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Tomar um cartão vermelho, 
convenhamos, nunca é uma experiência 

muito legal. E não é incomum a 
destituição de síndicos, por vezes de 

modo injusto e injustificável. Daí a 
enorme importância de contar com 

o apoio profissional de uma empresa 
administradora de condomínios, que em 

geral facilita a vida e empresta segurança 
jurídica para os atos do dia a dia. Dar um 

cartão vermelho, por sua vez, nem sempre 
é tarefa fácil ou das mais agradáveis. Mais 
do que isso: exige respeito ao trabalhador 

e ao que preceitua a legislação 
trabalhista. Tomar ou dar cartão vermelho 

está nas páginas 12 e 8.

Projeto de Lei obriga 
moradores e síndicos 

a informarem casos de 
violência doméstica
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Deu ruim!

Os muitos benefícios, 
e os cuidados na 

manutenção, do uso
de vidros temperados

Individualização
do consumo de água 

garante redução
de gastos
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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.

De acordo com o Código 
Civil, o síndico é o represen-
tante legítimo do condomí-
nio, tendo sido eleito para 
tal função em assembleia de 
membros, a qual lhe dá atri-
buições previstas na legisla-
ção brasileira para exercer 
a gerência do patrimônio 
coletivo. Essa prerrogativa, 
contudo, não anula nem com-
pete com as funções desem-
penhadas por uma empresa 
administradora de condomí-
nios, conforme explicamos 
em matéria desta edição. 

O serviço prestado por 
esse nicho empresarial não 
concorre com o síndico, até 
porque a lei não permitiria tal 
intento. Ele existe justamente 
para facilitar a vida do síndi-

co, operacionalizando ativi-
dades que demandam tempo 
e conhecimentos técnicos os 
quais muitas vezes ele sozinho 
não tem condições de dispor: 
assessoria contábil, jurídica, 
financeira e administrativa, 
dentre outras atividades. 

Em tempos de crise, como 
o que atualmente passamos, 
a assessoria de uma boa ad-
ministradora pode ser deter-
minante para o modo como 
o condomínio atravessará o 
momento. Após contratar 
uma administradora de con-
domínios, cabe ao síndico, 
entretanto, a grande respon-
sabilidade de coordenar os 
serviços, delegando deman-
das e cobrando os feedbacks 
necessários. Confira mais in-

formações na editoria “Seu 
condomínio”.

Nesta edição, o Jornal do 
Síndico foi em busca de saber 
um pouco mais sobre como os 
condomínios podem geren-
ciar seus fundos de reserva. É 
sabido que muitos estão pas-
sando por crises financeiras 
sem precedentes e essa pas-
sou a ser uma solução cogita-
da por alguns. 

Para tanto, conversamos 
com a advogada Suse Paula 
Kleiber sobre o assunto. Ela é 
consultora jurídica condomi-
nial e autora do livro “Respos-
tas às 120 dúvidas mais fre-
quentes em matéria condomi-
nial” e conversou com nossa 
reportagem para esclarecer 
alguns pontos importantes so-

bre o uso do fundo de reserva 
durante a pandemia. Confira 
nossa entrevista do mês.

Sigamos fortes. Desejamos 
a todos um excelente mês de 
julho! Seguimos juntos!

Assessoria de administradora é 
determinante para uma boa gestão
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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.

O Jornal do
Síndico foi em

busca de saber um 
pouco mais sobre como 
os condomínios podem 

gerenciar seus fundos 
de reserva. É sabido que 

muitos estão passando 
por crises financeiras 

sem precedentes e essa 
passou a ser uma solução 

cogitada por alguns

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência
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0,80 0,28

-0,25

-0,24

-0,38

0,1733

1.045,00

MAI/19 TJ-SP - Apelação : APL 
19184020098260223. Data de publica-
ção: 28/11/2012. Decisão: de despesas 
de condomínio”, in “Condomínio Edilício 
Aspectos Relevantes” [coord. Francisco 
Antonio...-40.2009.8.26.0223, da Comarca 
de Guarujá, em que é apelante FRANCIS-
CO DE ASSIS MENDES, é apelado CON-
DOMÍNIO...: Francisco de Assis Mendes 
Apelado: Condomínio Edifício Porto Fino 
Voto n. 488 CONDOMÍNIO Preliminar...

TJ-DF - Inteiro Teor. Apelacao Civel: APC 20100710158466 
DF 0015673-94.2010.8.07.0007. Data de publicação: 
19/02/2014. Decisão: posteriormente, não invalidam a assem-
bleia. Usual em condomínios edilícios a constituição de fundo...) 
MARIA CLARINDO CARVALHO Apelado (s) CONDÔMINIO DO 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIAZZA DI....827 E M 
E N T A Condomínio. Despesa extraordinária. Assembleia geral. 
Nulidade. Não é nula assembleia...

TJ-SP - Inteiro Teor. Apelação: APL 10046063620148260011 
SP 1004606-36.2014.8.26.0011. Data de publicação: 
08/06/2016. Decisão: defronte às lojas Condomínio edilício 
Controvérsia acerca da extensão da propriedade dos autores... 
apelante CONDOMINIO EDIFICIO DEOCLECIANO, são apela-
dos CELSO FERNANDO DE OLIVEIRA MARIUSSO Assinatura 
Eletrônica TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São 
Paulo Apelante: Condomínio Edifício...

TJ-RJ - Inteiro Teor. APELAÇÃO: APL 212876520158190203 
RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 5 VARA CI-
VEL. Data de publicação: 02/08/2016. Decisão: , pois, por 
seus próprios fundamentos. Sobre o tema: “CONDOMÍNIO EDI-
LÍCIO – VAGA DE GARAGEM - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER C... ROBERTO DA COSTA APELADO: CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO VARANDAS DO VALQUEIRE RELATOR: JAC-
QUELINE LIMA... EM VAGA DE GARAGEM. 1. Autor que é pro-
prietário de unidade imobiliária no condomínio réu, possuindo...

TJ-SP - Apelação : APL 990092921878. Data de publicação: 
25/05/2010. Decisão: , responsabilidades propter rem que são 
as despesas de condomínio edilício, derivadas da convenção... 
BRADESCO S/A sendo apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIA-
ZZA Dl FIORI. ACORDAM, em 31* Câmara de Direito... Com 
Revisão Nº 990.09.292187-8 Apelante : BANCO BRADESCO 
S/A Apelado : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA Dl...

TJ-SP - Inteiro Teor. Apelação: APL 91034571720088260000 
SP 9103457-17.2008.8.26.0000. Data de publicação: 
12/02/2014. Decisão: Voto n. 2.460 EMENTA: CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO - Alteração da fachada de prédio, mediante a insta-
lação..., em que é apelante CONDOMÍNIO EDIFICIO OURO 
VERDE, é apelado LANCHONETE E CHOPERIA M P DE 
PRAIA GRANDE... n. 9103457-17.2008.8.26.0000 Comarca: 
Praia Grande (1ª Vara Cível) Apelante: Condomínio Edifício 
Ouro...
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Quais as atribuições do presidente 
de mesa durante uma assembleia?
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administração

Imagine comparecer a 
uma reunião em que todos 
falam sobre o assunto que 
bem entendem, na ordem 
que desejam, sem respeitar 
a vez do outro, por tempo 
indeterminado. Seria um ver-
dadeiro caos e praticamente 
impossível atingir um con-
senso sobre qualquer tema, 
não é mesmo? É por isso que 
nas assembleias de condomí-
nio existe a figura do presi-
dente de mesa, pois sem ela 
seria inviável chegar a deci-
sões colegiadas. 

