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Mais verde, 
por favor!

Área verde dentro do condomínio faz toda a diferença, tanto em termos de embelezamento 
como de conforto térmico. A manutenção, no entanto, demanda cuidados. Página 12.
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TJ-SP - Apelação APL 
314305520088260562 SP 0031430-
55.2008.8.26.0562 (TJ-SP)
Data de publicação: 31/01/2012
Ementa: AGRAVO RETIDO. ALEGA-
ÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO 
DE LOCAÇÃO PORQUE ELABORA-
DO EM DESCONFORMIDADE COM 
A CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DE-
SACOLHIMENTO. RECURSO IMPRO-
VIDO. O contrato de locação foi firmado pelo condomínio, 
regularmente representado pelo síndico, não constando dos 
autos que os condôminos tenham adotado qualquer inicia-
tiva para anular o ajuste. Eventual irregularidade cometida 
pelo síndico em desrespeito à convenção do condomínio é 
assunto que não diz respeito à locatária, que atua de boa-fé, 
e por isso deve ser discutido em âmbito próprio. LOCAÇÃO 
COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. EXCEÇÃO DE RE-
TOMADA. REJEIÇÃO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 51 E 
71 DA LEI Nº 8.245 /91 ATENDIDOS. PROCEDÊNCIA DA 
PRETENSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apresentando 
o locador pedido genérico fundado na convenção, sem ele-
mentos que evidenciassem o efetivo uso do bem para o fim 
pretendido, impõe-se a rejeição da pretensão de retomada 
do imóvel. 2. Atendidos os requisitos dos artigos 51 e 71 da 
Lei nº 8.245 /91, tem a locatária o direito a renovação com-
pulsória do contrato de locação.

TJ-MT - Apelação APL 00027921820128110003 23752/2014 
(TJ-MT)
Data de publicação: 10/12/2014
Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - OBRIGAÇÃO 
DE NÃO FAZER c/c DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO – ALTERAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO 
– ENVIDRAÇAMENTO DE VARANDA – ESQUADRIAS E 
MODELOS DIVERSOS DO DECIDIDO EM ASSEMBLEIA - 
DESRESPEITO À CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – SEN-
TENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Tratando-
-se de propriedade em condomínio, é defeso ao condômino 
empreender modificações que alterem a fachada do imóvel, 
sem a anuência dos demais condôminos. 2 - A obra que con-
traria o Regimento Interno do Condomínio e sua Convenção 
deve ser refeita, a fim de se adequar ao padrão arquitetônico 
definido em assembleia condominial. (Ap 23752/2014, DR. 
MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍ-
VEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014)

IGPM - (FGV)

INPC (IBGE)

IPC (FIPE)

IPCA/IBGE

POUPANÇA

SAL. MÍNIMO

Salário contribuição   Alíquota (%)
Até R$ 1.045,00   7,50
De R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60  9,00
De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40  12,00
De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06   14,00

Contribuição do INSS
Trabalhador assalariado

Imposto de Renda

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

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

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

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

Por vezes, no impulso ex-
tremo de acertar cometemos 
excessos que nos conduzem 
ao erro. Esse é o pecado do 
síndico que abusa de sua 
condição para cobrar osten-
sivamente os devedores do 
condomínio e, assim, ultra-
passam limites da razoabili-
dade, transformando-se eles 
próprios em transgressores 
da lei. 

E, então, de que vale infrin-
gir o direito do próximo para 
cobrar que um outro direito 
seja obedecido? Todos saem 
perdendo nessa situação, in-
clusive o condomínio. É o que 
ocorre quando se procedem 
as ditas “cobranças vexató-

rias”, a exemplo do que rela-
tamos nesta edição na nossa 
matéria de “Cotidiano”. 

Às vezes o Condomínio até 
começa a história do lado cer-
to, sendo o lado lesado, aque-
le que não está recebendo 
seus proventos, mas a partir 
do momento em que o síndico 
ou síndica parte para a agres-
sividade e constrangimento 
para cobrar o pagamento de 
taxas condominiais, cercean-
do acesso a áreas comuns, 
propagando ofensas, dentre 
outras inadequações, perde-
-se a razão. 

Se existe um rito jurídico 
de cobrança e protesto de dí-
vidas é porque ele deve ser 

seguido e essa é a maneira 
civilizada de se resolver os 
problemas em comunidade. 
Quaisquer outras maneiras 
de constranger o condômino 
inadimplente a quitar seus 
débitos poderão ser reverti-
das em ações de danos morais 
e o condomínio só tem a per-
der com isso, além do próprio 
síndico. 

Decisão recente do Tribu-
nal de Justiça do Mato Grosso 
do Sul ilustra a reflexão tecida 
acima, a qual aprofundamos 
na seção “Cotidiano” desta 
edição de março de 2020. 
O relato merece ser lido pa-
ra servir de alerta a todos os 
síndicos e síndicas, para que 

busquem sempre a via legal 
de cobrança. 

Você encontra essa e ou-
tras matérias fresquinhas 
sobre o universo dos condo-
mínios no Jornal do Síndico. 
Desejamos a todos uma exce-
lente leitura!

Tem que cobrar o inadimplente sim. 
Porém, com respeito e civilidade
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nossa mensagemexpediente

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

Se existe um
rito jurídico de 

cobrança e protesto 
de dívidas é porque 
ele deve ser seguido 

e essa é a maneira 
civilizada de se 

resolver os problemas 
em comunidade

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência
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administração

Juridicamente, o condomínio 
edilício é concebido como uma 
personificação “anômala”, isso 
porque não possui critérios 
para se enquadrar nem como 
pessoa física, nem como pes-

soa jurídica, o que o faz um tipo 
muito peculiar de sujeito dentro 
da esfera dos agentes jurídicos. 

O condomínio não é uma 
pessoa física, mas é represen-
tada por uma: o síndico, que é 
quem responde por ele durante 
o seu mandato. Por outro lado, 
tem-se a prerrogativa de contra-
tar funcionários, recolher tribu-
tos e manter um funcionamento 
muito semelhante ao de uma 
pequena empresa, como se fos-
se uma pessoa jurídica. 

Atualmente, o entendimento 
é o de que – em um espectro de 
possibilidades - a natureza jurí-
dica do condomínio edilício se 
aproximaria muito mais de uma 
Pessoa Jurídica (PJ). Isso justifica 

o fato, por exemplo, dele entrar 
no rol das categorias as quais 
precisam ser portadoras de um 
número no CNPJ (Cadastro Na-
cional de Pessoa Jurídica).

