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Barraco WhatsApp
Mensagem instantânea... confusão imediata! O uso de aplicativos do tipo Whatsapp, cada vez mais 
frequente em grupos condominiais, tem sido responsável por muita dor de cabeça. Saiba mais na 
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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%, de-
vendo ainda ser aplicado sobre esta 
alíquota o FAP (Fator Acidentário 
de Prevenção) para que seja obtido 
o RAT ajustado. 4,5% sobre a folha, 

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.

A boa convivência entre 
vizinhos é um assunto sem-
pre em pauta no universo dos 
condomínios. É impossível 
falar nesse tipo de moradia e 
não abordar, em algum mo-
mento, questões relacionadas 
à sociabilidade, mediação de 
conflitos e, infelizmente, por 
vezes trazer à tona histórias 
que revelam condutas negati-
vas que não devem servir de 
exemplo para ninguém. 

O Jornal do Síndico orgu-
lha-se de ser um veículo que 
prega o diálogo, a comuni-
cação não violenta e o bom 
senso como ferramentas pri-
mordiais para uma boa gestão 
condominial e, por isso, traze-
mos com frequência matérias 
e artigos com especialistas 
que exploram justamente is-
so. Saber ser um conciliador 

é uma habilidade importante 
a qualquer pessoa que almeje 
ser um bom síndico. 

Nesse contexto, trouxemos 
nesta edição de março, mais 
uma vez, o reforço de uma 
mensagem que representa um 
de nossos valores: violência 
só gera mais violência. Nossa 
matéria Especial conta uma 
história trágica que ganhou os 
noticiários e redes sociais no 
início deste ano, ocorrida em 
decorrência de uma “briga de 
condomínio”, e que chocou a 
todos pela desproporciona-
lidade: um rapaz de 29 anos 
que veio a óbito espancado 
por vizinhos.

Eventos como esse de-
monstram porque atos de 
animosidade devem ser com-
batidos e apaziguados desde a 
sua origem, sempre que pos-

sível, dentro do condomínio. 
Os condôminos, de maneira 
geral, não podem ser omissos 
ao testemunharem situações 
violentas, ainda que mínimas, 
pois a experiência nos mostra 
que a evolução de “pequenos 
incidentes”, quando somados, 
tem grandes potenciais nega-
tivos.

O síndico, em especial, pe-
lo cargo que ocupa e por sua 
representatividade, deve dar o 
exemplo nas relações, não re-
correndo a condutas violentas 
para proceder com moradores 
ou funcionários, já que isso 
não traz benefícios ao con-
domínio, pelo contrário, de-
sestabiliza-o. Nesse viés, não 
seria exagero afirmar que um 
síndico que se utiliza de recur-
sos violentos (sejam agressões 
físicas ou verbais) ou compac-

tua com atos assim, não é um 
bom síndico e deve repensar 
sua postura.

 Seguimos fortes em nosso 
compromisso de informar com 
responsabilidade. Desejamos 
a todos os nossos leitores uma 
excelente experiência!

Síndico deve ser antes de tudo exemplo
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nossa mensagemexpediente

contribuição de terceiros (SESC, SE-
NAI etc.). 
Salário Família
- Até R$ 1.425,56
R$ 48,62 (por cota)
Obrigações
- Admissão/Demissão:
Comunicar ao Ministério do Trabalho 
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.