Essa pessoa é eleita, por-
tanto, para ocupar uma fun-
ção operacional. Em geral, 
antes do início da própria 
assembleia, os condôminos 
presentes (todos aqueles que 
têm poder de deliberação) fa-
zem uma votação para esco-
lher quem irá presidir a mesa 
e coordenar os trabalhos do 
dia. Um fato importante a res-
saltar é que há convenções 
que proíbem o síndico de ser 
o presidente da assembleia e 
isso deve ser observado antes 
da eleição. Para isso, é inte-
ressante que algumas carac-
terísticas devam ser levadas 
em consideração na hora da 
indicação. 

Algumas qualidades são 
desejáveis à pessoa que será 
o presidente da reunião do 
condomínio: de preferência 
que seja alguém com boa 

relação com todos e sem 
“rivalidades” pessoais com 
nenhum morador (pois será 
necessário manter um dis-
curso conciliador), deve ser 
proativo e capaz de fazer boa 
gestão do tempo, se possível 
ser conhecedor das normas 
da Convenção do condomínio 
(por exemplo, um ex-síndico 
ou síndica) e ter firmeza para 
conduzir os debates seguindo 
a pauta estabelecida previa-
mente. 

Quais são, afinal, as fun-
ções atribuídas a quem pre-
side uma reunião do condo-
mínio? É destinada a essa 
pessoa a coordenação da reu-
nião: checar a lista de presen-
ça, conferir procurações (caso 
haja), definir a ordem da dis-
cussão dos temas, orientar a 
votação e contar os votos dos 
pleitos, conferir se há quórum 
para votações específicas (se 
for o caso). É dada ao presi-
dente de mesa a prerrogati-
va de selecionar, dentre os 

condôminos, aquele que lhe 
servirá como secretário, au-
xiliando na redação da ata da 
reunião.

RITO
Ao dar início aos traba-

lhos, o presidente deve ler a 
ordem do dia e solicitar que 
o secretário leia a ata da últi-
ma assembleia. Terminada a 
reunião, depois de esgotados 
todos os assuntos da pauta, 
deve ser declarada encerrada 
a assembleia, não podendo 
nela conter votação de temas 
não constantes na pauta, sob 
risco de anulação.

Ao longo da reunião, será 
demandado do presidente de 
mesa que faça intervenções 
no sentido de conduzir da 
melhor maneira possível os 
debates e garantindo que to-
dos os participantes tenham 
vez e voz para expressar suas 
dúvidas, questionamentos, 
reclames e sugestões. Haverá 
momentos em que será ne-

cessário interromper, pedir a 
palavras, cessar a fala de al-
guém, e o presidente que co-
manda a assembleia deve ter 
pulso firme para saber fazer 
esses interpostos de maneira 
educada e racional, sempre 

visando a um melhor apro-
veitamento do tempo, afinal, 
todos estão comparecendo 
àquele encontro com um ob-
jetivo comum de deliberar 
sobre os interesses do condo-
mínio.
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Julho é o mês da conscientização 
de hepatites virais e câncer ósseo

solidariedade

*Dr. Rodrigo Karpat 

O Projeto de Lei que vi-
nha chamando a atenção, 
o PL 1179/2020, de autoria 
do Senador Antonio Anas-
tasia (PSD), foi finalmente 
aprovado ontem (11). Po-
rém, o Presidente Jair Bol-
sonaro vetou oito artigos 
do projeto de lei aprovado 
no Congresso que cria um 
regime jurídico emergen-
cial durante a pandemia do 
novo Coronavírus.

Em relação aos condo-
mínios, entre os trechos ve-
tados está o que dava aos 
síndicos o poder de restrin-
gir o uso de áreas comuns e 
proibir festas.

Sendo assim, a partir de 
agora, a Lei 14.010/20, que 
apesar de vetar as questões 
apontadas acima, aprovou, 
de forma provisória, a pos-
sibilidade de assembleia 
virtual até 30 de outubro 
de 2020 a fim de deliberar 
sobre as questões essen-
ciais para o bom funciona-
mento dos condomínios.

A lei, também, dispõe 
que os mandatos vencidos 
até 20 de março, e que não 
passaram por nova eleição, 
ficam automaticamente re-
novados até 30 de outubro. 
Lembrando que há a possi-
bilidade de fazer essa elei-
ção através de uma assem-
bleia virtual. Além disso, a 
lei também reforça que o 
síndico sempre deve pres-
tar contas aos condôminos.

Não obstante tenha sido 
vetado alguns artigos do 
PL que confirmavam os po-

O mês foi escolhido pelo 
Ministério da Saúde e pelo 
Comitê Estadual de Hepati-
tes Virais. A cor foi escolhida 
por ser o tom que os olhos 
dos infectados geralmente 
ficam quando a doença se 
manifesta, no fígado.

HEPATITES VIRAIS
Grave problema de saúde 

pública no Brasil e no mun-
do, a hepatite é a inflamação 
do fígado. Pode ser causa-
da por vírus, uso de alguns 
remédios, álcool e outras 
drogas, além de doenças 
autoimunes, metabólicas e 
genéticas. São doenças si-
lenciosas que nem sempre 
apresentam sintomas, mas 
quando aparecem podem 

ser cansaço, febre, mal-es-
tar, tontura, enjoo, vômitos, 
dor abdominal, pele e olhos 
amarelados, urina escura e 
fezes claras.

Tipos de hepatites:
Hepatite A
Hepatite B
Hepatite C
Hepatite D
Hepatite E

Considerações sobre a 
aprovação do PL 1179

deres do síndico, é impor-
tante saber que isso não 
altera a autonomia que o 
síndico tem em relação às 
áreas comuns, dado o fato 
de que compete ao síndico 
o poder e dever de diligen-
ciar e fazer guarda das áre-
as comuns (Art. 1.348, II e 
V do Código Civil). E medi-
das como o fechamento de 
áreas de grande circulação, 
como a restrição do uso de 
churrasqueira e salão de 
festas, por exemplo, são 
muito mais do que diligên-
cias e guarda das áreas co-
muns, são uma questão de 
saúde pública e proteção 
ao direito a vida (Art. 5º da 
Constituição Federal).

Dessa forma, mesmo ve-
tados, o síndico não teve os 
seus poderes diminuídos, 
a única diferença é que 
seu poder não foi reforça-
do pela lei, o que ajudaria 
muito em função da quanti-
dade de demandas, dúvidas 
e situações no âmbito con-
dominial.  

O texto final do Proje-
to de Lei 1179/2020, com 
todos os vetos, será publi-
cado no “Diário Oficial da 
União” (DOU).

*Dr. Rodrigo Karpat - 
Advogado militante na 
área cível há mais de 15 
anos, sendo referência 
em direito imobiliário e 
questões condominiais. É 
Coordenador de Direito 
Condominial na Comissão 
Especial de Direito Imobili-
ário da OAB-SP.