Prevê a Instrução Norma-
tiva RFB º 748, de 2 de junho 
de 2007, em seu artigo 11 que 
também são obrigados a se ins-
crever no CNPJ os “Condomínios 
Edilícios sujeitos à incidência, à 
apuração ou ao recolhimento de 
tributos federais administrados 
pela RFB”. 

O CNPJ possibilita que os 
condomínios tenham uma iden-
tidade jurídica. Ele é impres-
cindível para a contratação de 
funcionários, caso da retenção 
de Imposto de Renda e recolhi-

mento do PIS. Além disso, é váli-
do ressaltar que sem o CNPJ não 
seria permitido que o condomí-
nio fizesse a expedição do bo-
leto para recolhimento da taxa 
condominial.

CONDOMÍNIOS NOVOS
Prédios recém ocupados 

devem providenciar este do-
cumento o quanto antes, pois, 
conforme exposto, ele é funda-
mental e a postergação de sua 
emissão inviabilizará a gestão 
do condomínio. Como proceder 
antes de tirar o CNPJ do seu con-
domínio:
1) Solicitar expedição do Habite-
-se pela incorporadora/constru-
tora

2) Inscrição das escrituras defi-
nitivas das unidades no Cartório 
de Registro de Imóveis
3) Solicitar o desmembramento 
do IPTU por unidades
4) Elaborar a Convenção con-
dominial com assinaturas de no 
mínimo 2/3 dos proprietários 
das frações ideais 
5) Convocação da primeira as-
sembleia para eleição do primei-
ro síndico e conselho consultivo
6) Registro do condomínio no 
Cartório de Registro de Imóveis, 
juntamente com a Convenção
7) Inscrição do condomínio no 
CNPJ, que torna automática a 
inscrição no INSS, o que é obri-
gatório para o condomínio ser 
empregador. 
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“Eu sou a Geração 
Igualdade: concretizar os 
direitos das mulheres”

dia internacional da mulher

O câncer do intestino grosso, também chamado câncer de cólon e 
reto, ou câncer colo retal, é uma doença que atinge indistintamente ho-
mens e mulheres.

Se o câncer se formar a partir de um pólipo, pode se desenvolver na 
parede do cólon ou do reto ao longo do tempo. A parede do cólon e do 
reto é composta de várias camadas. O câncer colo retal começa na ca-
mada mais interna (mucosa) e pode crescer através de uma ou todas as 
camadas.

Na maioria das vezes, o câncer colo retal se desenvolve gradativa-
mente por uma alteração nas células que começam a crescer de forma 
desordenada sem apresentar qualquer sintoma. Por esse motivo, a de-
tecção precoce é fundamental.

Quanto mais cedo é diagnosticado, maiores as chances de cura da 
doença.

DIAGNÓSTICO DO CÂNCER COLORRETAL
Os exames de rastreamento podem diagnosticar o câncer colo retal 

precocemente, quando a possibilidade de cura ainda é grande. Isso ocor-
re porque alguns pólipos ou tumores podem ser removidos antes de se 
transformarem em câncer. O rastreamento é o processo de detecção do 
câncer em pessoas assintomáticas.

Entretanto, o câncer colo retal é normalmente diagnosticado após o 
aparecimento dos sintomas, mas a maioria das pessoas com câncer colo 
retal inicial não possui sintomas da doença. É por isso que é importante 
realizar exames para o câncer colo retal antes de qualquer sintoma.

HISTÓRICO CLÍNICO E EXAME FÍSICO
Durante a consulta o médico fará perguntas sobre seu histórico clí-

nico, bem como de possíveis sintomas, para avaliar se alguma alteração 
possa sugerir um câncer colo retal.

Como parte do exame físico, o médico apalpará cuidadosamente seu 
abdome para sentir a presença de massas ou aumento de órgãos. Tam-
bém pode ser realizado toque retal, para determinar se existem áreas 
anormais.

Se durante o exame o médico suspeitar de algo, provavelmente solici-
tará mais exames para poder completar o diagnóstico.

Março “Azul Escuro”

“O tema do Dia Interna-
cional das Mulheres (8 de 
março) 2020 é: Eu sou a Ge-
ração Igualdade: concretizar 
os direitos das mulheres”. O 
mote está alinhado com a 
nova campanha multe gera-
cional da ONU Mulheres,  Ge-
ração Igualdade, que marca 
o 25º aniversário da Declara-
ção e Plataforma de Ação de 
Pequim. 

Adotada em 1995, na 4ª 
Conferência Mundial sobre as 
Mulheres, em Pequim, na Chi-
na, a Plataforma de Ação de 
Pequim é reconhecida como 
o roteiro mais progressista 
para o empoderamento de 
mulheres e meninas no mun-
do inteiro.

O ano de 2020 é crucial 
para o avanço da igualdade 
de gênero em todo o mundo, 
pois a comunidade global fará 
um balanço dos progressos al-
cançados aos direitos das mu-
lheres desde a adoção da Pla-
taforma de Ação de Pequim. 

Também marcarão vários 
outros momentos decisivos 
no movimento de igualdade 
de gênero: os cinco anos de 
adoção dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável; o 
20º aniversário da resolução 
1325 sobre Mulheres, Paz e 
Segurança do Conselho de Se-
gurança da ONU; e o 10º ani-
versário de criação da ONU 
Mulheres.

O consenso global emer-
gente é que, apesar de alguns 
progressos, as mudanças reais 
têm sido lentas para a maioria 
das mulheres e meninas em 
todo o mundo. Hoje, nenhum 
país pode afirmar ter alcança-
do a igualdade de gênero. Vá-
rios obstáculos permanecem 
inalterados na lei e na cultura. 
Mulheres e meninas continu-

am subvalorizadas; elas traba-
lham mais e ganham menos e 
têm menos opções; e experi-
mentam múltiplas formas de 
violência em casa e em luga-
res públicos. Além disso, há 
uma ameaça significativa de 
reversão de ganhos dos direi-
tos das mulheres duramente 
conquistados.

O ano de 2020 representa 
uma oportunidade imperdí-
vel de mobilizar ações globais 
para alcançar a igualdade de 
gênero e os direitos huma-
nos para todas as mulheres 
e meninas. O “Observance 
das Nações Unidas” do Dia 
Internacional da Mulher 2020 
ocorrerá no Secretariado das 
Nações Unidas em Nova York 
na sexta-feira, 6 de março de 
2020, das 10h às 12h30.