Os condôminos,
de maneira geral, 

não podem ser omissos 
ao testemunharem 
situações violentas, 
ainda que mínimas, 

pois a experiência 
nos mostra que a 

evolução de “pequenos 
incidentes”, quando 

somados, tem grandes 
potenciais negativos

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência
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JAN/21
TJ-RJ - APELAÇÃO APL 
00139037419988190000 RIO DE JANEIRO 
CAPITAL 38 VARA CIVEL (TJ-RJ)
Data de publicação: 22/10/1998
Ementa: PROCESSUAL CIVIL - NUNCIACAO 
DE OBRA NOVA - POSSE - CONDOMINIO 
DE FATO. 1. SE MAIS DE 200 PESSOAS IN-
VADEM UM IMOVEL QUE COMPREENDE 
206 APARTAMENTOS ESPALHADOS EM 4 
BLOCOS DE 4 ANDARES CADA E MAIS O 
TERRENO COMUM A TODAS AS CONSTRU-
COES, DELIMITADOS E CERCADOS, CADA 
UM TEM A POSSE DO APARTAMENTO QUE 
OCUPA E TODOS TEM A POSSE DAS AREAS LIVRES DO TER-
RENO, PODENDO ESSA POSSE SER DEFENDIDA EM FAVOR 
DE TODOS POR ASSOCIACAO DE MORADORES POR ELES 
ORGANIZADA, A QUAL FUNCIONA COMO UM CONDOMINIO DE 
FATO. 2. VIVENCIANDO SITUACOES DE FATO QUE NAO FORAM 
PREVISTAS PELO LEGISLADOR, CABE AO MAGISTRADOR DAR 
SOLUCOES PRATICAS A TAIS SITUACOES, TAL COMO ADMITIR 
QUE A ASSOCIACAO DE MORADORES DEFENDA ATRAVES DE 
NUNCIACAO DE OBRA NOVA, A POSSE DE TODOS SOBRE AS 
AREAS LIVRES DO TERRENO, ONDE UM DOS CO-POSSEIROS 
PASSOU A ERIGIR EM BENEFICIO PROPRIO. 3. RECURSO A QUE 
SE DA PROVIMENTO.
Encontrado em: DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL 22/10/1998 - 
22/10/1998 APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMI-
GOS

TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00273313720098190001 RIO DE JANEI-
RO CAPITAL 13 VARA FAZ PUBLICA (TJ-RJ)
Data de publicação: 20/05/2014
Ementa: , a dignidade da pessoa humana e os direitos sociais, dentro 
da concepção do mínimo existencial, devem ser atendidos pelos três 
poderes, que têm o dever de realizá-los na maior extensão possível, 
tendo justamente como limite o núcleo essencial desses direitos. As-
sim, cabe a intervenção do Judiciário nas hipóteses em que houver 
violação ao núcleo essencial dos direitos fundamentais - em se tra-
tando de direitos sociais - e aos direitos da liberdade irredutíveis, que 
compõem a teoria do mínimo existencial. No caso concreto, requere-
ram os autores (i) a condenação do réu a proceder à realização de 
obra de instalação de rede de escoamento de águas pluviais e de 
esgotamento sanitário; (ii) a pavimentação da rua onde residem e a 
(iii) a reparação dos danos morais causados. Inicialmente, no que se 
refere às obrigações de pavimentar as ruas, certo é que tal obrigação 
não está ligada ao núcleo essencial de qualquer direito fundamental 
previsto na Constituição Federal. O asfaltamento de um logradouro 
não é um serviço essencial nem sequer é pressuposto para que uma 
pessoa tenha garantida sua dignidade humana. Além disso, para que 
o Judiciário pudesse intervir em tal política, necessária seria a possibi-
lidade de universalização de tal política, quando, na verdade, é notório 
que não é possível nem razoável levar asfalto a todas as residências 
das cidades de interior do Brasil. Pontue-se ainda que manter logra-
douros sem asfalto pode ser inclusive uma escolha da Administração, 
muitas vezes de acordo com a vontade dos moradores de áreas resi-
denciais, que preferem manter a tranquilidade dos logradouros onde 
possuem residência, evitando o aumento do trânsito de veículos em 
maior velocidade. Dessa forma, não há espaço de atuação do Judi-
ciário em substituição ao Executivo para a determinação de obras de 
pavimentação e instalação de rede de iluminação pública, sob pena 
de violação à separação de poderes. Quanto aos serviços de sanea-
mento básico e esgotamento de águas pluviais, trata...
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administração

Todo imóvel está sujei-
to a imprevistos e aciden-
tes e é para intervir nisso 
que existem os seguros. 
Embora todos torçam para 
não recorrer a eles, uma 
cobertura mínima é obri-
gatória justamente para 
que o condomínio tenha 
uma margem de seguran-
ça para alguns tipos de ris-
cos. Nesse sentido, o sín-
dico fica responsável pela 
contratação e renovações 
e deve atentar aos prazos 
e coberturas. 