Tumor ósseo: tudo o que você precisa 
saber sobre esse tipo de câncer

O câncer ósseo, Tumor Ósseo: 
tudo o que você precisa saber so-
bre esse tipo de câncer. O que é, 
exatamente, um câncer nos os-
sos? Quais os tipos? O que pode 
causar o tumor ósseo e quem pos-
sui mais risca de desenvolver a 
doença? Quais os principais sinto-
mas e como diagnosticar? Como é 
feito o tratamento? Existem chan-
ces de cura?

Essas são algumas das ques-
tões sobre o câncer ósseo que 
abordamos neste artigo. Para con-
ferir as respostas e esclarecer as 
suas dúvidas sobra à doença, con-
tinue acompanhando o conteúdo 
abaixo!

O que é um Tumor Ósseo?
O tumor ósseo (ou câncer ós-

seo) é uma massa de tecido cau-
sada por um crescimento celular 
anormal no osso — processo de-
nominado de neoplasia.

Segundo dados levantados 
pelo Instituto Nacional de Trau-
matologia e Ortopedia Jamil Ha-
ddad (Into), o câncer ósseo re-
presenta cerca de 1% de todas as 
patologias dentro do campo da 
oncologia, sendo que 10% dos 
pacientes com outros tipos de 
câncer acabam desenvolvendo-o 

de forma secundária.
Tipos de Tumor Ósseo

O câncer nos ossos pode ser 
dividido de duas formas: Tumor 
ósseo primário: mais comum en-
tre crianças e adolescentes, ele 
cresce diretamente no próprio 
osso. (Tumor de caráter primário 
pode ser tanto benigno quanto 
maligno, embora, na maioria dos 
casos, ele não seja cancerígeno). 
Dentre os tumores mais comuns 
estão: osteossarcoma, Tumor de 
Ewing e Condrossarcoma.

Tumor ósseo secundário: 
mais comum entre os adultos, 
este surge a partir de um proces-
so conhecido como metástase 
óssea, que é quando um câncer 
em outro órgão se disseminou 
pelos ossos. A metástase óssea 
é o tipo mais comum do câncer 
nos ossos

Existe ainda o chamado mie-
loma múltiplo: um tipo de tumor 
ósseo maligno que envolve a me-
dula óssea — tecido responsável 
pela formação do sangue no in-
terior da cavidade do osso. Nes-
se sentido, ele é visto mais como 
um câncer da medula óssea, por 
não envolver diretamente o teci-
do duro que forma o osso.

Causas e Fatores de Risco
do Tumor Ósseo

A causa exata da maioria dos 
tipos de câncer ósseo é desconhe-
cida. Entretanto, acredita-se que 
ela esteja relacionada a um erro 
no DNA de algumas células, que 
faz com que haja uma mutação ou 
divisão celular de forma irregular.

Quanto à metástase óssea, sa-
be-se que alguns tipos de câncer 
têm mostrado mais chances de 
desenvolver o tumor ósseo secun-
dário. Entre eles, estão: o câncer 
de mama, próstata, rim e o câncer 
de tireoide.

Além disso, a exposição a altos 
níveis de radiação, síndromes ge-
néticas e doenças pré-existentes 
(como a Doença de Paget), podem 
aumentar as chances de desenvol-
ver um tumor ósseo.

Principais Sintomas 
do Câncer nos ossos: 

Os primeiros sintomas do câncer 
ósseo podem ser dores intensas 
em determinadas partes do corpo 
e fraturas causadas pelo enfraque-
cimento dos ossos. Além disso, 
podem ser identificados níveis ele-
vados de cálcio no sangue (hiper-
calcemia) e uma compressão da 
medula espinhal.



Shows para varandas ganham adeptos e 
animam o isolamento social

cotidiano
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Dentre as diversas restri-
ções impostas pela pandemia 
do novo Coronavírus estão as 
que se referem a opção de la-
zer. Tais limitações se deram 
não apenas na proibição de se 
frequentar bares, restauran-
tes, cinemas, teatros, casas de 
shows, mas também em me-
didas de isolamento de áreas 
coletivas dentro dos próprios 
condomínios, que vetaram o 
uso de piscinas, espaços gour-
met, churrasqueira, salão de 
festas e jogos, dentre outros 
equipamentos. 

Essas atitudes, embora im-
populares, se fizeram necessá-
rias e acertadas por emergência 
sanitária, visando à proteção 
de todos os moradores e con-
tenção da proliferação do vírus. 
Diante desse quadro, morado-

res em diferentes condomínios 
buscaram formas alternativas 
de entretenimento e assim 
uma ideia se popularizou, im-
pulsionada pelas redes sociais, 
ganhando adeptos em várias ci-
dades brasileiras: os chamados 
“shows para varandas”. 

No residencial Vincent Van 
Gogh, localizado em João Pes-
soa (PB), a cirurgiã-dentista 
Joyce Leitão liderou um grupo 
de moradores interessados 
em promover um evento des-
te tipo. “Pelo whatsapp, reu-
nimos uma lista de condômi-
nos dispostos a pagarem pelo 
show, estipulamos um valor 
por apartamento e levantamos 
o dinheiro. Eu sugeri um artista 
cujo trabalho já conhecia e fi-
quei responsável por entrar em 
contato”, relata. 

Joyce destaca que o show 
foi uma experiência bem ava-
liada por ela e pelos demais 
moradores, que tiveram – de-
pois de várias semanas – uma 
oportunidade de interagirem, 
mesmo que à distância. “Con-
sidero uma iniciativa importan-
te em um momento no qual o 
psicológico da gente está um 
pouco abalado devido à priva-
ção de liberdade”, comenta a 
moradora. 

O músico que fez a alegria 
no edifício Van Gogh foi o can-
tor Emanoel Delamare, que se 
apresentou na área da piscina, 
com som e iluminação pró-
prios, voltado para as sacadas 
dos apartamentos. O show 
“atípico” teve uma dinâmica 
bem diferente dos que ele está 
acostumado a fazer, mas foi 

bem sucedi-
do “criamos 
uma maneira 
de interagir 
com o públi-
co usando 
o whatsa-
pp, passei 
o número e 
os moradores podiam enviar 
mensagens pedindo músicas”, 
conta o músico. 

Emanoel destaca um as-
pecto importante da iniciativa 
tomada pelos moradores do 
residencial Van Gogh, que é a 
de apoiar a classe artística lo-
cal em tempos de pandemia. 
“Muitos que dependiam exclu-
sivamente da música ficaram 
sem renda alguma quando se 
instalou a quarentena, então 
atitudes como essa são nobres 

e espero que mais artistas pos-
sam ser ajudados”, declara o 
cantor. 

É válido ressaltar que, em-
bora os “shows para varanda” 
possam ser iniciativas organi-
zadas e custeadas pelos pró-
prios moradores, isso não anu-
la a necessidade de se obter 
previamente a autorização do 
condomínio. O síndico deve ser 
comunicado com antecedência 
para avaliar a viabilidade e se-
gurança do evento, bem como 
o respeito à lei do silêncio.
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Prédios antigos apostam em 
individualização de água 
para redução de consumo

especial

Presente em construções 
novas, a individualização da 
água se tornará obrigatória 
para edifícios construídos a 
partir de 2021, conforme a Lei 
Federal 13.321, sancionada 
em 2016. Apesar disso, o pro-
cesso é considerado benéfico 
e um dos principais aliados na 
redução do consumo de água 
em prédios antigos.