O “Observance” tem como 
objetivo reunir as próximas 
gerações de mulheres e me-
ninas líderes e ativistas de 
igualdade de gênero com as 
pessoas defensoras e visioná-
rias dos direitos das mulheres 
que foram fundamentais na 
criação da Plataforma de Ação 
de Pequim, há mais de duas 
décadas. 

O evento celebrará as 
pessoas de todas as idades e 
sexos que colaboraram para 
a mudança da realidade das 
mulheres e discutirá como 
elas podem enfrentar coleti-
vamente os assuntos inaca-

bados de empoderar todas as 
mulheres e meninas nos pró-
ximos anos.

O “Observance” incluirá 
discursos de representantes 
do Sistema das Nações Uni-
das, um diálogo Inter geracio-
nal com ativistas da igualdade 
de gênero e apresentações 
musicais, Visite www.onumu-
lheres.org.



Constrangimentos a inadimplentes 
podem levar a danos morais

cotidiano
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Expor publicamente os nomes dos devedores 
do condomínio, vetar o uso de equipamentos cole-
tivos, proibir acesso a áreas comuns como piscina 
ou salão de festas a quem esteja em débito com as 
taxas condominiais é totalmente inadequado pe-
rante a lei. Insistir em tais procedimentos, conside-
rados como meios vexatórios de cobrança, podem 
levar o síndico a responder individualmente ou em 
nome do condomínio por danos morais na Justiça.

Caso recente que ilustra tal situação se deu em 
sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Campo 
Grande em fevereiro, a qual julgou parcialmente 
procedente a ação movida por mãe e filha contra 
o condomínio onde moram e sua síndica, os quais 
foram condenados ao pagamento de R$ 3.000,00 
de danos morais para cada autora. Elas alegam que 
após o falecimento do pai e avó, passaram por di-
ficuldades financeiras e ficaram inadimplentes com 
as taxas condominiais e desde 2013 sofrem ameaças 
da síndica.

Dentre os constrangimentos, relatam a proibição 
da entrada de visitantes das autoras no condomínio 
e contam que a ré propagou no condomínio a situa-
ção econômica destas, afirmando que a mãe é “ca-
loteira”, além de proibir que a filha da condômina 
inadimplente andasse de bicicleta no pátio coletivo, 
como as demais crianças. O convívio conflituoso ge-
rou danos emocionais, de acordo com as autoras 
que pediram danos morais. 

Em contestação, o residencial e a síndica se de-
fenderam, sustentando que foram realizadas assem-
bleias para discutir a inadimplência do pai/avô das 
autoras, o que a fez se tornar assunto de conheci-
mento geral. Além disso, afirmam que o condomínio 
não possui porteiro, de modo que a proibição de vi-
sitantes é inverídica.

O juiz Wilson Leite Correa analisou, dentre ou-
tros fatores, os relatos de testemunhas que 
presenciaram as discussões entre a autora 
e a síndica. Dentre os relatos, uma das tes-
temunhas narra que a criança estava brin-
cando de barro na frente do bloco 
do condomínio, quando a síndica 
a abordou dizendo que não po-
deria brincar e utilizar o pátio 
porque sua mãe estava inadim-
plente.

Assim, analisou o juiz que “a co-
brança de dívidas pode ser feita pelos 
meios legais, sendo um direito do cre-
dor exigir os valores que lhe são devidos, 
não obstante, na cobrança é inequívoco 
que não se pode colocar o devedor 
em situação como a posta nestes 
autos, chegando ao ponto de im-
putação de qualidade negativa 
publicamente, inclusive em re-
lação à criança autora da ação”.

Desse modo, um erro não justifica o outro. Se há 
inadimplência, essa deve ser combativa pelas vias 
legítimas dentro da legalidade, fazendo uso dos re-
cursos jurídicos disponíveis. Caso contrários, partin-
do para a ofensa e constrangimento, a situação pode 
se inverter e quem passa a responder na Justiça é a 
outra parte. 

ATA DE REUNIÃO
A ata de reunião existe para se ter um registro formal do que foi discutido em assembleia. Portanto, ela tem 

valor documental. É comum acreditar que é tarefa do síndico redigi-la, já que ele é o gestor do condomínio, con-
tudo, praticamente todas as convenções condominiais vetam a escolha dele para isso. O dever de escrever a ata é 
designado, geralmente, a um secretário escolhido pelo presidente da assembleia. Muitos secretários optam pelo 
uso do computador, imprimindo o texto final ao término da assembleia. Entretanto, não há impedimentos para que 
a ata seja escrita manualmente em um papel ou mesmo diretamente no livro de atas do condomínio. A narrativa 
deve ser clara e objetiva, pontuando fielmente as colocações que foram expressas na ocasião e as decisões toma-
das a respeito de cada pauta, não esquecendo o quórum (quantos votantes) teve cada votação. A mesma deve ser 
assinada por todos os presentes.

TOLDOS 
Os toldos são instalações benéficas tanto como proteção contra a chuva quanto contra a incidência de lumi-

nosidade solar excessiva. Em ambas as situações, as intempéries climáticas são determinantes para definir a vida 
útil do produto. Independentemente do tipo de toldo, uma regra primordial deve ser observada: as instruções do 
fabricante devem ser seguidas, pois cada material pode ter especificidades próprias.De modo geral, existem atu-
almente no mercado dois principais tipos de toldos: os rígidos e os maleáveis. Os primeiros são frequentemente 
encontrados com os materiais policarbonato e metal, muito populares em condomínios, pois são de fácil manuten-
ção e acumulam menos sujeira. O segundo tipo, maleável, é constituído de lona ou tecido e geralmente têm cor, 
sofrem nuances de acordo com o tempo de exposição ao sol e à chuva, portanto deve se ter muito cuidado com os 
produtos químicos usados na limpeza.



Localizada no litoral paulista e a 72 quilômetros da capital, a cidade ostenta o 5º lugar 
no ranking de qualidade de vida dos municípios brasileiros, conforme Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) aferido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com base nos 
níveis de expectativa de vida, educação e PIB per capita.

As atividades ligadas ao Porto - o maior da América Latina, com 13 quilômetros de 
extensão e por onde passa mais de um quarto de todas as cargas que entram e saem do 
Brasil, configuram como principal fonte de riquezas do município, fazendo de Santos a 
cidade da Região Metropolitana da Baixada Santista mais importante economicamente e 
uma das mais ricas do país. 

Os setores do Turismo, de Serviços e da Pesca em geral completam a lista de maiores 
atividades da economia santista, mas a exploração de extensa camada pré-sal de petróleo 
e gás na Bacia de Santos, descoberta anunciada em 2006 pela Petrobras, já causa impactos 
positivos e deverá ser um dos motores na década atual. 