A corretora Edna Fonte-
les, representante da cea-
rense JBO Seguros, pontua 
que “de acordo com a lei 
do condomínio 4.591 e art 
1.346 do código civil é obri-
gatório o seguro de toda 
edificação para risco de in-
cêndio. Essa obrigatorieda-
de vale para condomínios 
comerciais, residenciais 
verticais e horizontais e 
mistos”. Edna complemen-

ta que a negligência pode 
acarretar consequências: 
“a não contratação do se-
guro pode levar o síndico a 
responder civil e legalmen-
te, já que é sua responsabi-
lidade perante a lei do con-
domínio”.

A referida lei determi-
na prazos, multas e expli-
cita a inclusão de todas as 
unidades privativas e áre-
as comuns do condomínio. 
Conforme frisado pela cor-
retora, a responsabilidade 
do síndico é relevante, uma 
vez que o art.22 afirma que 
é ele quem responde passi-
va e ativamente, em juízo 
ou fora dele, por qualquer 
insuficiência constatada no 
seguro. Por isso, deve-se 
buscar sempre uma segura-
dora de credibilidade e ler 
muito bem o contrato. 

Segundo a corretora 
Edna Fonteles, são itens 
de cobertura obrigatória 
simples: explosão, raio e 

fumaça; danos elétricos; 
responsabilidade civil do 
síndico; responsabilidade 
civil do condomínio. “Caso 
o condomínio tenha condi-
ções ou outras necessida-
des para outras coberturas 
poderá ser contratado tam-
bém outros itens. A apólice 
pode ser descrita de acordo 
com a necessidade de cada 
condomínio e região”, ex-
plica. 

COBERTURA
AMPLIADA

Sobre os itens que in-
crementam a cobertura, 
tornando-a uma “cobertura 
ampliada”, Edna Fonteles 
menciona: subtração de 
bens do condomínio; vaza-
mento de tanques e tubu-
lações; danos ao jardim; 
anúncios luminosos; des-
moronamento; alagamen-
to; danos morais; respon-
sabilidade civil de garagem; 
incêndio e conteúdo dos 

O síndico não é obrigado a 
convocar assembleia para 
aprovar este custo, já que 
se trata de uma obrigação 
legal. 

No entanto, caso se de-
seje fazer uma cobertura 
ampliada, com o intuito 
de assegurar mais itens 
na apólice, é interessante 
que isso seja discutido jun-
to aos demais moradores, 
pois já extrapola o limite da 
obrigatoriedade legal, acar-
retando despesas que irão 
onerar a taxa condominial 
mensal.

apartamentos; despesas fi-
xas; vendaval com impacto 
de veículos.

Renovação do seguro 
- Os contratos geralmen-
te são anuais e devem ser 
renovados automaticamen-
te sem que haja nenhum 
intervalo, não deve haver 
nenhum hiato de cobertu-
ra. Por ser obrigatório por 
lei, o seguro condominial é 
considerado uma despesa 
ordinária e deve constar na 
previsão orçamentária anu-
al do condomínio. Todos pa-
gam por ele, sem exceções. 

