao planejamento de preços, é fundamental que sejam listados 
absolutamente todos os materiais necessários, desde o número de sacas de 
cimento à uma trena. Em parte, é função do arquiteto ou engenheiro fornecer 
essa informação ao cliente. Por fim, outra dica útil é negociar o pagamento 
da mão de obra por etapas e jamais antecipadamente, pois corre-se o risco de 
levar calotes. O pagamento por diária também não é o ideal, pois a obra pode 
ser atrasada propositalmente.

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

FONE: (81) 2123.9400 | FAX: 2123.9404

LUVAS DE SEGURANÇA

DICAS PARA REFORMA
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COTIDIANO

Cada vez mais populares, os escritórios do tipo 
home office conquistaram vários adeptos no Brasil, 
sobretudo em tempos de crise econômica. Porém, 
o funcionamento deles devem passar pelo crivo do 
condomínio, uma vez que isso influencia na rotina 
do prédio e seus moradores. 

O chamado home office é o termo em inglês 
usado para designar um escritório doméstico, 
ou seja, aquele ambiente de trabalho montado 
dentro da própria casa, o que traz benefícios como 
a economia com aluguel, conta de energia, água, 
pagamento de funcionários, por exemplo. 

Para o usuário, tal modalidade de ambiente é 
cheia de vantagens, no entanto, para o condomínio 
talvez isso não seja tão bem visto. Trabalhar em casa 
não é algo ilegal, mas em determinadas situações, 
pode trazer inconveniências aos demais condôminos 
e funcionários. 

O síndico Josias Machado, de Fortaleza (CE), relata 
alguns problemas que enfrentou. “Percebemos no 
condomínio, um fluxo maior de visitantes que o 
que era costume em um determinado apartamento, 
várias pessoas deixando encomendas e envelopes na 
portaria, as vagas de garagem para visitantes sempre 
ocupadas por “visitas” deste mesmo condomínio, 
reuniões no salão de festas. Tomei a iniciativa de 
ir falar com o inquilino do apartamento e descobri 
que ele havia transferido a empresa dele para o seu 
endereço domiciliar”, relata. 

Não havia nada sobre o assunto na convenção 
do condomínio, mas a situação foi conciliada 
amigavelmente, conta o síndico. “Expliquei para o 
morador que aquilo constituía um desvio da finalidade 

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

do condomínio, que é habitação. No entanto, eu 
também sabia que ele passava por um momento 
profissional delicado e não era meu interesse de 
nenhum modo prejudicá-lo, então estabelecemos 
algumas regras de comum acordo”. 

Dentre as medidas acertadas, estava: 
proibição do uso dos porteiros como “secretários 
particulares” para recepção de pessoas e 
documentos, estabelecimento de uma faixa 
de horário para receber visitas relacionadas ao 
trabalho, proibição das áreas comuns do prédio 
para encontros profissionais, máximo cuidado 
com o respeito à lei do silêncio. 

O caso citado foi contornado pacificamente, 
mas isso nem sempre acontece, pois falta 
moderação e bom senso de ambas as partes. 
Portanto, uma iniciativa válida é agregar este 
tema à convenção condominial, orienta o 
advogado Victor Lima. “Antigamente não havia 
a cultura do home office, e por isso não ser 
comum também não havia disposições sobre o 
tema em convenções. No entanto, é necessário 
que se acompanhem as mudanças que chegam 
com o tempo, e é interessante que se discutam 
em assembleias os termos para o uso do 
domicilio para fins profissionais”, comenta.

FUNCIONAMENTO 
DE HOME OFFICE 
NECESSITA 
AUTORIZAÇÃO 
DO CONDOMÍNIO
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A quantidade e intensidade de ruídos aos 
quais você se expõe ao longo do dia são fatores 
determinantes para sua saúde auditiva. O excesso 
de barulho, repetidas vezes, pode ocasionar 
inclusive a perda definitiva da audição ou 
percentuais dela. A OMS (Organização Mundial 
da Saúde) calcula que cerca de 10% das pessoas 
sofrem de deficiência auditiva em todo o mundo, 
números no Brasil revelam que esse número 

chega a 15 milhões.

A perda da audição em decorrência de maus 
hábitos, como, por exemplo, ouvir música em 
volume muito alto, é mais comum do que se 
imagina! Segundo dados de um levantamento 
feito pela SBO (Sociedade Brasileira de Otologia), 
dos casos de perda auditiva de 30 a 35% ocorrem 
por consequência à exposição rotineira ao ruído 
que causa surdez parcial. 

Você tem o hábito de ouvir música alta, 
trabalha em ambientes com muito ruído 
ou mesmo manuseando instrumentos que 
produzem barulho excessivo? Se sim, talvez 
essa seja a hora de buscar formas de proteger 
os ouvidos. A constante exposição a ruídos com 
frequência maior de 85 decibéis pode gerar danos 
significativos na estrutura auricular, resultando 
em ouvir zumbido contínuo ou sons distorcidos. 
Isso acontece por causa das várias lesões nas 
células auditivas sensoriais e essas consequências 
muitas vezes são irreparáveis. 