De um lado a economia pujante, de outro sua vocação para o lazer. Santos têm como 
principal atrativo os sete quilômetros de praia, acompanhados pelo maior jardim de orla 
do mundo - título concedido pelo Guinness Book, o livro dos recordes. 

Em pé de igualdade com os jardins e a praia, como principais pontos turísticos e car-
tões-postais da cidade, está o Centro Histórico. Região vizinha ao complexo portuário, o 
Centro conserva vivo em suas estreitas e charmosas ruas com calçamento de pedra um 
passado de glórias com a comercialização do café, que já figurou como principal produto 
de exportação brasileiro.

A cidade tem se destacado também no turismo de negócios e no ecoturismo, já que 
quase a totalidade de sua porção continental se mantém preservada, o que a confere im-
portância à preservação do Meio Ambiente como premissa da cidade.
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Conheça 
Santos PRIMEIROS SOCORROS

Os moradores e funcionários do seu condomínio sabem 
como proceder em caso de emergências relacionadas a saú-
de? Dentre as ocorrências mais comuns estão as quedas e 
ferimentos, além das crises convulsivas e desmaios. É impor-
tante que todos saibam o contato do Serviço de Atendimen-
to Médico de Urgência (Samu) pelo número 192, seja para 
solicitar orientações ou resgate. 

Além disso, cada condomínio deve possuir sua própria 
caixa de primeiros socorros. O kit pode ser montado com 
itens facilmente encontrados em farmácias, com baixo custo 
e deve ser armazenado em local de fácil acesso e o tipo deve 
ser compatível com número de condôminos. São itens indis-
pensáveis: compressa de gaze; luvas de látex; esparadrapo; 
algodão; ataduras; soro fisiológico; hastes de algodão flexí-
veis; fita para fixar gaze; bolsa térmica de gel; colar cervical; 
tesoura; desfibrilador (em São Paulo é obrigatório para imó-
veis com mais de 1.500 pessoas, e no mínimo uma pessoa 
capacitada).

Uma metrópole

em crescimento 

com a simplicidade 

caiçara

Responsabilidades do síndico!
artigo

Caros leitores ser sindico não 
é fácil, com certeza. Muitas ve-
zes quando um sindica decide se 
candidatar ao cargo de sindico no 
condomínio edilício desconhece a 
responsabilidade da função. 

Este artigo tem por objetivo 
dar uma ideia aos síndicos das 
suas obrigações e das consequên-
cias pelo não cumprimento des-
tes deveres

O Código Civil Brasileiro esta-
belece em seu art. 1.348 as princi-
pais atribuições do síndico, quais 
sejam:

“Art. 1.348”. Compete ao sín-
dico: I – convocar a assembleia 
dos condôminos; 
II – representar, ativa e passiva-
mente, o condomínio, pratican-
do, em juízo ou fora dele, os atos 
necessários à defesa dos interes-
ses comuns; 
III – dar imediato conhecimento 
à assembleia da existência de 
procedimento judicial ou admi-
nistrativo, de interesse do condo-
mínio; 
IV – cumprir e fazer cumprir a 
convenção, o regimento interno e 
as determinações da assembleia; 
V – diligenciar a conservação e a 
guarda das partes comuns e zelar 

pela prestação dos serviços que 
interessem aos possuidores;
 VI – elaborar o orçamento da 
receita e da despesa relativa a 
cada ano; 
VII – cobrar dos condôminos as 
suas contribuições, bem como 
impor e cobrar as multas devi-
das; 
VIII – prestar contas à assem-
bleia, anualmente enquanto exi-
gidas;
IX- Realizar seguro da edificação

De outro lado temos o artigo 
186 do Código Civil que define o 
termo ato ilícito civil da seguinte 
maneira:

“Aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete 
ato ilícito”.

O artigo 927 do mesmo diplo-
ma legal complementa afirmando 
que aquele que comete ato ilícito 
tem o dever de repara-lo. Assim 
sendo o sindico deve ter muito 
cuidado, pois caso não cumpra 
as obrigações contidas no artigo 
1348 do Código Civil e, deste des-
cumprimento ocasionar dano terá 
o dever de indenizar.

Não resta duvida que o des-
cumprimento das obrigações con-
tidas no artigo 1348 podem como 
causa uma excludente de ilicitu-

de, entretanto tal discussão será 
feita no âmbito do Poder Judici-
ário ocasionando, para o sindico, 
dor de cabeça e preocupação.

Deve-se ter especial atenção 
dos leitores o artigo 1348, inciso V 
do Código Civil. Assim este redigi-
do o referido texto legal:

“V – Diligenciar a conserva-
ção e a guarda das partes co-
muns e zelar pela prestação dos 
serviços que interessem aos pos-
suidores”.

Com o objetivo de exemplifi-
car vale as lições de Magno Car-
doso Brandão (Responsabilidade 
civil do condomínio edilício, Reci-
fe: Nossa Livraria, 2007, p. 123.), 
“Pode-se dizer que se o síndico 
não mantém vigilância quanto 
à manutenção dos elevadores e 
acontece algum acidente, o con-
domínio será obrigado a indenizar 
a vítima, quando esta apenas se 
lesionar, ou a indenizar a família 
da vítima, caso esta venha a óbito, 
se, por exemplo, em razão de uma 
falha mecânica o elevador para 
em outro pavimento e a vítima cai 
em seu poço. 

Ora, se a empresa que pres-
ta manutenção ao elevador não 
a faz com os devidos cuidados, 
também será responsabilizada, 
pois tinha a obrigação de manter 
o elevador sempre em bom esta-
do de funcionamento. 

“Pelos motivos mencionados, 
a culpa do condomínio e da em-
presa de manutenção sempre 
será presumida, tratando-se, des-
ta feita, de responsabilidade obje-
tiva imprópria ou impura.”.

Diante deste quadro recomen-
da-se que o síndico tenha cuidado 
de se inteirar de suas atribuições 
legais, sob pena de ser surpreen-
dido, e ter que ele, pessoa física, 
responder perante o Poder Judi-
ciário.

A Responsabilidade do sindico 
não se limita ao dever de indeni-
zar pelos danos que ocasionou, 
o sindico também pode respon-
der criminalmente. A responsa-
bilidade criminal do sindico pode 
ocorrer ação, como a hipótese da 
apropriação indébita.