Seguro condominial:
cobertura simples ou ampliada?



março - 2021
www.jornaldosindico.com.br/baixadasantista

Página 4

solidariedade

Campanha Março Azul Marinho 
alerta sobre a importância do diag-
nóstico e tratamento precoce do cân-
cer colo retal

No mês de março, a Sociedade Bra-
sileira de Coloproctologia e o Ministé-
rio da Saúde reforçam a importância 
da prevenção, diagnóstico e tratamen-
to precoce do câncer de intestino ou 
colo retal que segundo o Instituto Na-
cional do Câncer (Inca), é um dos três 
tipos de cânceres que mais atingem os 
brasileiros.

Ainda de acordo com o INCA, em 
2020, cerca de 50 mil pessoas rece-
beram o diagnóstico do câncer colo 
retal, sendo 20.520 homens e 20.470 

mulheres, além de quase 20 mil óbitos 
por causa da doença.

Principais fatores de risco que fa-
vorecem o surgimento do câncer colo 
retal: Sedentarismo; Obesidade; In-
gestão excessiva de alimentos gordu-
rosos e industrializados; Consumo de 
álcool excessivo; Consumo de alimen-
tos defumados, carne vermelha. Pou-
ca ingestão de frutas, grão e legumes; 
Tabagismo.

Sintomas que merecem atenção: 
Emagrecimento sem motivo, Sangue 
nas fezes, Anemias de repetição, Can-
saço e indisposição sem razão, Mudan-
ças nos hábitos intestinais sem motivo 
(diarreia frequente ou constipação)

Março azul marinho:
um mês dedicado à 
conscientização sobre 
o câncer colorretal

Destinado a diversas finalidades, o granilite é uma tendência que tem 
voltado a ganhar força em projetos arquitetônicos, incluindo espaços con-
dominiais. Devido a características de sua durabilidade e possibilidades vi-
suais de composições, o material é uma opção de escolha para revestimento 
de variadas superfícies. 

A arquiteta e urbanista Ilane Julião, do escritório ôBalaio Arquitetura, 
detalha algumas propriedades deste material, como a sua composição, van-
tagens e desvantagens, pormenores da aplicação e melhores indicações de 
uso. Confira todas as informações em nossa entrevista:

Jornal do Síndico - Muito popular no passado, o granilite está voltando a 
ganhar espaço em projetos atuais. A que se deve essa recuperação? Que 
vantagens podem ser destacadas? 
Ilane Julião - Por ser um revestimento feito a partir de uma base de cimento 
e composto com grânulos de pedras naturais, o granilite possui uma alta du-
rabilidade e resistência, conservando-se por décadas, não exigindo maiores 
cuidados para sua manutenção. Sem contar a versatilidade de cores que 
pode alcançar, sendo utilizado nos mais diversos ambientes, sejam eles re-
sidenciais, comerciais e corporativos. Outra vantagem a ser considerada é 
o baixo custo quando comparado com revestimentos de pedras naturais. É 
um revestimento que se adapta a diversos usos, o que contribui para sua 
retomada como tendência atual no campo da arquitetura e design.

JS - Que usos podem ser atribuídos a esse tipo de revestimento?
IJ - O granilite é um revestimento bastante diversificado, podendo ser utili-
zado nas mais variadas superfícies, indo desde pisos, paredes e bancadas a 
objetos decorativos. Vale ressaltar que existem dois tipos de granilite, sendo 
eles o granilite polido que conta com uma superfície lisa e impermeável e, 
portanto, mais escorregadio, sendo mais indicado o seu uso em bancadas, 
balcões e revestimentos de paredes; e o granilite lavado (fulget) que apre-
senta uma superfície mais porosa, podendo assim ser utilizado em áreas 
molhadas, úmidas e externas.

JS - Quais as desvantagens do granilite?
IJ - Por se tratar de um material produzido de maneira artesanal, ele requer 
uma atenção maior na hora de execução buscando sempre uma mão de 
obra qualificada, pois o granilite é aplicado in loco, ou seja, a equipe res-
ponsável aplicará na obra a massa (areia, água, cimento e grânulos naturais) 
diretamente na área desejada que quando mal executados pode sofrer fis-
suras e rachaduras.