Os efeitos da poluição sonora às vezes são 
subestimados, uma vez que dificilmente 
causam um problema de imediato. 
Entretanto, em longo prazo, o efeito 
acumulativo das agressões constantes 
ao aparelho auditivo confluem para um 
desfecho sério e as pessoas geralmente só 
se dão conta disso quando a consequência 
negativa já se instalou e o problema não 
tem solução. 

Estudos da Universidade de São Paulo 
(USP) indicam que os problemas auditivos 
adquiridos por maus hábitos estão 
acometendo faixas etárias cada vez mais 
jovens, graças ao estilo de vida pouco 
cuidadoso com essa questão. Um estudo 
mostra que de 2004 a 2009 cresceu em 
20% o número de jovens menores de 
20 anos de idade que são atendidos 
pelo serviço da Faculdade de Medicina 
da USP, a pesquisa foi realizada pelo 
Grupo de Apoio às Pessoas Portadoras 
de Deficiência Auditiva que pertence a 
Universidade.

MAUS 
HÁBITOS 

PODEM 
CAUSAR PERDA 

DA AUDIÇÃO

BEM ESTAR

Por Cecília Lima 

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

Atividades como ouvir música em volume 
alto ou manusear máquinas ruidosas com 
frequência podem causar gradativamente 
perda auditiva irreversível.
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O síndico é a pessoa eleita democraticamente 
por meio de votação para gerir o condomínio 
em nome do benefício coletivo. A ele cabe a 
responsabilidade pelas finanças, manutenções, 
gerenciamento dos funcionários, conciliação dos 
interesses dos condôminos, obras... As atribuições 
não são poucas e algumas vezes pode acontecer 
de a pessoa eleita para o cargo não querer mais 
ocupá-lo. 

Nessas situações, quem assume o condomínio? 
A mesma pergunta se aplica aos casos de morte 
ou doença que impossibilite o síndico de exercer 
sua função. Para o advogado Neemias Souto a 
medida a ser tomada será orientada pelo que diz 
a convenção do condomínio. 

“A maioria dos prédios já elegem, junto com o 
síndico, o seu vice, o qual deve assumir de imediato 
sendo observada a vacância do cargo. Outras 

convenções podem estabelecer o presidente do 
Conselho Fiscal como síndico interino até que 
seja convocada uma nova eleição”, explica Souto. 

Segundo o jurista, os procedimentos variam, 
pois a lei que rege os condomínios não é 
taxativa sobre como agir nessas situações. Caso 
a convenção seja omissa a respeito do tema e 
não haja nenhuma outra liderança com poderes 
instituídos para assumir a sindicância, é necessário 
realizar uma assembleia extraordinária para 
deliberar sobre o assunto em caráter de urgência, 
pois o condomínio não pode ficar sem um 
representante. 

“É válido ressaltar que a relação do síndico 
com o condomínio não é de empregado 
e empregador, sua atividade é de caráter 
voluntário e ele é livre para abdicar de suas 
funções seja alegando ou não algum motivo para 
tal”, complementa. O advogado, contudo, alerta 
para o fato de que nada impede que o ex-síndico 
seja posteriormente responsabilizado por algo 
irregular no condomínio durante seu tempo de 
gestão, mesmo depois de deixar de ser síndico. 

“Infelizmente, sabemos que muitas vezes a 
renúncia se deve pelo medo de ser penalizado por 
alguma falha cometida por descuido ou má fé na 
administração, mas é preciso deixar claro que sair 
do cargo não isenta a pessoa da responsabilidade 
de responder pelo tempo em que o ocupou”, 
esclarece Neemias. 

E se ninguém se voluntariar para ocupar 
o cargo vago? Esse é um problema que pode 
ocorrer, mas que pode ser contornado com a 
contratação de um síndico profissional, carreira 
que cresce cada vez mais nas grandes cidades. Isso 
pode ser uma solução definitiva ou temporária, 
até que algum condômino ofereça seu nome 
para ocupar a administração do condomínio.

TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00139037419988190000 RIO DE 
JANEIRO CAPITAL 38 VARA CIVEL (TJ-RJ)
Data de publicação: 22/10/1998
Ementa: PROCESSUAL CIVIL - NUNCIACAO DE OBRA 
NOVA - POSSE - CONDOMINIO DE FATO. 1. SE MAIS DE 
200 PESSOAS INVADEM UM IMOVEL QUE COMPREENDE 
206 APARTAMENTOS ESPALHADOS EM 4 BLOCOS DE 4 
ANDARES CADA E MAIS O TERRENO COMUM A TODAS 
AS CONSTRUCOES, DELIMITADOS E CERCADOS, CADA UM 
TEM A POSSE DO APARTAMENTO QUE OCUPA E TODOS 
TEM A POSSE DAS AREAS LIVRES DO TERRENO, PODENDO 
ESSA POSSE SER DEFENDIDA EM FAVOR DE TODOS POR 
ASSOCIACAO DE MORADORES POR ELES ORGANIZADA, 
A QUAL FUNCIONA COMO UM CONDOMINIO DE FATO. 
2. VIVENCIANDO SITUACOES DE FATO QUE NAO FORAM 
PREVISTAS PELO LEGISLADOR, CABE AO MAGISTRADOR 
DAR SOLUCOES PRATICAS A TAIS SITUACOES, TAL COMO 
ADMITIR QUE A ASSOCIACAO DE MORADORES DEFENDA 
ATRAVES DE NUNCIACAO DE OBRA NOVA, A POSSE DE 
TODOS SOBRE AS AREAS LIVRES DO TERRENO, ONDE 
UM DOS CO-POSSEIROS PASSOU A ERIGIR EM BENEFICIO 
PROPRIO. 3. RECURSO A QUE SE DA PROVIMENTO.