De acordo com os Docu-
mentos Técnicos de Apoio do 
Programa Nacional de Com-
bate ao Desperdício de Água, 
elaborado pelo antigo Minis-
tério do Planejamento e Or-
çamento, a medição individu-
alizada é uma medida eficaz 
para redução do consumo de 
água.

Linhas de pesquisas apon-
tam a redução de até 40% do 
consumo devido ao “esforço 
dos usuários na conservação 
das instalações, nos reparos 
em vazamentos e na altera-
ção de hábitos, tal como a 
torneira permanentemente 
aberta durante a lavagem de 
louças”. Além disso, a troca 
de válvulas de descarga para 
a caixa acoplada pode repre-
sentar uma redução de até 
70% no consumo de água. 

Síndico há mais de oito 
anos em um prédio localiza-
do em Praia Grande, Marco 
Antônio explica que o condo-
mínio sofria com os gastos 
de consumo de água, então 

ignorados pelos condôminos. 
“O desejo de individualizar 
veio com a necessidade de di-
minuir os custos. Havia muito 
desperdício e muita água jo-
gada fora por causa de vaza-
mentos e os moradores não 
entendiam a necessidade do 
conserto”, comenta. 

Ele explica que na data da 
aprovação da individualização 
de água em assembleia a con-
ta do prédio girava em torno 
de R$ 15 mil, custando cerca 
de R$ 190 por apartamento. 
Após a implantação do méto-
do, vazamentos foram identi-
ficados e o consumo do prédio 
atualmente gira em torno de 
R$ 4 mil.

Já para Ricardo Olim, síndi-
co em um prédio santista des-
de 2015, a individualização de 
água surgiu como uma alter-
nativa após tentativas falhas 
de campanhas de conscien-
tização e até fornecimento 
de materiais e mão de obras 
para vazamentos dentro dos 
apartamentos.

“Acho que além da conta 
de água com um consumo 
cerca de 40% inferior ao mês 
de pico, a sensação de justiça 
na cobrança da água foi o que 
mais agradou a todos, além 
da possibilidade de a mudan-
ça de hábitos diminuírem os 
custos individuais”, finaliza. 

Yasmin Vilar

Pandemia pode flexibilizar 
uso do fundo de reserva em 
crises financeiras críticas

O fundo de reserva funciona como uma “poupança” que os condomínios fazem para ter 
um suporte em momentos emergenciais. Entrevistamos a advogada Suse Duarte Cruz 
Kleiber, consultora jurídica condominial e autora do livro “Respostas às 120 dúvidas 

mais frequentes em matéria condominial” para esclarecer alguns pontos importantes 
sobre o uso do fundo de reserva durante a pandemia

JORNAL DO SÍNDICO: Que procedimentos justificam o acionamento do fundo de reserva? 
SUSE: Algumas convenções preveem o limite percentual a ser arrecadado e, ao este ser 
alcançado, determina seu uso - como uma pintura de fachada - ou impõe que sua destina-
ção seja decidida por assembleia, normalmente atendendo às questões emergenciais (um 
vazamento severo, queima de placa de elevador, etc). Caso a convenção nada diga sobre 
a forma de utilização, é determinante que o síndico realize uma assembleia para tratar do 
tema, afinal, tudo que é arrecadado no condomínio pertence a todos os condôminos, mor-
mente esses valores extras cuja utilização deverá ser decidida pelo colegiado.
 
JS: O síndico pode recorrer ao fundo de reserva para cobrir débitos de inadimplência 
durante a pandemia?
S: Não podemos simplesmente retirar o valor arrecadado para fazer frente às despesas 
ordinárias, sob pena de desvirtuar a natureza do fundo de reserva! A inadimplência deve 
ser cobrada da forma como determina a lei. Todavia, nesses tempos inéditos de pandemia, 
certamente nenhuma convenção traz previsão sobre a sua possibilidade. Minha experiên-
cia na lida com condomínios indica a média de 2% a 5% de inadimplência/mês nos con-
domínios, cujas previsões orçamentárias contavam com tais percentuais para fixação dos 
valores das cotas. Atualmente há condomínios que atingiram o percentual astronômico de 
35% de inadimplência por força da pandemia, portanto, o que justificaria o uso do fundo de 
reserva, desde que seja para a manutenção regular diante dessa inadimplência incomum e 
que, obviamente, não foi considerada quando da provisão orçamentária. Uma alternativa 
que vem sendo utilizada é deixar de cobrar o fundo de reserva para reduzir o valor das 
cotas condominiais, medida arriscada e que deve ser analisada com muito cuidado, pois, a 
redução pode implicar em mais problemas.
 
JS: Como então o síndico pode flexibilizar o acesso ao fundo de reserva - desde que haja 
uma real necessidade - sem depois ser acusado de improbidade?
S: O síndico deve avaliar primeiramente a possibilidade de reduzir os custos, sem deixar, 
porém, de realizar a manutenção do empreendimento. E se, ainda assim, a inadimplência 
se mostrar elevadíssima, colocando em risco a manutenção e até mesmo a segurança e 
saúde dos condôminos ante a queda vertiginosa da arrecadação, me soa razoável que seja 
utilizado o fundo de reserva, já que simplesmente a aprovação de rateio extra servirá para 
elevar a inadimplência. Sendo possível, o síndico deve aprovar em assembleia a forma de 
utilização do fundo de reserva. E, não tendo essa possibilidade, os balancetes anteriores e o 
atual servirão de baldrame para apontar e comprovar a necessidade de uso do fundo de re-
serva. Dessa forma o síndico cumpre com seus deveres de manutenção, de prestar contas e 
de cuidado de zelo com o patrimônio comum sem onerar ainda mais a massa condominial.
 
JS: Que percentual deve ser destinado ao fundo de reserva mensalmente? 
S: Geralmente as convenções trazem o percentual de 5% a 10% do valor da cota (ordinária).  
Caso não esteja previsto em convenção, a assembleia deverá deliberar acerca do percentu-
al a ser arrecadado e sua destinação. É importante ressaltar o quanto o fundo de reserva é 
importante e deve ser arrecadado por todos os condomínios.

Conserto de vazamentos e mudanças de
hábito após cobranças individuais diminuíram

custo da água em condomínios
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Você sabe o que dife-
rencia o vidro chamado de 
temperado de um vidro co-
mum? É o processo de tra-
tamento térmico pelo qual 
o primeiro tipo passa. O 
que lhe garante caracterís-
ticas especiais de colora-
ção, transparência, confor-
to acústico, alta resistência 
mecânica contra impactos 
e à prova de variações tér-
micas, conferindo-lhe uma 
maior segurança em com-
paração a vidros convencio-
nais.

Essas qualidades desejá-
veis se devem ao processo de 
“têmpera” - o qual é orien-
tado pela NBR 14698:2001 
da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 
Trata-se de um tratamento 
térmico cuja finalidade é es-
tabelecer tensões elevadas 
de compressão nas zonas 
superficiais do vidro e cor-
respondentes altas tensões 
de tração no centro. Basi-
camente, consiste em um 
aquecimento seguido de 
resfriamento brusco, pro-
cesso físico que garantirá os 
efeitos de interesse.  