JS - Que cuidados se deve ter na execução da instalação e, posteriormente, 
na manutenção?
IJ - Como já explicado, a instalação do granilite é feita in loco, sendo assim, 
a superfície a ser aplicada deve ser muito bem preparada, sem apresentar 
desníveis ou imperfeições já que no momento da aplicação da massa ela 
se moldará a superfície não sendo possível corrigir falhas posteriormente. 
Quanto à manutenção, não se requer maiores cuidados, podendo ser feita 
a limpeza com água e detergente neutro evitando somente produtos quími-
cos abrasivos.

A versatilidade do 
revestimento em granilite

decoração
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FORMIGAS
Existem vários animais, dentre eles alguns insetos, que 

incomodam o ambiente doméstico e podem ser causa de 
certa dor de cabeça. A formiga é um desses exemplos. Por 
serem pequenas, elas podem ser aparentemente inofen-
sivas, mas quando em grandes quantidades podem fazer 
grandes estragos, atacando plantas, móveis ou eletrônicos, 
por exemplo. Para combate-las, algumas medidas podem 
ser tomadas. 

O primeiro passo é buscar localizar o foco inicial, ou seja, 
de onde elas surgem, é importante tentar identificar onde 
fica o formigueiro ou, pelo menos, qual é a “porta de entra-
da” para este abrigo. Após achar isso, deve-se providenciar 
a vedação dessa abertura, cortando o fluxo de entrada e sa-
ída de mais formigas. Por fim, é preciso privar esses insetos 
de fontes de manutenção. Dessa forma, a higienização dos 
espaços deve ser reforçada, pois é válido lembrar que todo 
inseto se reproduzirá onde houver alimento e abrigo para 
ele. Persistindo o problema, a contratação de uma empresa 
dedetizadora não deve ser postergada, é importante tratar 
da situação com especialistas. 

COMPONENTES ELÉTRICOS
Assim como a água vaza dos canos em um sistema hi-

dráulico mal concebido, a energia pode escapar das instala-
ções elétricas mal feitas. O uso de fiação de má na tentativa 
de se economizar é uma das principais causas de curtos-
-circuitos e incêndios em edifícios residenciais e comerciais 
no país. Fios e cabos elétricos, por normas técnicas, devem 
ter condutor em cobre com 99,99% de pureza, garantindo 
assim a condução de energia com as menores perdas possí-
veis e máxima segurança.

As normas técnicas definem que para cada bitola (es-
pessura do fio ou cabo) há uma resistência elétrica mínima 
a ser seguida. Isso significa que o fabricante tem que pro-
duzir o condutor com quantidade de cobre suficiente para 
atender à resistência elétrica exigida. É possível identificar o 
tipo de cabo por meio de uma gravação impressa na parte 
externa do fio, onde está descrita toda a sua especificação, 
inclusive o logo do Inmetro e da certificadora credenciada 
pelo órgão. É preciso também ficar atento à embalagem do 
produto, que contém informações que especificam o mate-
rial, como a bitola do fio e o selo de certificação atestando 
a qualidade.

Prestação de contas em  condomínio

Prestar contas dos gastos 
mensais do condomínio é um 
dever único e exclusivo do 
síndico, não podendo este se 
furtar desta obrigação, mes-
mo em tempos de pandemia. 

Os dispositivos previstos 
na Lei nº 4591/64 em seu 
artigo 22, parágrafo 1º e no 
artigo 1.348, inciso VIII do 
Código Civil, além das Con-
venções Condominiais, tra-
zem um rol taxativo dos de-
veres do síndico, sendo um 
deles o de prestar contas a 
cada 12 meses, ou seja, anu-
almente deverá convocar As-
sembleia Geral Ordinária. 