Encontrado em: DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL 
22/10/1998 - 22/10/1998 APELANTE: ASSOCIACAO DE 
MORADORES E AMIGOS
TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00313863120148190203 RIO DE 
JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 5 VARA CIVEL (TJ-
RJ)
Data de publicação: 29/04/2016
Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE VIZINHANÇA E DE 
CONSTRUIR. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. PRETENSÃO DE 
DEMOLIÇÃO DE OBRA APONTADA COMO ILÍCITA. VILA DE 
6 CASAS GEMINADAS, SENDO A DO AUTOR A PENÚLTIMA 
E A DO RÉU A ÚLTIMA. POSIÇÃO DA PORTA DO RÉU QUE 
ESTARIA TIRANDO A PRIVACIDADE DO AUTOR BEM COMO 
INVADINDO ÁREA (CORREDOR) DE USO COMUM. PEDIDO 
DE DANO MORAL CONTRAPOSTO DO RÉU. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE AMBAS AS PARTES. 
APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU. SENTENÇA QUE SE 
MANTÉM. PRAZO DECADENCIAL DE ANO E DIA, A CONTAR 
DA CONCLUSÃO DA OBRA, PARA A PRETENSÃO DE 
DEMOLIÇÃO (ART. 1302 DO CC) JÁ ALCANÇADO QUANDO 
PROPOSTA A AÇÃO. PROVA NÃO CONFIRMANDO A 
VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE, AO CONTRÁRIO, INDICANDO 
A POSSIBILIDADE DE OS DEMAIS CONDÔMINOS TAMBÉM 
REALIZAREM A MESMA OBRA FEITA NA CASA DO AUTOR 
RELATIVAMENTE AO APROVEITAMENTO DE PARTE 
DO CORREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 
SENTENÇA CORRETA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. O 
autor alega que é vizinho do réu em uma vila e que suas 
casas são geminadas, sendo que as portas de entrada dão 
acesso para um corredor (área comum), contudo, o réu 
realizou um acréscimo indevido ao seu imóvel, que é o 
último da vila, construindo uma sala que invade o citado 
corredor e disso resultando que a porta dele ficou de frente 
para a do autor, tirando a privacidade do imóvel do autor 
e invadindo o espaço comum. Por isso, invocando o art. 
1277, CC, pede que a porta seja mudada para a posição 
original, a liberação da parte comum edificada que invade o 
corredor , bem como seja o réu condenado ao pagamento 
de indenização por danos morais. Em contestação, o 
réu defende: (a) que adquiriu o imóvel em 2008 já com a 
construção cuja demolição o autor ora pretende, porém 
com prazo prescricional de 5 anos já alcançado, (b) que a 
construção não viola direito de vizinhança e nunca foi objeto 
de reclamação dos demais condôminos, (c) que inexiste o 
dano moral. Em pedido contraposto, requer a condenação 
do autor em dano moral. 2. Calcado no depoimentos de 
testemunhas e no...

ADMINISTRAÇÃO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

CARGO VAZIO: NA FALTA DO 
SÍNDICO, QUEM ASSUME O 

CONDOMÍNIO?

JURISPRUDÊNCIAS
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LEGISLAÇÃO

A presença de animais domésticos em 
condomínios residenciais é um tema que ainda gera 
muita polêmica, pois há diferentes interpretações 
por parte dos juristas acerca disso, o que alimenta 
ainda mais as discussões sobre o direito do 
condomínio em vetar a permanência dos pets. Em 
agosto, a 4ª Turma Cível do TJDFT modificou por 
decisão unânime sentença de 1ª instância, que 
havia negado o direito de permanência de animal 
de estimação em um condomínio.

A autora da ação afirmava ser idosa e 
cardiopata, possuía um cão de pequeno porte, raça 
Shih Tzu, o qual lhe fazia companhia. Em julho de 

2016, recebeu um comunicado de “advertência” 
do condomínio, solicitando a imediata retirada 
do animal do apartamento, sob alegação de 
descumprimento à legislação condominial, que 
proíbe a manutenção de animais domésticos nas 
unidades autônomas. 

A senhora destacou que firmou contrato de 
locação em 22/04/2016, sendo que o regimento 
interno proibindo animais foi discutido e votado 
em assembleia realizada em 14/07/2016, ou 
seja, após a celebração de seu contrato de 
locação. Apesar disso, o condomínio sustentou a 
obrigatoriedade de observância à sua convenção, 
cujas normas proibitivas foram legalmente 
instituídas por vontade dos condôminos, devendo, 
portanto, prevalecer sobre o interesse individual 
da moradora. 