A marca Blindex é uma 
das principais referências de 
vidro temperado no merca-
do atual, seus produtos têm 

cerca de cinco vezes mais 
resistência que o vidro co-
mum, além do diferencial 
na forma como ele se frag-
menta, em caso de quebra. 
Ao passo que um vidro tra-
dicional produz fragmentos 
grandes, pontiagudos e mui-
to cortantes, o vidro tem-
perado, quando se quebra, 
produz fragmentos peque-
nos, arredondados e menos 
cortantes.

RECOMENDAÇÃO
DO FABRICANTE

Todavia, é válido ressal-
tar que as boas caracterís-
ticas dos vidros temperados 
só são garantidas se forem 
seguidas as recomendações 
do fabricante no tocante aos 
cuidados de manutenção do 
produto. Para tanto, alguns 
cuidados devem ser toma-
dos para preservar a segu-
rança e vida útil do vidro 
temperado. 

O fabricante Blindex faz 
algumas ressalvas sobre os 
métodos de higienização 
que devem ser aplicados 
aos vidros: nunca devem ser 
usados instrumentos abrasi-
vos, como lixa ou palhas de 
aço, nem produtos ácidos 
para limpar o vidro. Uma 
dica prática: para saber se 

o produto é ácido, verifique 
na embalagem o pH da so-
lução, se for menor que 7, a 
solução é ácida e não deve 
ser utilizada na limpeza de 
vidros. Use somente água, 
sabão ou detergente neu-
tro ou produtos específicos 
para limpeza de vidro. Deve 
ser utilizada somente água, 
sabão ou detergente neu-
tro ou produtos específicos 
para limpeza de vidro.

Outro aspecto advertido 
é o uso de facas ou objetos 
pontiagudos para retirar as 
etiquetas, os quais devem 
ser totalmente evitados, 
bem como o choque contra 
materiais rígidos (exemplos: 
metal, mármore, azulejo, 
granito) e impactos violen-
tos na abertura e fechamen-
to (especialmente em se tra-
tando de portas e janelas).

O vidro temperado ofe-
rece vantagens que o co-
locam como um material 
amplamente difundido na 
construção civil. Porém, é 
imprescindível que sua ins-
talação seja executada por 
mão de obra qualificada! 
Assim, garante-se a melhor 
performance do produto e a 
segurança de todos. Busque 
sempre revendedores confi-
áveis.

Vidro temperado garante 
benefícios, mas requer 
manutenção cautelosa

REDES DE PROTEÇÃO
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

possui uma norma que regulamenta especialmente 
a instalação de redes para proteção de janelas, saca-
das, mezaninos, parapeitos, floreiras e demais aplica-
ções semelhantes: trata-se da NBR 16046-3, de 2012, 
a cujas disposições o síndico deve estar vigilante na 
hora de contratar uma empresa para essa finalidade 
específica.

É importante saber que a NBR determina que as re-
des instaladas devem ser identificadas com o nome da 
empresa responsável, o seu CNPJ (número de Pessoa 
Jurídica), bem como a data em que foram acomodadas, 
e que após a realização da instalação delas, o prestador 
do serviço entregue ao condomínio o manual de uso e 
conservação do produto. Deve-se ressaltar, ainda, que 
a empresa contratada deve contar com um profissional 
habilitado para emitir ART (Anotação de Responsabili-
dade Técnica) pela execução.

AR-CONDICIONADO
A manutenção preventiva de equipamentos tem ba-

sicamente duas finalidades: prolongar a vida útil dos 
bens do condomínio – e com isso se obtém uma con-
siderável economia – e também garantir a segurança 
e integridade dos condôminos e funcionários. Essas 
premissas justificam a necessidade, por exemplo, de 
cuidados rotineiros nos aparelhos de ar-condicionado 
do condomínio. 

As vistorias devem ser procedidas por equipe técni-
ca habilitada e precisam checar aspectos como: higie-
nização, risco de queda (se o equipamento estiver em 
altura), instalações elétricas, drenagem (acabar com 
“pinga pinga”), gás (se for do tipo que utiliza)  e de-
mais indícios de avarias. É válido ressaltar que de acor-
do com a Lei 13.589, publicada em janeiro de 2018 no 
Diário Oficial da União, todos os edifícios (públicos ou 
privados) são obrigados a fazer a manutenção de seus 
sistemas de ar-condicionado.

 
GESSO ACARTONADO

O material conhecido como Drywall tem ganhado 
adeptos no Brasil devido a sua versatilidade propor-
cionada na arquitetura, destacando-se pela boa relaçã- 
custo-benefício. Embora não seja indicado para “áreas 
molhadas”, por tem baixa resistência à umidade, ele 
ainda assim apresenta boa versatilidade, podendo ser 
usado em uma gama de ambientes. 

O drywall consiste em placas de gesso com papel 
cartão que são montadas sobre estruturas metálicas, 
sendo frequentemente aplicadas na construção de for-
ros. O uso do gesso acartonado tem como benefícios 
algumas características próprias, tais como: leveza do 
material, a rapidez na instalação, praticidade e limpeza 
(a instalação das placas não requer quebra de paredes 
para embutir estruturas), acabamento simplificado. É 
válido lembrar que qualquer aplicação deve ser execu-
tada por mão de obra especializada.
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Demissão por justa causa: quais as 
faltas graves e os direitos garantidos

legislação

No âmbito dos condomí-
nios, a maioria das relações 
trabalhistas ainda é regida 
pelo regime orientado pela CLT 
(Consolidação das Leis do Tra-
balho). Esse conjunto de leis 
norteia condutas tanto para 
o empregador, quanto para o 
empregado, garantindo-lhes 
uma série de direitos e deter-
minando também deveres. 

A finalização de um con-
trato regido pela CLT pode se 
dar por duas vias: sem justa 
causa (quando, por exemplo, 
o patrão atravessa dificuldades 
financeiras e não pode mais ar-
car com os custos de manter o 
funcionário) ou com uma justa 
causa (desta vez, quando o em-
pregado dá motivos legítimos 
para ter seu contrato rescindi-
do). 

Embora seja considerada 
uma “penalidade máxima”, a 
demissão com justa causa não 
é sinônimo de dizer que o fun-
cionário será dispensado de 
“mãos vazias”. Erroneamente, 
é comum ver interpretações 
equivocadas de que tal situ-
ação poderia justificar a ne-

gação de todos os direitos do 
empregado, mas essa é uma 
interpretação errada. É impor-
tante ressaltar que, em casos 
de demissão por justa causa, 
o empregador é obrigado a fa-
zer o pagamento do acerto de 
contas em até 10 dias após a 
demissão.

Esse tipo de dispensa é um 
recurso previsto como direito 
do empregador garantido pelo 
artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, a CLT, a ser 
utilizado quando o funcioná-
rio comete uma “falta grave”. 
Nesses casos, pode ocorrer a 
rescisão do contrato e o tra-
balhador perde vários direitos, 
como 13º proporcional, saque 
do FGTS, multa de 40% do sal-
do do FGTS. 