“Art. 1.348”. Compete ao 
síndico: “VIII - prestar 
contas à assembleia, 

anualmente e quando 
exigidas;”

Nos casos de omissão do 
síndico, os condôminos têm o 
direito de convocar a Assem-
bleia Geral Extraordinária, 
computando a assinatura de 
¼ da massa condominial.

Para tanto, deverá for-
malizar junto à administra-
ção e/ou síndico pedido de 
convocação de assembleia 
através de um abaixo assi-
nado, seguindo os requisitos 
de convocação das assem-
bleias.  

Nas assembleias, deverá 
levar o parecer do conselho, 
na qual se recomenda fazê-lo 
por escrito e registrá-lo junto 
com a ata. Vale ressaltar que 
o parecer do conselho não 
substitui a apreciação das 
contas e a aprovação dos 

condôminos em assembleia, 
mas garantirá aos condômi-
nos a garantia de que o con-
selho verificou as contas. 

Ademais, devem estar 
presentes todas as pastas 
de prestação de contas, 
contendo os documentos 
de despesas e receitas, com 
notas fiscais, recibos, encar-
gos, comprovantes de paga-
mentos de tributos, extratos 
bancários e entre outros do-
cumentos.

A exibição de certidões de 
regularidade perante a Re-
ceita Federal, ao INSS e aos 
Tribunais é primordial, em 
que corroborará com a pres-
tação de contas. 

Nos últimos anos, tem-se 
observado um aumento nas 
ações judiciais contra síndi-
cos e administradoras por 
ausência de prestação de 
contas. Tais ações poderiam 
ser evitadas se o síndico e 
a administradora do condo-
mínio observassem as leis e 
respeitassem os direitos dos 
condôminos. 

Nesse sentido, a ausên-
cia de informações, comina-
da com a falta de prestação 
de contas nas assembleias, 
geram sensação de intran-
quilidade, insegurança e de 
desconfiança na gestão do 
síndico. 

Portanto, o aumento de 
conflitos nos condomínios 
tem aumentado de forma 
significativa, por conseguin-
te a massa condominial fica 
prejudicada. Contudo, não 

*Dra. Ana Cristina Borges de Freitas Nunes

podem e nem devem ficar re-
féns de gestores que não res-
peitam a vontade da maior. 

É comum, em especial em 
tempos de COVID-19, os ges-
tores alegarem impedimen-
tos para não realizar as as-
sembleias e, por conseguinte 
não prestarem contas dos 
gastos.

Destaca-se em cores for-
tes que os gastos do con-
domínio são limitados aos 
valores estabelecidos nas 
previsões orçamentárias, 
nas Convenções Condomi-
niais e no Código Civil. Por-
tanto, o síndico que não res-
peitar tais limites poderá ser 
processado e condenado a 
devolver os valores gastos de 
forma excedente e sem au-
torização dos condôminos, 
considerando que o síndico é 
tão somente o representante 
legal do condomínio e não o 
dono do prédio. 

*Dra. Ana Cristina Bor-
ges de Freitas Nunes – OAB 
367587/SP. Pós-graduada 
em Direito Imobiliário/Civil 
e Processo Civil
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Valorização do patrimônio, economia e meio ambiente

Acidentes nos condomínios
*Rodrigo Karpat

Quando falamos em aci-
dentes nos condomínios, o 
primeiro questionamento 
que vem à mente é saber de 
quem é a responsabilidade: 
do síndico, da gestão como 
um todo, da administrado-
ra, do funcionário, do pró-
prio condômino ou inquilino 
etc. 

Depende. Isso porque 
essa é uma questão comple-
xa no sentido de que depen-
dendo do tipo de acidente e 
como ocorreu e com quem 
ocorreu, a responsabilida-
de pode ser do condomínio 
quanto daquele que foi le-
sado. 

Antes de tudo, é impor-
tante saber que o condo-
mínio edilício tem como re-
presentante o síndico. A ele 
cabe representar o condo-
mínio ativa e passivamente, 
dentre outras atribuições le-
gais (art. 1.348 do CC).