Ao analisar o recurso, o magistrado relator do 
caso afirmou que o veto a animais só se justifica 
em casos nos quais a finalidade seja preservar a 
segurança, o sossego e a saúde dos condôminos, 
de modo que a proibição de animais domésticos 
tem que ser relativizada, caso a caso, e nunca 
taxativa, generalizando todo e qualquer animal, 
mesmo não havendo razões para bani-lo.  

Desse modo, o relator acrescentou “a vedação 
estabelecida na Convenção e no Regimento Interno 
deve ser aplicada somente aos casos em que, a 
presença do animal oferece risco aos vizinhos, 
ou perturbação do sossego. De mais a mais, não 
há notícia, tampouco alegação, de qualquer 
reclamação quanto a barulho excessivo, mau 
cheiro, risco à saúde, ao sossego ou à segurança 
por parte dos demais condôminos”.

Assim sendo, o magistrado concluiu que 
não havia fundamento jurídico para impedir a 
permanência do animal nas dependências do 
Condomínio. “Por conseguinte, não se sustentam 
os efeitos jurídicos decorrentes da infração à 
proibição sob análise e a eventual multa deixa de 
ser exigível nesse específico caso”, determinou.

Diante disso, o Colegiado deu parcial 
provimento ao recurso da autora para assegurar-
lhe a criação e permanência do seu atual animal 
(cachorro da raça Shih Tzu) no Condomínio em que 
mora, em Águas Claras (DF), durante o período 
de locação da respectiva unidade residencial; e 
suspender os efeitos da notificação emitida pelo 
Condomínio, pela suposta infração à respectiva 
Convenção e Regimento Interno. 

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

PROIBIÇÃO DE 
ANIMAIS EM 

CONDOMÍNIO DEVE 
SER RELATIVIZADA
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É certo que cabe ao síndico fazer a guarda das 
áreas comuns e cuidar da edificação como um 
todo, e para isso em alguns casos ele precisaria 
adentrar em uma unidade. Algumas convenções 
trazem em seu bojo pré-autorizações perigosas, 
para que os síndicos entrem em residências 
alheias, uma vez que não contam com a prévia 
autorização do morador. 

Lembrando que a pré autorização da 
convenção, não pode se sobrepor ao que    diz 
a lei, especificamente a Constituição Federal, 
a qual trata acertadamente o domicílio como 
asilo inviolável, salvo em situações taxativas 
devidamente explicitadas no texto da lei, 
quando o ingresso sem autorização ser permito 
somente em caso de flagrante delito ou desastre, 
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial. (art. 5º, inciso XI, 
Constituição Federal) 

E adentrar em uma moradia sem prévia 
autorização poderá fulminar em invasão de 
domicilio por parte do síndico, zelador, ou de 
quem o fizer sem prévio consentimento do 
morador.

Código Penal 

• Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina 
ou astuciosamente, ou contra a vontade 
expressa ou tácita de quem de direito, em 
casa alheia ou em suas dependências:

PENA - detenção, de um a três meses, ou multa.

DR. RODRIGO KARPAT

A Karpat Sociedade de Advogados é o maior 
escritório de direito imobiliário e condominial do país. 

Cobrindo também as diversas áreas do direito desde 
2007, o escritório é responsável por gerenciar mais de 

4.000 processos.

          Dr. Rodrigo Karpat, advogado militante na 
área cível há mais de 10 anos, é sócio no escritório 
Karpat Sociedade de Advogados e considerado um 

dos maiores especialistas em direito imobiliário e em 
questões condominiais do país.

          Além de ministrar palestras e cursos em todo 
o Brasil, Dr. Rodrigo Karpat escreve como colunista do 

site Síndico Net e do Jornal Folha do Síndico, é consultor 
da Rádio Justiça de Brasília e da OK FM e apresenta os 

programas Vida em Condomínio da TV CRECI e Por 
Dentro dos Tribunais do Portal Universo Condomínio.

CONDOMÍNIO: 
INVASÃO DE 

DOMICÍLIO
PELO SÍNDICO 

A situação em que o síndico se encontra 
no caso de querer penetrar em domicílio 
alheio sem prévia autorização, é a mesma 
do policial que quer cópia das imagens do 
circuito interno de TV ou do policial que 
quer adentrar no condomínio sem mandato 
judicial. O condomínio também é considerado 
domicílio nos termos do III, § 4º Art. 150 do 
Código Penal.

Assim, a Constituição assegura a moradia 
o asilo inviolável, do qual, sem prévia 
autorização do dono ou ocupante ninguém 
nela pode penetrar, salvo por ordem judicial 
ou se ali estiver ocorrendo algum desastre ou 
crime, ou ainda para prestar socorro. 

Desta forma, em caso de necessidade, 
por mais que ali esteja ocorrendo uma obra 
irregular, um vazamento ou qualquer outra 
situação, o síndico precisa de autorização do 
morador para ingressar na unidade. Caso esta 
autorização lhe seja negada, ele não deve 
entrar em propriedade alheia, e sim notificar 
o ocupante e se necessário ingressar com 
medida judicial para que lhe seja autorizado 
o acesso ou paralisada a obra. 