Dentre os direitos que o 
trabalhador demitido com jus-
ta causa segue tendo estão o 
saldo do salário no valor equi-
valente aos dias que traba-
lhou no mês da demissão, os 
salários atrasados (caso haja 
saldo devedor), bem como fé-
rias vencidas e o 1/3 de férias 
devidos (caso as férias estejam 

vencidas há mais de um ano, o 
empregador deve pagar o do-
bro do valor). 

Decidir o que é ou não uma 
“falta grave”, contudo, não 
cabe ao empregador. Isso está 
expresso na lei, que prevê si-
tuações nas quais considera 
justa a rescisão do contrato 
trabalhista. Confira: ato de 

improbidade, embriaguez ha-
bitual ou em serviço, violação 
de segredo da empresa, ato 
de indisciplina ou de insubor-
dinação, abandono de empre-
go, prática constante de jogos 
de azar, ato lesivo da honra ou 
da boa fama ou ofensas físicas, 
incontinência de conduta ou 
mau procedimento, desídia no 

desempenho das respectivas 
funções, condenação criminal 
do empregado transitada em 
julgado, negociação habitual 
por conta própria ou alheia 
sem permissão do emprega-
dor (concorrência desleal) ou 
perda da habilitação ou dos 
requisitos estabelecidos em lei 
para o exercício da profissão.

Para além dos muros do prédio

Os direitos e deveres dos 
moradores de condomínios 
edilícios constam nas con-
venções e regulamentos 
internos de cada prédio e, 
de forma mais abrangente, 
no Código Civil brasileiro, o 
qual inclui também os cha-
mados “Direitos de Vizi-
nhança”, que ultrapassam 
os limites do condomínio e 
dizem respeito também aos 
imóveis residenciais ou co-
merciais que o circundam. 

É importante conhecer 
o que diz a legislação bra-
sileira sobre a convivência 
entre vizinhos de um modo 
geral, não apenas dentro 
de um mesmo condomínio, 
uma vez que algumas ações 
praticadas externamente 
podem trazer problemas e 
incômodos e vice-versa. Tra-

ta-se de regras que limitam 
o direito de propriedade a 
fim de evitar conflitos en-
tre proprietários de prédios 
contíguos.

O Código Civil, em seu ar-
tigo 1.277, estabelece a se-
gurança, o sossego e a saúde 
como direitos de vizinhança. 
Para fazer denúncias, o cida-
dão deve procurar a Polícia 
Militar e registrar um bole-
tim de ocorrência. 

O texto jurídico diz “o 
proprietário ou possuidor 
de um prédio tem o direito 
de fazer cessar as interfe-
rências prejudiciais à segu-
rança, ao sossego e à saúde 
dos que o habitam, provo-
cadas pela utilização de pro-
priedade vizinha”.

Os atos faltosos podem 
ser de três naturezas: do 

tipo ilegais, abusivos ou le-
sivos. Os primeiros existem 
quando o ato praticado pelo 
vizinho é ilícito e ultrapas-
sam os limites toleráveis. 

Os abusivos são aqueles 
que provocam mal estar e 
incômodo aos vizinhos, po-
rém não consistem em algo 
fora da lei e estão circuns-
critos à propriedade do vizi-
nho. Já os atos lesivos cau-
sam dano ao vizinho mas 
não decorre de uso ilegal 
da propriedade, como por 
exemplo um estabelecimen-
to comercial que expele fu-
maça. 

Caso seja levado à Justi-
ça o caso, será observada a 
anterioridade da posse, isto 
é, se a pessoa que comprou 
o imóvel próximo de estabe-
lecimentos barulhentos ou 

que emitiam poluição sabia 
dessa realidade previamen-
te. A questão, contudo, é 
delicada e vai variar de acor-
do com o contexto de cada 
caso. 

Embora se compreenda 
que as primeiras pessoas 
a se instalarem num cer-
to local determinam a sua 
destinação (se é uma zona 
residencial, comercial ou 
industrial, por exemplo), há 
de se ter bom senso e razo-
abilidade sempre. 

Essa premissa da ante-
rioridade não é absoluta, ou 
seja, os proprietários não 
podem se valer dessa condi-
ção para justificar o incômo-
do exagerado que propor-
ciona ao vizinho. 

VIZINHO
PROBLEMA

ara casos extremos de 
vizinhos antissociais, com 
os quais a convivência se 
torna impraticável, deve-se 
observar o que diz o artigo 
42 da Lei de Contravenções 
Penais. Perturbar o trabalho 
ou sossego alheios com gri-
taria ou algazarra; exercen-
do profissão ruidosa, em de-
sacordo com as prescrições 
legais, abusando de instru-
mentos sonoros ou sinais 
acústicos; provocando ou 
não procurando impedir ba-
rulho produzido por animal 
de que se tem a guarda é 
crime e tem como pena pri-
são simples, de quinze dias 
a três meses, ou multa.

Você conhece os “Direitos de vizinhança”? Eles dizem respeito 
também aos imóveis que circundam o seu
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Aprovado projeto que obriga 
condomínios a informarem 

casos de violência doméstica

cotidiano

Em sessão remota nesta quarta-feira (8), o Se-
nado aprovou o substitutivo ao Projeto de Lei (PL) 
2.510/2020, que obriga moradores e síndicos de 
condomínios a informarem casos de violência do-
méstica às autoridades competentes. O projeto, 
aprovado em votação simbólica, será encaminha-
do à Câmara dos Deputados.

De autoria do senador Luiz do Carmo (MDB-
-GO), o projeto estabelece o dever de condôminos, 
locatários e síndicos informar às autoridades com-
petentes os casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher de que tenham conhecimento no 
âmbito do condomínio. Descumprida a obrigação, 
o síndico ou o administrador poderá ser destituído 
da função e o condomínio, penalizado com multa.

O texto aprovado modifica o Estatuto dos Con-
domínios (Lei 4.591, de 1964) e o Código Civil (Lei 
10.406, de 2002) para punir quem omitir socorro a 
vítimas de violência doméstica e familiar em con-
domínios, tanto residenciais quanto comerciais, de 
prédios ou casas.

O projeto foi relatado em Plenário pela senado-
ra Zenaide Maia (Pros-RN), que acolheu 14 das 21 
emendas apresentadas ao texto original do projeto, 
como forma de ampliar o alcance da proposição, 
que passa a incluir crianças, adolescentes, idosos e 
pessoas com deficiência física e mental.

As emendas nesse sentido foram apresenta-
das pelos senadores Weverton (PDT-MA), Rogério 
Carvalho (PT-SE), Soraya Thronicke (PSL-MS), Kátia 
Abreu (PP-TO), Wellington Fagundes (PL-MT), Rose 
de Freitas (Podemos-ES), Jean Paul Prates (PT-RN) e 
Eliziane Gama (Cidadania-MA).

AUMENTO DE PENA
O texto inicial do PL estipulava queem casos ge-

rais de violência doméstica— não necessariamente 
em condomínios— haveria aumento de pena em 
um terço para omissão de socorro no Código Penal 
(Decreto-lei 2.848, de 1940).

Zenaide Maia, porém, acatou a emenda do se-
nador Fabiano Contarato (Rede-ES) eliminando o 
aumento da pena e somente tipificando no crime 
de omissão de socorro a violência doméstica e fa-
miliar.