Ementa: Recurso especial pe-
nal. Apropriação indébita. Síndico 
de condomínio edilício. Não en-
quadramento na forma qualifi-
cada do delito. Desclassificação. 
Necessidade. 

Recurso provido. 1. A figura 
do síndico a que se refere o inciso 
II, do § 1º, do art. 168, do Códi-
go Penal, diz respeito ao síndico 

da massa falida, hoje denomi-
nado administrador judicial (Lei 
11.101/2005), e não ao síndico de 
condomínio edilício. 

2. Recurso especial provido 
para redimensionar a pena do 
recorrente para 2 (dois) anos de 
reclusão. STJ – Recurso Especial 
n° 1.552.919 – Relator: Reynaldo 
Soares da Fonseca - Data do julga-
mento: 24.5.2016

O sindico também pode res-
ponder criminalmente por omis-
são, quando o agente tinha o de-
ver de agir e não o fez. 

Logo casos de má conservação 
de elevadores, parte elétrica do 
condomínio edilício, falta de ma-
nutenção nos equipamentos play-
ground e piscinas e outras, que 
ocasionarem, por exemplo, lesão 
corporal, morte, o sindica poderá 
responder civilmente pelos danos 
ocasionados, e também criminal-
mente pelos crimes de lesão cor-
poral (culposa) e homicídio. 

*Paulo José Ferraz de Arruda 
Júnior Advogado; Doutor em DI-
REITO INTERNACIONAL AMBIEN-
TAL; Mestre em Direito.

*Paulo José Ferraz
de Arruda Júnior



março - 2020
www.jornaldosindico.com.br/baixadasantista

Página 7

administração

Você sabe quais são as obrigações 
acessórias de seu condomínio?

Em geral, obrigações aces-
sórias são declarações perió-
dicas onde constam informa-
ções sobre a pessoa jurídica. 
Essas declarações devem ser 
elaboradas pelos contribuin-
tes e entregues para os ór-
gãos do governo (federal es-
tadual ou municipal).

Os condomínios por pos-
suírem o CNPJ (Cadastro Na-
cional de Pessoa Jurídica), 
estão obrigados a entregar 
diversas obrigações acessó-
rias. Fique atento!

VEJAM QUAIS SÃO: 
Declaração do Imposto 

sobre a Renda Retido na Fon-
te (DIRF). É uma declaração 
anual que deve ser entregue 
a Receita Federal, onde são 
informados as retenções do 
imposto de renda retido de 
funcionários e impostos reti-
dos sobre as notas fiscais de 
serviços (CSLL/PIS/COFINS) 
do ano anterior.

Relação Anual de Informa-
ções Sociais (RAIS) – É um re-
latório anual de informações 
socioeconômicas solicitado 
pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego (incorporado no 
governo atual pelo Ministé-
rio da Economia, Ministério 
da Cidadania e Ministério da 
Justiça e Segurança Pública) 
para análise e controle das 
atividades trabalhistas no 
país. Através da RAIS, o Go-
verno tem como identificar 
os trabalhadores com direi-
to ao recebimento do Abono 
Salarial.

Sistema Empresa de Re-
colhimento do FGTS e Infor-
mações à Previdência So-
cial (SEFIP) – É um sistema, 
disponibilizado pela Caixa 
Econômica Federal, que tem 
como objetivo consolidar as 
informações sobre o FGTS e 
Previdência Social dos tra-
balhadores. As informações 
devem ser transmitidas men-
salmente.

Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(CAGED) – foi criado como 
registro permanente de ad-

missões e dispensa de em-
pregados, sob o regime da 
CLT. É utilizado pelo Programa 
de Seguro-Desemprego, para 
conferir os dados referen-
tes aos vínculos trabalhistas, 
além de outros programas 
sociais. Este Cadastro serve, 
ainda, como base para elabo-
ração de estudos, pesquisas, 
projetos e programas ligados 
ao mercado de trabalho, ao 
mesmo tempo em que sub-
sidia a tomada de decisões 
para ações governamentais. 
O prazo de entrega para Se-
cretaria de Trabalho, pode 
ser diário ou mensal.

Essas obrigações acessó-
rias passarão a ser transmi-
tidas através do e Social. Os 
condomínios pertencem ao 
grupo 3, e durante o ano de 
2020 haverá adequações no 
envio de informações. Além 
das obrigações acessórias 
descritas acima, os condo-
mínios precisam estar aten-
tos há outras obrigações que 
são:

Seguro do Condomínio – 
Todo condomínio é obrigado 
a fazer o seguro da edifica-
ção, o artigo 1346 do Códi-
go Civil diz: “É obrigatório o 
seguro de toda a edificação 
contra o risco de incêndio ou 
destruição, total ou parcial”.

Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB) – é o 
documento emitido pelo Cor-
po de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado de São Pau-
lo certificando que, durante a 
vistoria, a edificação possuía 

as condições de segurança 
contra incêndio. O AVCB do 
seu condomínio está dentro 
da validade?

Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA) 
- tem como objetivo a pre-
venção de acidentes e doen-
ças decorrentes do trabalho, 
de modo a tornar compatível 
permanentemente o traba-
lho com a preservação da 
vida e a promoção da saúde 
do trabalhador. Regulamen-
tada pela Norma Regulado-
ra 5 (NR-5) do Ministério do 
Trabalho e Emprego (incor-
porado no governo atual pelo 
Ministério da Economia, Mi-
nistério da Cidadania e Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública). É obrigatório para 
condomínios com mais de 50 
funcionários. Para os condo-
mínios que possuem menos 
de 50 funcionários deverá 
haver um membro da CIPA.

Programa de Controle Mé-
dico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) – É um programa 
regulamentado pela Norma 
Regulamentadora nº 07 (NR-
7) do Ministério do Trabalho 
e Emprego (incorporado no 
governo atual pelo Ministé-
rio da Economia, Ministério 
da Cidadania e Ministério da 
Justiça e Segurança Pública), 
que estabelece a obrigato-
riedade de elaboração e im-
plementação, por parte de 
todos os empregadores e ins-
tituições que admitam traba-
lhadores como empregados, 
do PCMSO, com o objetivo da 

*Marcos Braga

promoção e preservação da 
saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores.

Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA) 
– É um programa regulamen-
tado pela Norma Regulamen-
tadora nº 09 do Ministério 
do Trabalho e Emprego (in-
corporado no governo atual 
pelo Ministério da Econo-
mia, Ministério da Cidada-
nia e Ministério da Justiça e 
Segurança Pública), que es-
tabelece a obrigatoriedade 
da elaboração e implemen-
tação, por parte de todos os 
empregadores e instituições 
que admitam trabalhadores 
como empregados, do PPRA, 
visando à preservação da 
saúde e da integridade dos 

trabalhadores, através da an-
tecipação, reconhecimento, 
avaliação e consequente con-
trole da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que 
venham a existir no ambiente 
de trabalho, tendo em consi-
deração a proteção do meio 
ambiente e dos recursos na-
turais.

Como vimos, a adminis-
tração do condomínio pre-
cisa estar atenta às diversas 
obrigações fiscais e trabalhis-
tas. A falta de atenção a essas 
obrigações poderá acarretar 
multas ou outras penalidades 
ao condomínio. 

Marcos Braga. Auditor - 
CRC 1SP199975/O-0 | CNAI 
5816. Sócio da MB7 Auditoria
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VISTORIA AÉREA

Síndico também ri!

O guia mais completo de serviços para 
condomínios está aqui!

Empresas confiáveis e parceiras de
síndicos e condomínios.

Para anunciar ligue: 9.8163.0029

Comparação
Mulher é como CD… por causa de uma parte 
boa a gente fica com tudo.

Só CaSando...
A maneira mais cara de ter sua louça lavada de 
graça… é casando.

Que maldade!
A única prova de que Deus é homem é que 
se ele fosse mulher não faria a Terra, o Sol, 
o Universo… ficaria apenas sentado dando 
palpites

maS o Quê Que é iSSo?
Mulher é que nem pênalti mal batido…
Um chuta e outro cata.

TeTo Solar
Sabe quando a mulher vai ganhar seu lugar 
ao sol? Quando inventarem cozinha com teto 
solar.

Feminino...
Qual o feminino de deitado na sala lendo o jor-
nal? De pé na cozinha lavando louça.

Que CoiSa...
Você sabe por que mulher não sabe fazer ba-
liza? Já viu por acaso algum fogão que tem 
marcha ré?.

o TroCo
O garotinho chega pro pai e diz:
“Paiê… O senhor é o diabo?”
“Que é isso meu filho? De onde você tirou essa 
bobagem?”
“É que toda vez que o senhor sai de casa, a 
mamãe grita para o vizinho:
Pode entrar que o chifrudo saiu!”

GaGo Que nada!
Concurso para locutor de rádio, chega um cara 
para se inscrever:
- Como é o nome do senhor?
- A-a-a-anto-tonio da Si-silva.
- Desculpe meu amigo, mas nao aceitamos in-
scriçao de gagos.
- Gago coisa nenhuma. Gago era meu pai e bur-
ro era o seu Manuel
do cartório que me registrou com esse nome!

GaGo pra valer
Certa vez um gago estava num posto de gasolina 
parado um carreteiro pediu ajuda para estacio-
nar .O gago muito prestativo foi ajudar então o 
carreteiro começou a dar ré o gago foi falando 
ve-ve-ve-vem-vem-vem ve-ver a ca-ca-ga-ga-da 
que vo-vo-c-c-cê fez a-a-arre-ga-ga-ço-çou tu-tu-
do-do.

aaahhhhh Tá!
Qual a diferença entre a mulher e o leão? A 
mulher usa batom e o leão ruge!!!

podia FiCar Sem eSSa
Dois casais estão andando pela rua e avistam 
um fusquinha muito feio!
Uma das mulheres diz:
- nossa que mal gosto!
O rapaz do outro casal responde:
- gosto é igual mulher. Cada um tem a que 
pode pagar!!!

Sem dó
Como é que um homem ajuda na limpeza da 
casa ?
Levantando os pés para a mulher passar o aspi-
rador de pó.

meio bambo
O caipira vai ao dentista:
- Dotô, quanto custa pra arrancá um dente?
- São cem Reais!
- Creio em Deus padre! Cem rear? Só pra ar-
rancá um dente?
- Exatamente!
O caipira virou-se para ir embora, mas logo 
voltou:
- E se for só pro senhor deixá meio bambo?

Feminino...
Qual o feminino de deitado na sala lendo o jor-
nal? De pé na cozinha lavando louça.
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saúde

Dengue: é preciso manter atenção
A dengue é uma doen-

ça febril aguda sistêmica de 
origem viral. Nos últimos 50 
anos, o número de casos de 
dengue no mundo tem au-
mentado dramaticamente.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que 4 
bilhões de pessoas estejam vi-
vendo em áreas com risco de 
infecção pela doença. Anual-
mente, 390 milhões de casos 
são registrados no mundo, dos 
quais 96 milhões se manifes-
tam clinicamente. A dengue 
afeta 128 países e é considera-
da uma doença negligenciada 
pela OMS.

CAUSA
A dengue é causada por 

um arbovírus (vírus transmi-
tidos por artrópodes) que se 
apresenta em quatro tipos di-
ferentes: DEN-1, DEN-2, DEN-3 
e DEN-4. 

Atualmente os quatro so-
rotipos circulam no Brasil in-
tercalando-se com a ocorrên-
cia de epidemias, geralmente 
associadas com a introdução 
de novos sorotipos em áreas 
anteriormente não atingidas 
ou alteração do sorotipo pre-
dominante.

TRANSMISSÃO
O vírus é transmitido pela 

picada de mosquitos da es-
pécie Aedes que também são 
responsáveis pela transmissão 
da chikungunya, febre amarela 
e Zika.

SINTOMAS
A dengue pode ter diferen-

tes apresentações clínicas e de 
prognóstico imprevisível. Os 
primeiros sintomas aparecem 
de quatro a 10 dias depois da 
picada do mosquito infectado. 
A doença começa bruscamen-
te e se assemelha a uma sín-
drome gripal grave caracteri-
zado por febre elevada, fortes 
dores de cabeça e nos olhos, 
além de dores musculares e 
nas articulações.

Durante a evolução da do-
ença, destacam-se três fases: 
febril, crítica e de recuperação. 
Na fase crítica da dengue (en-
tre o terceiro e o sexto dia após 
o início dos sintomas), podem 
surgir manifestações clínicas 
(sinais de alarme) correspon-
dentes a uma complicação da 
doença potencialmente letal 
chamada dengue grave (co-
nhecida anteriormente como 
dengue hemorrágica), que 

aparecem devido ao aumento 
da permeabilidade vascular 
e da perda de plasma, o que 
pode levar ao choque irrever-
sível e à morte.