Se na unidade estiver ocorrendo um 
vazamento ou uma obra irregular, por 
exemplo; se o morador não permitir a entrada, 
este responderá pelos prejuízos causados 
na esfera civil e o síndico deverá ingressar 
com medida judicial para paralisar a obra se 
necessário ou obrigar o morador ao reparo.   

Mas se ali estiver uma pessoa caída/

acidentada, precisando de ajuda, ou se um 
crime estiver ocorrendo, respectivamente, 
o síndico e a polícia poderão adentrar a 
unidade, conforme autoriza a Constituição 
Federal, para esses casos específicos. 

Para as unidades vazias, sem que se localize 
o morador e se ali algo que poderá gerar 
dano, risco ou prejuízo a terceiros estiver 
ocorrendo, podemos encaixar nas hipóteses 
do instituto da gestão de negócios.

O Código Civil nos traz a figura do gestor 
de negócios que é a conduta de um estranho, 
sindico ou não, que interfere em negócio de 
terceiro, que pode ser em uma residência, a fim 
de evitar-lhe um prejuízo, agindo conforme o 
terceiro teria agido se tivesse conhecimento 
do fato. 

É uma atividade excepcional. É exemplo 
desta gestão o vizinho que zela pela casa de 
quem se ausentou sem deixar notícias ou o 
síndico que ingressa na unidade vazia e fecha 
a torneira ou estanca um vazamento. 

O Art. 861 do Código Civil, aduz: “Aquele 
que, sem autorização do interessado, intervém 
na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á 
segundo o interesse e a vontade presumível 
de seu dono, ficando responsável a este e às 
pessoas com quem tratar. ”

Lembrando que se o ato praticado for 
contra a vontade manifesta ou presumível do 
dono, o gestor responderá até mesmo pelos 
prejuízos imprevisíveis Art. 862 do CC.
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ESPECIAL

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal do Síndico

A vida em grandes centros urbanos por si só já prevê a 
exposição a diversos tipos de poluição. Dentre elas, a auditiva 
nem sempre recebe a atenção devida até que, após danos 
cumulativos, cause um prejuízo irreparável à saúde. Foi com a 
justificativa de evitar a poluição sonora que a Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro regulamentou recentemente neste ano a Lei 
6.179/2017, Decreto 43.372, que versa sobre o limiar de som 

tolerável. 

A partir de agora, quem exceder ao limite 
máximo de decibéis permitido e perturbar 
o bem-estar e o sossego público ou da 
vizinhança ficará sujeito a multas de R$ 500 
(pessoas físicas), e R$ 5 mil (pessoas jurídicas). 
O artigo 1º esclarece que a Lei dispõe sobre 
medidas para o combate eficaz à poluição 
sonora prejudicial ao meio ambiente, à saúde, 
à segurança ou ao sossego público.

Barulhos produzidos por animais 
domésticos, voz humana, som musical, obras, 
reformas e meios de transporte são alguns 
dos ruídos classificados como “poluição 
sonora” pela nova legislação. Para receber as 
denúncias, foi criado o canal de comunicação 
telefônica, através do número 153.

A nova lei do RJ vem a regulamentar o que 
já existe em outras capitais brasileiras e o que 
é popularmente conhecido nos condomínios 
como “Lei do silêncio”, onde os sons 
considerados altos (acima de 55 decibéis) são 
proibidos pelo Regimento Interno do prédio 
e a infração a essa regra pode ser penalizada 
com advertência e multa.  

Nos condomínios, via de regra, é 
possível descrever dois tipos de barulho que 
sobressaem das demais: aquele contínuo, 
seja uma festa no salão, área de lazer ou 
no interior da própria unidade; e aqueles 
que são irritantes, porém breves: latido de 
cães, o caminhar com salto alto, vozes em 
alto volume, arrastar móveis, aparelhos 
eletrodomésticos que costumam fazer muito 
barulho, dentre outros desagradáveis ruídos. 

Como proceder em tal situação na qual 
o limite de decibéis já foi superado e o 
barulho está incomodando além da conta? 
Primeiramente, se o seu condomínio estiver 
em uma cidade com legislação específica 
para isso, como o RJ, é só ligar para o canal 
de denúncias. Caso contrário, é válido testar 
uma primeira tentativa diplomática e pedir 
com educação para que o ruído seja evitado. 
Persistindo o problema, a Polícia pode ser 
chamada para conter o barulho excessivo 
já que, segundo o art. 54 da Lei 9.605/98, 
ruídos que podem causar danos à saúde são 
considerados crime, podendo levar o infrator 
a reclusão de 1 a 4 anos.

“LEI DO SILÊNCIO” 
CONTROLA 

INTENSIDADE DO 
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ABRA A CONTA
DO SEU CONDOMÍNIO
NA COOPERATIVA
SICOOB CENTRO
NORDESTE
Produtos e serviços financeiros, 
planejados especialmente
para atender às necessidades do 
seu condomínio

Conta Corrente: operações bancárias com 
mais facilidades e vantagens.

Investimentos: melhor rentabilidade, baixo 
risco e retorno garantido para fundos de 
reservas.