Atualmente, pelo Código Penal, o crime de omis-
são de socorro tem pena de prisão de 1 a 6 meses 
ou multa. Se houver lesão corporal grave a pena é 
aumentada em 50%. Também pode ser triplicada se 
houver morte.

DEVER DE DENUNCIAR
De acordo com o projeto, será dever de condô-

minos, locatários, possuidores de imóvel e síndicos 
informarem às autoridades os casos de violência 
doméstica e familiar de que tenham conhecimento, 
mesmo quando estes ocorrem dentro da residência 
ou ambiente privado.

Os condôminos terão que avisar ao síndico, e 
este por sua vez terá prazo de até 48 horas a partir 
do conhecimento dos fatos para apresentar denún-
cia às autoridades, preferencialmente através da 
“Central de Atendimento à Mulher— Ligue 180” ou 
de outros canais eletrônicos ou telefônicos adota-
dos pelos órgãos de segurança pública.

O texto ainda inclui entre as competências do 
síndico— além de comunicar as autoridades sobre 
os crimes - mandar afixar, nas áreas comuns, pre-
ferencialmente nos elevadores, placas alusivas à 
vedação a qualquer ação ou omissão que configure 
violência doméstica e familiar, recomendando a no-
tificação, sob anonimato, às autoridades públicas

PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO
Emenda apresentada pelo senador Randolfe Ro-

drigues (Rede-AP) estabelece que o descumprimen-
to das regras sujeito o condomínio ao pagamento 
de multa de cinco a dez salários de referência, re-
vertida em favor de programas de erradicação da 
violência doméstica e familiar, aplicando-se o do-
bro, em caso de reincidência.

A relatora também acolheu emendas da sena-

dora Daniella Ribeiro (PP-PB), segundo as quais o 
síndico poderá, em caso de flagrante ou ciência pré-
via de medida protetiva em vigor, impedir a entrada 
e permanência do agressor nas dependências do 
condomínio, devendo comunicar o fato imediata-
mente à autoridade policial. Nos casos em que haja 
dolo, o síndico deverá ser responsabilizado.

DISCUSSÃO
Na avaliação de Zenaide Maia, o PL 2.510/2020 

tem o mérito de unir a sociedade em torno do com-
bate a violência contra a mulher.

“Só da maneira como está, sem dar visibilidade 
à população como um todo, a gente não tem con-
seguido sucesso com isso. A violência aumentou 
demais”, afirmou.

Autor do projeto, o senador Luiz do Carmo disse 
que o combate à violência contra a mulher transfor-
mou-se em luta pessoal desde que sua filha Miche-
le Muniz do Carmo foi assassinada em 2012, vítima 
de latrocínio.

“Isso me fez entender o tamanho da dor vivida 
por milhares de mulheres no país. Me sinto no de-
ver de que as mulheres se sintam protegidas. Pre-
cisamos reverter a violência contra as mulheres”, 
afirmou.

A aprovação do projeto foi saudada pelas sena-
doras Rose de Freitas (Podemos-ES), Simone Tebet 
(MDB-MS), Daniella Ribeiro e Soraya Thronicke e 
pelos senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e We-
verton (PDT-MA), que presidia os trabalhos.
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Síndico também ri!

CURTO E GROSSO!
Homem sentado na varanda de sua casa com a 
esposa, diz: - Eu te amo.
Ela pergunta: - É você ou a cerveja falando?
Ele responde: - Sou eu ... falando com a cer-
veja. 

QUARTEL
A velhinha entra no quartel e vai direto para o 
escritório dos oficiais: - Capitão, eu vim visitar 
o meu neto, Sérgio Ricardo. Ele serve no seu 
regimento, não é? - Serve, sim, mas hoje pediu 
licença para ir ao enterro da senhora.

BEIJO NA BOCA
Uma honesta menina de sete anos admitiu cal-
mamente a seus pais que Luis Miguel havia lhe 
dado um beijo depois da aula. - ‘E como acon-
teceu isso?’ Perguntou a mãe assustada. - ‘Não 
foi fácil’, admitiu a pequena senhorita, ‘mas três 
meninas me ajudaram a segurá-lo’.

DÁ LOGO, MILHA FILHA
Joãozinho fica vidrado no relógio do padre. 
Pede, implora, ‘Padre me dá esse relógio, me 
dá esse relógio’, semanas, meses a fio. Não 
agüentando mais o aluguel, um dia o padre tira 
o relógio do pulso e dá pro Joãozinho. Dias de-
pois a Mariazinha vem se confessar e diz: ‘Pa-
dre, o Joãozinho quer que eu dê pra ele...’ - E o 
padre: ‘Ih, minha filha, dá logo, que esse meni-
no é chato pra burro....’

CABELOS BRANCOS
Um dia, uma menina estava sentada obser-
vando sua mãe lavar os pratos na cozinha. De 
repente, percebeu que sua mãe tinha vários 
cabelos brancos que sobressaíam entre a sua 
cabeleira escura. Olhou para sua mãe e lhe per-
guntou: - ‘Porque você tem tantos cabelos bran-
cos, mamãe?’ A mãe respondeu: - ‘Bom, cada 
vez que você faz algo de ruim e me faz chorar 
ou me faz triste, um de meus cabelos fica bran-
co.’ A menina digeriu esta revelação por alguns 
instantes e logo disse: - ‘Mãe, porque TODOS 
os cabelos de minha avó estão brancos?’

SINAL DA CRUZ
Caipira confessou com o padre e este, após ou-
vir todos os pecados, disse ao caipira: - Meu filho, 
agora você se arrepende dos pecados e faz o pelo-
-sinal. Você e sabe fazer o pelo-sinal, não sabe, 
meu filho? - Ô Seu padre, sabe as palavra eu sei, 
só num sei espaiá elas na cara.

ÚLTIMAS NOTÍCIA DE LISBOA
“Gêmeo tenta se suicidar e mata o irmão por 
engano”.

CURVA PERIGOSA
O português estava dirigindo em uma estrada, 
quando viu uma placa que dizia: “Curva Perigo-
sa à Esquerda”. Ele não teve dúvidas: virou à 
direita!

AGENDA DE TELEFONE
Por que os portugueses usam somente a letra 
“T” em suas agendas de telefone?
Telefone do Antonio, Telefone do Joaquim, Tele-
fone do Manoel, Telefone do Pereira...

LOJA DE SAPATOS
O Manuel foi, na segunda-feira, a uma loja de 
sapatos. Escolheu, escolheu e acabou se deci-
dindo por um par de sapatos de cromo alemão.
O vendedor entregou o sapato, mas foi logo 
advertindo-o:
- Sr., estes sapatos costumam apertar os pés 
nos primeiros cinco dias.
- Não tem problema. Eu só vou usá-los no do-
mingo que vem.

NO TRABALHO
Conversa entre o empregado e o chefe, ambos 
portugueses:
- Chefe, nossos arquivos estão superlotados, 
posso jogar fora os que tem mais de 10 anos?
- Sim, mas antes tire uma cópia de todos.

CAIPIRAS
O caipira assiste TV com a janela aberta. Um 
amigo que passa cumprimenta: 
- Firme, cumpade? 
- Não, cumpade! Futebor!