Os sinais clínicos de alar-
me da dengue grave são: dor 
abdominal intensa e contínua; 
vômitos persistentes; hipoten-
são postural e/ou lipotimia 
(tonturas, decaimento, des-
maios); hepatomegalia dolo-
rosa (aumento de tamanho 
do fígado); sangramento na 
gengiva e no nariz ou hemorra-
gias importantes (vômitos com 
sangue e/ou fezes com sangue 
de cor escura); sonolência e/
ou irritabilidade; diminuição 
da diurese (diminuição do 
volume urinado); diminuição 
repentina da temperatura do 
corpo (hipotermia); e descon-
forto respiratório.

Uma infecção curada de 
dengue confere ao paciente 
imunidade contra o tipo de 
vírus responsável. Por existi-
rem quatro tipos diferentes 
de vírus, para estar totalmen-
te imunizado, é necessário ter 
tido contato com todos eles. 
Caso contrário, a cada contá-
gio com um novo tipo de vírus, 
os sintomas são mais intensos 

e o risco de desenvolver a den-
gue grave é mais alto.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da dengue 

é feito comumente mediante 
sorologia para determinar a 
presença de anticorpos con-
tra o vírus no sangue, mas não 
determina especificamente 
qual tipo de vírus é responsá-
vel pela infecção. Métodos de 
biologia moleculares mais ela-
borados podem ser utilizados 
para detectar as proteínas do 
vírus.

TRATAMENTO
Não existe tratamento es-

pecífico para dengue. Os cui-
dados terapêuticos consistem 
em tratar os sintomas: com-
bater a febre e, nos casos gra-
ves, realizar hidratação por via 
intravenosa. O atendimento 
rápido para a identificação dos 
sinais de alarme e o tratamen-
to oportuno pode reduzir o 
número de óbitos, chegando a 
menos de 1% dos casos.

PREVENÇÃO
Desde o fim de 2015 a pri-

meira vacina contra dengue 
foi registrada em diferentes 

países para ser usada em indi-
víduos de 9 a 45 anos vivendo 
em áreas endêmicas ou de ris-
co. A OMS recomenda que os 
países considerem a introdu-
ção da vacina contra dengue 
apenas em zonas geográficas 
onde os dados epidemiológi-
cos indicam um alto índice da 
doença. 

Outras vacinas com dife-
rentes tipos do vírus se en-
contram em período de de-
senvolvimento. De modo geral 
as vacinas têm mostrado uma 
efetividade muito variável (en-
tre 50% e 80%) dependendo 
do tipo de vírus que causa a 
infeção, do tipo de indivíduos 
vacinados e do local onde tem 
sido implementada; igualmen-
te o tempo de duração da pro-
teção está sendo estudado.

Atualmente, a principal for-
ma de prevenção é o combate 
aos mosquitos – eliminando os 
criadouros de forma coletiva 
com participação comunitária 
– e o estímulo à estruturação 
de políticas públicas efetivas 
para o saneamento básico e o 
uso racional de inseticidas.

fonte:https://www.msf.org.br

bem estar

Oito dicas para cuidar
da saúde dos olhos

Colírios, lentes, exames 
e outras recomendações 
médicas para manter a vi-
são em dia.

1 – Visite o oftalmologista 
regularmente: Basta uma 
consulta anual para fazer os 
exames de rotina: tonome-
tria (medida de pressão in-
traocular); refração (mede 
o grau dos óculos, se ne-
cessários) e fundo de olho 
(exame da retina e nervo 
óptico). É importante para 
detectar doenças como 
glaucoma e degeneração 
macular, mais frequentes a 
partir dos 50 anos.

2- Não use qualquer colí-
rio: Somente os colírios de 
lágrimas artificiais estão 
liberados para uso diário. 
É uma dica para quem tra-
balha em ambientes com 
ar condicionado e fica com 
o olho ressecado. A polui-
ção também provoca esse 
desconforto. Atenção, pois 

aplicar outros colírios sem 
orientação médica pode 
causar até cegueira.

3- Evite esfregar os olhos 
quando sentir coceira ou 
irritação: Além do risco de 
contaminação – infecções 
como a conjuntivite, por 
exemplo – isso pode lesar a 
córnea, que é a lente trans-
parente mais superficial do 
olho. Na presença de ciscos 
ou coceira, lave com bas-
tante água ou use um colí-
rio de lágrima artificial.

4- Retire a maquiagem: 
Sombra, rímel, delineador 
ou qualquer outro item de 
maquiagem podem causar 
alergias e irritação. Evite o 
contato prolongado com a 

região dos olhos e prefira 
demaquilantes ou sabone-
te neutro para lavar pálpe-
bras e cílios.

5- Higienize bem as lentes 
de contato: Existem vários 
tipos de lentes, rígidas ou 
gelatinosas, e com des-
carte que pode ser diário, 
quinzenal, mensal ou anu-
al. É importante seguir as 
recomendações do fabri-
cante e/ou desinfetá-las 
com soluções específicas 
(e não soro fisiológico). E 
nunca reutilizar o líquido.

6- Óculos escuros, só com 
proteção solar: Economi-
zar na qualidade das lentes 
pode sair caro no futuro. 
Usar óculos sem proteção 

contra os raios ultraviole-
tas UVA e UVB aumenta os 
riscos de doenças como a 
catarata e a degeneração 
macular.

7- Soro fisiológico para ca-
sos específicos: Nos casos de 
conjuntivite ou terçol, use o 
soro em compressas mornas 
ou geladas. Já quando algum 
produto agressivo entra em 
contato com os olhos, lave-
-os o quanto antes com água 

corrente ou soro fisiológico 
em grande quantidade. Se o 
desconforto continuar ou se 
a visão estiver embaçada, vá 
direto ao oftalmologista.

8- Evite olhar para a tela 
por longos períodos: O 
uso excessivo de computa-
dores, tablets e celulares 
pode causar dores de cabe-
ça e astenopia – a famosa 
vista cansada. Faça interva-
los a cada duas horas, por 
pelo menos 10 minutos.

Fonte: 
Núcleo de Bioética do 

Instituto do Coração do 
HCFMUSP
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manutenção

Quando chove, você já pa-
rou para observar para onde 
vai a água que cai do telhado 
no seu condomínio? É pos-
sível que ela seja recolhida 
por uma calha, estrutura fre-
quentemente instalada com 
o intuito de canalizar a água 
das chuvas. Esse equipamen-
to, quando instalado correta-
mente e com a manutenção 
em dia, pode ser um aliado na 
hora de economizar na conta 
de água. 