Pagamento de Contas: água, luz, telefone, 
títulos bancários, tributos e entre outros.

Cobrança: emissão de boletos com tarifas menores.

Débito Automático: mais comodidade e 
tranquilidade no pagamento das contas do 
seu condomínio.

Sicoob Centro Nordeste
Agência Recife/PE - R. Larga Rosário, 202 - Edf. Louvre, 3ª andar - Santo Antônio
Recife/PE - CEP: 50010-320 Fone: (81) 3463-0312 | (81) 9.8875 3010
SEDE - João Pessoa - R. das Trincheiras, 104, Centro
João Pessoa/PB - CEP.: 58011-000  - Fone: (83) 3241-8745 | (83) 98802-7310
Agência Natal/RN - Av. Antônio Basílio, 3006 - LJ 01, 02 e 03 
Lagoa Nova Natal/RN - CEP: 59056-901 Fone:(84) 3234-1152 / (84) 98829-5558     

/SicoobNordeste | www.sicoobcentronordeste.com.br
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A madeira é um material que nunca sai de 
moda na arquitetura e decoração. Isso porque 
ele reúne características que agradam a gregos 
e troianos: combina com temáticas rústicas ou 
sofisticadas, transmite aconchego e conforto 
térmico, harmoniza com diferentes cores, pode 
ser usado tanto em ambientes internos quanto 
externos, sem falar em aspectos econômicos 
como a durabilidade e resistência. 

A arquiteta Marília Dias afirma que há alguns 
mitos em torno da madeira que estão aos poucos 
sendo quebrados. “A ideia de que é um material 
exclusivo para climas frios é um dos mitos que 
estão caindo. Não existe essa regra, o piso de 
madeira é uma opção inclusive para áreas de lazer 
como um deck para piscina ou espaço gourmet. 
Também não é verdade que é um material 
vulnerável ao clima e a insetos, desde que se faça 
manutenção com produtos adequados, a vida útil 
da madeira é bastante longa em comparação a 
outros materiais”, comenta a arquiteta. 

Conheça os tipos de madeira e invista em uma 
renovação do visual do condomínio:

TACOS - Os tacos são peças pequenas de 
madeira maciça natural vendidas separadamente, 
cuja tonalidade vai variar de acordo com a árvore 
da qual a matéria-prima foi extraída. Por conta 
do tamanho reduzido, o preço do taco é menor 
do que dos outros tipos de piso de madeira, mas 
sua instalação não é das mais práticas ou rápidas: 
as peças são instaladas uma a uma com cola, 
compondo o desenho do piso. A limpeza pode 
ser realizada com pano seco e vassoura.

PISO LAMINADO - Trata-se de placas fabricadas 
com resíduos de madeira, cujas peças podem ser 
aplicadas sobre o assoalho ou sobre outro piso e o 

encaixe se dá por meio do modelo macho-fêmea. 
A instalação é bastante prática e dura de um a 
dois dias. O piso apresenta resistência a riscos 
e é composto por quatro camadas, possuindo 
uma manta acústica que reduz o barulho ao 
pisar, sendo bastante procurado por moradores 
de apartamento. A limpeza é simples e pode ser 
feita com pano úmido e sabão neutro. 

ASSOALHO DE MADEIRA - É o modelo mais 
resistente, uma vez que é fabricado com madeira 
maciça natural (as mais comuns são Ipê, Jatobá, 
Peroba e Carvalho) e pode durar mais de vinte 
anos. A tonalidade vária de acordo com a 
espécie. Em caso de riscos ou manchas, uma 
vantagem do assoalho é a possibilidade de ser 
lixado, adquirindo aspecto novo. Devido a suas 
características especiais, esse é o tipo mais caro 
de piso de madeira, mas também é o que oferece 
mais vantagens.

CARPETE DE MADEIRA - Muito confundido com 
o piso laminado, o carpete de madeira consiste 
em uma folha fina de madeira natural acoplada 
a uma base de madeira processada. A diferença 
entre ambos é que o carpete possui espessura 
menor e é menos resistente, em contrapartida, é 
uma opção mais barata e de fácil instalação.

DECORAÇÃO

ATEMPORAL, 
CONFORTÁVEL 

E BONITO: 
CONHEÇA OS 

TIPOS DE PISO 
DE MADEIRA

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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Com o grande crescimento das cidades, número de 
construções e programas de moradias também tornou-
se mais complexo a administração e atendimento as 
várias situações que podem envolver os moradores de 
condomínios edilícios. 

Em regra, tratando-se de condomínio, o Síndico 
é responsável pela maioria das ocorrências que 
envolvem a vida condominial, sendo uma de suas 
responsabilidades providenciar as manutenções do 
prédio, zelar pelo bem estar coletivo, segurança, entre 
outras.

Atualmente, é crescente o número de ações 
judiciais que envolvem quedas e arremessos de objetos 
pelas janelas dos prédios, e isso tem gerado grandes 
prejuízos aos condomínios.

 MAS QUEM RESPONDE POR QUEDA E ARREMESSO 
DE OBJETOS DOS APARTAMENTOS?

Para ser um bom condômino, não basta apenas 
você estar em dia com o pagamento da sua cota 
condominial, você também precisa andar de acordo 
com as regras de convivência em condomínio. 