E mesmo que a atuação 
do síndico esteja sempre 
atrelada e limitada às de-
liberações em assembleia, 
convenção condominial, re-
gimento interno e ainda à 
legislação esparsa pertinen-
te, tem o síndico papel fun-
damental e autonomia fun-

Waldemar de Oliveira Júnior 

Sim, mas antes de fazer 
qualquer investimento em 
painéis fotovoltaicos, é uma 
boa prática analisar os diver-
sos equipamentos em uso na 
sua casa ou empresa e elimi-
nar os pontos de desperdício 
de energia elétrica.

Afinal, você vai deixar de 
ser apenas consumidor de 
energia e vai passar a fazer 
parte do seleto grupo de pes-

do quase a zero as despesas 
com sua conta de energia.

SEM GASTAR DINHEIRO?
Sim, existe uma importan-

te diferença entre gastar e in-
vestir.

Você tomou a decisão cor-
reta: vai investir o seu dinhei-
ro num sistema que começará 
a dar retorno imediatamente 
após a sua instalação. Em al-
guns casos, o ganho imediato 
é superior a 100% do capital 

cional para gerir o patrimônio 
coletivo da forma que melhor 
lhe pareça, buscando sempre 
o interesse coletivo e a guar-
da e manutenção das áreas 
comuns. (art. 1.348, V, CC).

Nesse sentido, entra a 
questão da responsabilidade 
civil, aquela que se caracteri-
za por uma ação ou omissão, 
intencional (dolosa) ou por 
negligência, imprudência ou 
imperícia (culposa), e que ve-
nha a causar danos a terceiros 
(ato ilícito), sejam estes danos 
materiais ou morais (art. 186 
c/c 927, do Código Civil). E 
quando o dano tiver ocorri-
do, seja por ação ou omissão, 
nasce para o direito um ato 
ilícito cuja consequência ime-
diata é o dever de indenizar a 
vítima.  

A responsabilidade civil 
tem o objetivo de reparação 
do prejuízo causado a tercei-
ros, além do caráter punitivo 
da medida para que se evite 
que casos assim se repitam.

Dito isso, é importante se 
entender a subjetividade de 
cada caso. Se o acidente ocor-
reu por falta de manutenção 
de alguma área, por exemplo, 
um piso quebrado que culmi-
nou na queda de uma pessoa, 
o condomínio responde. Sen-
do assim, o síndico será res-

artigo

soas que integram o movi-
mento mundial pela Geração 
Distribuída de Energia, ma-
neira inteligente de cooperar 
para a preservação ambiental, 
pois reduz a necessidade de 
construção de novas hidrelé-
tricas, que inundam áreas de 
preservação e comunidades; 
usinas térmicas,que queimam 
combustível fóssil; ou nucle-
ares, que envolvem grandes 
riscos. Todos esses benefícios 
sem gastar dinheiro e reduzin-

investido. 
Funciona assim: quando 

você, ao invés de deixar no 
banco, transfere o seu dinhei-
ro para cima do seu telhado, 
o seu patrimônio não diminui, 
ao contrário aumenta, pois o 
equipamento instalado está 
ali, é seu, e valoriza imediata-
mente o seu imóvel em pelo 
menos 5%, o que, em geral, é 
mais do que o valor investido 
no sistema de geração foto-
voltaica, sobretudo se ele es-
tiver associado a um sistema 
de absorção térmica para o 
aquecimento de água, con-
quistando assim o máximo de 
eficiência energética. 

Mas não para por aí, quan-
do chegar sua próxima conta 
de energia, vai até parecer 
que tem alguma coisa erra-
da, pois ela virá praticamente 
zerada. Em alguns casos, será 
cobrada apenas a taxa míni-
ma. Assim, depois de alguns 
anos, o capital investido esta-
rá em dobro na sua mão: con-
tinuará em cima do telhado 
gerando energia por mais de 
25 anos e terá retornado mês 
a mês na redução quase total 
do gasto com energia.