O sistema de calhas geral-
mente só é lembrado na épo-
ca de chuvas e no resto do 
ano pode ficar esquecido, pela 
maioria dos síndicos e zelado-
res, tendo sua manutenção e 
preservação negligenciadas 
nas temporadas secas. Isso 
é um grande pecado, pois a 
danificação do sistema acar-
retará a falha na canalização 
da água da chuva quando for 
mais necessário. Os principais 
problemas que podem surgir 
são, primeiramente, o lixo, e, 
em segundo lugar, danos ao 
material. 

O principal cuidado que se 
deve ter na manutenção das 
calhas é com a limpeza delas. 

Canalização de água pluvial:
as calhas e sua manutenção

Restos de vegetais como fru-
tos, galhos e folhas secas são 
comuns de se acumularem 
nos condutos. Acrescente-se, 
também, materiais porventu-
ra lançados ao telhado pelos 
próprios moradores de janelas 
e sacadas como embalagens 
plásticas, bitucas de cigarro, 
papeis, dentre outros. Isso 
tudo obstruirá o fluxo de água, 

quando chover, anulando a 
função primordial da calha 
que é a de canalizar esse fluxo 
pluvial. 

Além disso, o acúmulo de 
matéria orgânica especialmen-
te, como frutos e folhas, con-
tribui para reações químicas 
de oxidação e corrosão da ca-
lha. Com o tempo, podem sur-
gir fissuras, furos e até mesmo 

quebras que vão interromper 
o fluxo da água, mais uma vez, 
impedindo que o sistema cum-
pra seu papel canalizador. 

A limpeza regular de calhas 
e reservatórios deve ser, por-
tanto, uma preocupação por 
parte da administração do sín-
dico e, de preferência, que seja 
executada por um profissional 
capacitado, portando equipa-

mentos de segurança adequa-
dos. Além das questões práti-
cas já citadas relacionadas à 
função propriamente dita das 
calhas, a sujeira e obstrução 
delas pode favorecer um outro 
problema muito sério que é a 
proliferação de mosquitos, in-
clusive o Aedes aegypti, trans-
missor da Dengue e outras 
viroses, o qual deve ser vigoro-
samente combatido. 

Para prolongar a vida útil 
das calhas e evitar escapes o 
processo de impermeabiliza-
ção é uma alternativa indicada 
às calhas de alvenaria, isso di-
minuirá problemas com mofo 
e infiltrações. Para materiais 
metálicos, é comum recorrer a 
estruturas galvanizadas. 

Consultar uma empresa es-
pecializada para concepção e 
execução do projeto é funda-
mental. Lembre-se que a água 
recolhida pelas calhas não 
precisa ser desperdiçada, ela 
pode ser usada na limpeza de 
áreas comuns como estaciona-
mento, playground, calçadas, e 
outras finalidades em que não 
haja consumo humano. Assim, 
ganham o meio ambiente e o 
orçamento do condomínio!

Ter uma área verde den-
tro do condomínio faz toda 
a diferença não apenas no 
que diz respeito ao aspecto 
visual, devido ao potencial 
embelezador dentro de um 
projeto de paisagismo, mas 
também ao conforto térmi-
co proporcionado em meio 
ao excesso de concreto e 
materiais sintéticos dos cen-
tros urbanos. O jardim traz 
beleza, frescor e minimiza o 
estresse cotidiano, portanto 
agrega valor ao imóvel. 

Contudo, tal investi-
mento demanda cuidados. 
Manter plantas saudáveis e 
bonitas o ano inteiro requer 
um certo suporte financeiro 
por parte do orçamento do 
condomínio, mas, principal-
mente, atenção e dedicação 
da parte de quem executa a 

Cinco hábitos para um jardim perfeito
manutenção, a qual deve ser 
procedida com cuidados pe-
riódicos, pois é sempre bom 
lembrar: plantas são seres 
vivos. 

Lembre-se que assim 
como lindas plantas, bem 
cuidadas, trazem deixam 
uma ótima impressão ao vi-
sitante, o inverso também é 
correspondente: um jardim 
desleixado e feio transmite 
uma péssima impressão do 
condomínio. Desse modo, é 
indicado criar uma rotina de 
cuidados, fundamental para 
manter sempre uma boa apa-
rência das plantas. Confira 5 
hábitos essenciais para um 
jardim perfeito. 
1) Poda – o período mais re-
comendável para poda é o 
inverno, entre os meses de 
maio a agosto, pois é natu-

ralmente quando as árvores 
e arbustos perdem parte de 
suas folhas e geralmente não 
estão em fase de brotamento 
de flor e fruto. Ramos secos 
ou com aparência doente 
devem ser eliminados para 
preservar a saúde da planta. 
Antes de realizar a poda de 
árvores, mesmo dentro do 
condomínio, consulte se o 
seu município possui uma le-
gislação para isso. 

2) Rega – antes de determi-
nar a quantidade e a perio-
dicidade das regas, é impor-
tante conhecer bem as suas 
plantas, pois cada uma possui 
uma demanda específica e a 
água em excesso ou escas-
sez podem ser prejudiciais. 
Em períodos de calor, devido 
à evaporação, o aporte de 

água deve ser reforçado. 

3) Fertilizante – para obter 
melhores resultados e assim 
ter um jardim ainda mais 
belo, uma boa estratégia é fa-
zer a reposição de nutrientes 
na terra onde as plantas es-
tão. Isso pode ser feito com-
prando produtos em lojas 
específicas ou mesmo artesa-
nalmente com materiais or-
gânicos oriundos da própria 
poda do jardim ou da coleta 
seletiva do condomínio. 

4) Limpeza – é natural que o 
jardim produza seus próprios 
resíduos, que não devem ser 
confundidos com “sujeira”, 
pois tudo isso faz parte da 
natureza: folhas secas, frutas 
estragadas, galhos secos, etc. 
Regularmente, esse material 

deve ser recolhido. Também 
é válido lembrar que a po-
luição com outros materiais 
jogados pelos condôminos a 
exemplos de papéis, emba-
lagens de produtos, sacolas, 
devem ser terminantemente 
proibidos. 

5) Combater pragas – mesmo 
com cuidados, as plantas po-
dem sofrer com o ataque de 
visitantes indesejados: fun-
gos e insetos, principalmente, 
os quais devem ser pronta-
mente combatidos antes que 
se alastrem. O tipo de com-
bate vai depender de qual 
agente está infestando o jar-
dim, bem como a intensidade 
do ataque. Para solucionar, 
pode-se recorrer a remédios 
orgânicos ou inorgânicos, de 
toxicidade variável.