No caso de queda e arremessos de objetos dos 
apartamentos, há duas hipóteses. Vejamos:

 - Possibilidade de identificação do apartamento 
que deu origem à queda ou arremesso do objeto: 
sendo possível tal identificação, a responsabilidade é 
do respectivo condômino. 

- Impossibilidade de identificação do apartamento 
que deu origem à queda ou arremesso do objeto: não 
sendo possível identificar o apartamento causador do 
dano, a responsabilidade é do próprio condomínio.

E, entre as hipóteses acima referidas, há de se 
observar as suas classificações:

- Objetos que são arremessados: neste caso, existe a 

intenção de arremessar um objeto, como por exemplo, 
bituca de cigarro; 

- Objetos que caem acidentalmente: nesse caso, 
mesmo que não haja a intenção de se arremessar um 
determinado objeto, como por exemplo, um vaso de 
flor que estava na janela, o morador assume o risco 
por seu ato.

Na prática, ambos são passíveis de punição 
administrativa, com a aplicação de multa punitiva 
condominial.

Tal multa poderá constar na convenção ou 
regimento interno do condomínio, bem como  poderá 
ser aplicada diretamente pelo síndico ao tomar 
conhecimento do fato.

Desse modo, a identificação do apartamento 
infrator é fundamental, pois é através da identificação 
que, além da multa administrativa, o condômino 
responderá pelo risco do dano causado. 

Assim, se o dano causado for interno, a resolução 
se dará de forma administrativa, porém se externo e 
envolver terceiros, pode-se buscar o amparo do Poder 
Judiciário.

Importante saber que, em ambos os casos, também 
é possível acionar o seguro do condomínio. 

Na prática: caso o condomínio não identifique o 
apartamento de onde caíram ou foram arremessados 
os objetos, este assumirá o dano sendo a despesa 
rateada entre os condôminos.

Ainda, quando a ocorrência envolver terceiros, há 
de se ter muita cautela ao fornecer dados cadastrais 
do condômino infrator. 

Hoje em dia, a fim de evitar a responsabilidade 
civil, a maioria dos condomínios, tem inserido cláusulas 
punitivas no seu regimento interno, referente a 
queda e arremessos de objetos, considerando-se que o 
trabalho de fiscalização do prédio deve ser realizado 
pelo síndico, funcionários e condôminos. 

No entanto, se o problema da queda for decorrente 
da falta de conservação da fachada do prédio, a 
responsabilidade é do condomínio, não impedindo 
que o morador providencie os reparos, em caso de 
urgência, e após solicite o respectivo reembolso.

Apesar da queda e arremesso de objetos ser um 
grave problema, a simples colocação de câmeras de 
monitoramento no topo do condomínio ou até mesmo 
no térreo, neste caso,  devendo estas estarem voltadas 
para cima, pode ser uma solução muito eficaz. 

A vida em condomínio implica direitos e deveres, 
sendo necessário que cada um respeite seus limites e 
os limites dos demais moradores. 

Um bom trabalho de conscientização, junto aos 
condôminos, pode trazer grandes mudanças de 
comportamento, evitando assim o surgimento de 
situações desagradáveis e que possam trazer algum 
tipo de risco ou prejuízo ao condomínio.

Portanto, caberá ao síndico do condomínio avaliar 
cada ocorrência sempre buscando a melhor solução 
para cada situação de conflito, a fim de que uma 
situação simples de se resolver não se transforme em 
uma ação judicial em desfavor do próprio condomínio.

Conheça nosso Blog e cadastre-se para receber 
gratuitamente conteúdos e atualizações.

www.simonegoncalves.com.br/blog

POR SIMONE GONÇALVES

CONDOMÍNIO: 
QUEM RESPONDE 

PELA QUEDA DE 
OBJETOS DOS 

APARTAMENTOS?

O SÍNDICO 
TAMBÉM RI

SOGRA
Na sala de espera do Hospital, o médico chega 
para o cara muito nervoso, e diz: - Tenho uma 
péssima noticia para lhe dar...A cirurgia que 
fizemos em sua mãe... - Não, Doutor. Ela não é 
minha mãe...minha sogra! - Nesse caso, então, 
tenho uma ótima notícia para lhe dar...

BÊBADOS
Um portuga tinha bebido a mais e voltando 
para casa, capotou com o carro e ficou 
pendurado numa arvore, sobre um precipício de 
10000metros. Logo após chega um mascarado 
todo vestido de preto, num cavalo preto, e 
usava uma espada e salva o portuga. Logo pega 
a espada e faz um Z na barriga do portuga e 
pergunta: - Sabes quem eu sou? O portuga pensa 
(?) olha o Z e responde: - Pois claro! Zuperman...

CARREIRA
A mulher desempregada estava consultando os 
classificados e decide ligar para um anúncio de 
faxineira. No final da conversa, a senhora que 
a atendeu lhe pergunta: - E quanto a senhora 
espera ganhar por dia? - Ah, por menos de 
sessenta Reais por dia eu nem saio de casa! - a 
mulher responde, categórica. - Mas isso é um 
absurdo! Eu sou professora e não ganho tudo 
isso! - E por que a senhora acha que eu parei de 
dar aula?