FILHO COM A CARA DO PAI
O novo pai sai da maternidade, encontra um 
amigo e, entusiasmado, diz:
- Rapaz, o meu filho é a minha cara!
O amigo não perde a chance e diz:
- Não tem problema. O importante é ter saúde.

A SOGRA DESAPARECIDA
O sujeito vai à delegacia reclamar do desapare-
cimento de sua sogra.
- E quando foi que vocês notaram que ela tinha 
de

PSIQUIATRA E DUPLA PERSONALIDADE
O paciente chega ao psiquiatra, tímido e cabis-
baixo:
- Doutor, eu tenho dupla personalidade.
- Esquenta não, meu filho. Senta aí e vamos 
conversar os quatro....
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segurança

Com o avanço da crimina-
lidade nas cidades, os condo-
mínios foram se munindo de 
dispositivos e estratégias de 
defesa cada vez mais sofisti-
cadas: muros altos, guaritas 
blindadas, cerca elétrica, vigi-
lância 24 horas, equipamen-
tos de biometria para refinar 
o acesso, sistemas de alarme, 
dentre tantos outros artefatos 
que surgem cada dia mais atu-
alizados no mercado de segu-
rança residencial. 

Contudo, tais elementos 
têm em comum uma caracte-
rística: eles têm por objetivo di-
ficultar a entrada de estranhos 
mal intencionados que venham 
do exterior para o interior do 
prédio, impedindo uma possí-
vel invasão. Entretanto, o que 
fazer quando o crime é cometi-
do por alguém que faz parte do 
próprio condomínio, ou seja, 
tem “autorização” para burlar 
todos esses mecanismos de de-
fesa?

Infelizmente, nenhum pré-
dio está imune a enfrentar situ-
ações de delitos praticados por 
funcionários ou mesmo pelos 
próprios condôminos. Situação 
que ilustra isso ocorreu no mês 

Quando o “inimigo” está do lado de 
dentro do condomínio

de junho na cidade de Teresina 
(PI), no bairro Lourival Parente, 
quando um homem foi preso 
após ser flagrado furtando ob-
jetos de vizinhos no condomí-
nio em que morava.

Denúncias de arrombamen-
tos de carros e apartamentos 
no condomínio chegaram à 

Polícia, que começou a inves-
tigar a situação, juntamente 
ao condomínio. Foram instala-
das câmeras de vídeo, as quais 
captaram imagens do morador 
utilizando um dispositivo ele-
trônico para desligar o sistema 
de alarme para invadir veícu-
los. O morador em questão foi 

Ao longo das últimas dé-
cadas, o perfil habitacional 
dos centros urbanos vem so-
frendo uma transição percep-
tível com uma maior concen-
tração de pessoas vivendo 
em condomínios residenciais 
em vez de casas. Isso aumen-
tou mudou radicalmente o 
cenário das cidades, com um 
aumento significativo de pré-
dios e também gerou deman-
das específicas nesse nicho. 

O síndico é, por lei – con-
forme prevê o  Art. 1.348 do 
Código Civil – a figura respon-
sável por gerir o condomínio, 
em nome dos interesses da 
coletividade. Mas, levando 
em consideração o panora-
ma citado e também o fato 
de que o síndico ou síndica é 
uma pessoa que possui uma 
vida particular para admi-
nistrar, como é possível dar 
conta de todas as necessi-

Administradoras de condomínio são 
aliadas do síndico por uma boa gestão 

dades demandadas por con-
domínios que atualmente 
por vezes contam com várias 
estruturas que precisam de 
manutenção, populações nu-
merosas, grandes dimensões 
e outras burocracias comple-
xas que precisam ser feitas, 
caso contrário, o síndico pode 
responder legalmente por ne-
gligência?

É nesse contexto que en-
tra o papel das administra-
doras de condomínio, sendo 
o de facilitar essa missão de 
gerenciamento. É importante 
ressaltar, todavia, que contra-
tação de uma empresa desse 
ramo não substitui ou anula 
a necessidade de se ter um 
síndico eleito pela assembleia 
de moradores e atuante. Isso 
porque, conforme citado, é 
dele a prerrogativa legal de 
responder pelo condomínio. 
Assim, ele deverá agir como 

um supervisor das atividades 
da empresa administradora.

Ao fechar um contrato de 
prestação de serviços, o síndi-
co deve observar quais são as 
operações ali oferecidas e sua 
função será fiscalizar e cobrar 
o pleno funcionamento. Fica 
a cargo da empresa contra-
tada a parte de gestão contá-
bil (gerenciar pagamento de 
tributos), financeira (emitir 
boletos, gerar balancetes), 
administrativa (assessoria nas 
assembleias, dentre várias 
outras funções), comunicação 
(emissão de comunicados, 
advertências, multas, etc.) 
e o cuidado com os recursos 
humanos do prédio, ou seja, 
lidar com os funcionários 
(folha de pagamento), bem 
como prestar consultoria ju-
rídica. 

Essas são algumas da am-
pla gama de funções de su-

porte oferecidas pelas admi-
nistradoras de condomínio. 
Geralmente, os valores cobra-
dos são estimados de acordo 
com alguns parâmetros que 
dimensionam o volume de 
trabalho que cada condomí-
nio requer, tais como: o nú-
mero de unidades e a popu-
lação estimada, o quadro de 
funcionários total contratado, 
o tamanho físico do imóvel, a 
localização dele, a arrecada-

pego portando vários objetos 
– dentre esses cartões e joias – 
de outros condôminos, além de 
uma pistola falsa.

Tal narrativa exemplifica 
que, embora haja uma crimina-
lidade crescente que demanda 
cuidados extremos com o mun-
do exterior, o “inimigo” nem 

sempre vem de fora. Isso ser-
ve de alerta para que síndico, 
moradores e funcionários se 
mantenham vigilantes para as 
rotinas dentro do próprio con-
domínio, sobretudo naqueles 
de grande porte e com popula-
ções maiores. 

Saber se o condomínio é ou 
não solidário na responsabili-
dade ao roubo ou furto prati-
cado dentro de suas depen-
dências ainda é uma questão 
controversa no âmbito jurídico, 
uma vez que a jurisprudência 
tem um entendimento parcial 
de que ele só deve ser respon-
sabilizado, caso o crime ocorra 
nas áreas comuns e somente se 
tal condição estiver expressa-
mente prevista na Convenção 
do referido condomínio. 

Em resumo: na maioria das 
vezes o prédio não é respon-
sável pelo ressarcimento dos 
danos, pois a legislação condo-
minial não tratou da matéria de 
forma clara. O melhor caminho 
é, portanto, a prevenção. Deve-
-se buscar ser tão cuidadoso 
dentro do prédio quanto se é 
com as barreiras externas, pois 
o malfeitor pode, infelizmente, 
ser um vizinho.

ção mensal da receita. 
Observa-se que os preços 

de contratos se baseiam, em 
média, de 3% a 7% do valor 
das despesas totais que o 
condomínio tem ao mês. O 
síndico deve buscar aquela 
empresa com uma cartela de 
serviços que melhor atende 
às demandas do seu condo-
mínio e negociar preço justo 
pela execução de um trabalho 
responsável.