ANIMAIS
Tinha cinco caras no deserto há mais de sete 
dias. De repente encontram um camelo e todo 
mundo queria montar nele. Ninguém queria 
ir caminhando e um deles disse: - Mas gente, 
não vai caber os cinco em cima desse camelo. 
Deram um jeito e foram montando um por um 
no camelo: o primeiro no pescoço e os outros 
atrás... Andaram uns 100 metros e o primeiro 
da fila se debruça em cima do camelo e diz: - 
Gente!!! O camelo tá chorando!!! Nisso o último 
responde de imediato: - É, mas se eu tirar o pé 
daqui eu caio!!

CAIPIRAS
O sujeito chegou naquela cidade e ficou sabendo 
que o José queria vender um burrinho. Achando 
o bichinho muito simpático, ele perguntou: - 
Qual é o nome dele? - Num sei, não... - Como 
não sabe? O bicho não é seu? E o caipira: - Só qui 
eu num sei qual é o nome dele... eu chamo ele 
de Zeca, sô.

CUBANOS
Fidel vai a um centro espírita e, na sessão, 
consegue conversar com a mãe e morta. Fidel 
pergunta-lhe: - Mãe, no próximo ano eu ainda 
vou estar no poder? - Sim, filho - responde a 
mãe. E Fidel continua a perguntar: - E o povo 
vai estar comigo? - Não, querido filho. Vai estar 
comigo...

SIMONE GONÇALVES

Advogada OAB/RS 74.437

Email:contato@simonegoncalves.com.br

www.simonegoncalves.com.br 
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EXTINTORES DE INCÊNDIO

GÁS/INSTALAÇÕES/MANUTENÇÃO

MÁRMORE E GRANITO

MOTOCICLETAS

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

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

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

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

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

ESCOLAS

EVENTOS/FESTAS ORGANIZAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE

REPAROS HIDRÁULICOS

PISCINAS

SINDICATOS

SEGURANÇA ELETRÔNICA

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

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

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

ELEVADORES



VAZAMENTOSTAPETES

TUBOS E CONEXÕES

VIDROS

SANVIDRO ................................................................ 81 3493-7839
Ver anúncio na página 16
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A crescente violência vem atingindo também 
os condomínios, antes considerados um tipo 
de moradia extremamente segura. Na falta 
de medidas efetivas por parte das autoridades 
públicas para combater a criminalidade, os 
próprios condomínios dedicam hoje parte de seu 
orçamento para reforçar como pode a segurança 
do seu prédio e seus usuários. 

Dentre as estratégias possíveis, a instalação 
de cercas elétricas é uma adotada por quase 
todos os edifícios atualmente, pois alia baixo 
custo com bom efeito intimidador para barrar a 

entrada de invasores. Tanto a sua acomodação 
quanto a manutenção devem ser acompanhadas 
por empresas especializadas nesse ramo, afim de 
garantir o melhor desempenho do equipamento 
e evitar possíveis acidentes. 

A cerca elétrica está enquadrada na categoria 
de equipamentos protetores de perímetro, ou seja, 
faz a segurança dos limites do terreno do prédio, 
sendo instalada, portanto, nos muros. O mercado 
de utilidades para incrementar a segurança predial 
inova a cada dia e atualmente há diferentes 
tipos de cercas elétricas disponíveis, com marcas 
e modelos trazendo novas funcionalidades, 
contudo o princípio de funcionamento permanece 
o mesmo: usar a eletricidade para repelir invasor 
sem causar risco de morte. 

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. O choque elétrico 
disparado é o bastante para repelir o invasor, 
fazendo com que se afaste do muro. 

As cercas elétricas possuem um dispositivo de 
segurança que faz soar um alarme caso haja dano 
à corrente elétrica que supre o equipamento, 
seja por curto-circuito ou mesmo corte dos fios. 
Há dois modelos que são frequentemente usados 
em condomínios: o primeiro é a cerca elétrica 
convencional (feita de hastes verticais ligadas 
entre si através dos isoladores por fios de aço inox) 
e a segunda é a cerca elétrica concertina (feita 
com arame farpado de alta tensão de ruptura, 
em formato de espiral, contendo lâminas de aço 
perfurantes e cortantes)

Um kit para instalação de cerca elétrica 
contém, de modo geral, os seguintes itens: 
central eletrificadora (utiliza a energia de 110V 
ou 22V para gerar a tensão dos fios), bateria 
(garante o funcionamento da central mesmo em 
caso de falta de energia), cabos de alta tensão, 
fios de aço inox, hastes de sustentação e sirene 
(para soar o alarme em casos de interrupção da 
corrente pelo sistema). 

Lembre-se: o trabalho com eletricidade é 
potencialmente mortal e só deve ser realizado 
por profissionais devidamente capacitados e 
certificados para tal atividade. Jamais deve-se 
tentar instalar o produto por conta própria.

SEGURANÇA

CERCAS ELÉTRICAS 
REFORÇAM A 
SEGURANÇA

DO PRÉDIO
Por Cecília Lima 

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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