Waldemar de Oliveira Jú-
nior - projetista de geradores 
fotovoltaicos

ponsabilizado por ser o repre-
sentante do condomínio. 

Desta forma, o condomí-
nio somente responderá por 
um acidente caso decorrente 
de falta de manutenção da 
área ou ausência da sinaliza-
ção. Nesse sentido, o dano, 
portanto, decorre da ação 
omissiva do preposto do con-
domínio, recaindo a respon-
sabilidade sobre todos os con-
dôminos, pelo ato de terceiro. 
Para entender essa questão, 
vale a pena se deter em casos 
particulares a fim de ilustrar 
melhor a relação de responsa-
bilidade. 

Vamos a esses exemplos:
• Durante uma chuva, o con-
domínio deixa uma janela 
aberta molhando o chão da 
passagem de pedestres e 
alguém cai. Aparentemente 
estamos diante de uma força 
maior, o que é uma excluden-
te de responsabilidade. Se o 
condomínio viu a situação e 
não fez nada ou não sinalizou, 
pode acabar respondendo pe-
los danos.
• Acidente no elevador com 
criança desacompanhada. 
Responsabilidade dos pais, 
que devem acompanhar os 
filhos menores pelas áreas 
comuns em razão do dever de 
vigilância e cuidado previstos 

no Código Civil e Estatuto da 
Criança e do Adolescente. As 
normas da ABNT proíbem o 
transporte de menores de 12 
anos desacompanhados em 
elevadores O condomínio, 
nesse caso, não tem relação 
alguma ou responsabilidade 
em relação a essa questão.
• O galho de uma árvore do 
condomínio cai e quebra o 
vidro de um carro de um mo-
rador. Se a gestão faz a poda 
(manutenção) constante das 
árvores do condomínio e uma 
chuva ou vento forte causou 
esse tipo de acidente, esta-
mos diante uma isenção de 
responsabilidade por força 
maior. O condomínio fez o seu 
trabalho de guarda das áre-
as comuns, porém um evento 
fora de sua responsabilidade 
é que causou a queda de par-
te da árvore.
• Portão de entrada quebra 
a mola e atinge morador. O 
condomínio somente respon-
derá por um acidente caso de-
corrente de falta de manuten-
ção do portão, caso contrário 
não. De qualquer forma, a 
manutenção é feita normal-
mente por uma empresa, é 
preciso verificar junto à ges-
tão do condomínio se essa 
manutenção/conserto tem al-
gum tipo de garantia em caso 

de acidentes. 
De qualquer forma, em 

casos de acidentes, é im-
portante que as partes che-
guem num acordo de forma 
amistosa, sem a necessida-
de de judicialização dos ca-
sos. Para isso, o próprio sín-
dico, conselho consultivo/
fiscal e assessoria jurídica 
contratada pelo condomí-
nio podem auxiliar nesse 
acordo. 

Como em diversos ca-
sos, as soluções amigáveis, 
através de conversas entre 
as partes é benéfica para 
os dois lados. Isso porque é 
mais ágil, já que a judiciali-
zação é um processo mais 
lento, além de a solução de 
forma amigável ser muito 
melhor no sentido de ser 
uma troca de ideias entre 
pessoas que coabitam um 
mesmo espaço, nesse caso, 
o condomínio.

*Rodrigo Karpat, es-
pecialista em direito imo-
biliário e questões condo-
miniais. Coordenador de 
Direito Condominial na 
Comissão Especial de Direi-
to Imobiliário da OAB-SP e 
Membro da Comissão Es-
pecial de Direito Imobiliá-
rio da OAB Nacional.
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especial

O ano de 2021 já iniciou 
com um forte relato que ga-
nhou as mídias em janeiro: 
na cidade de Sorocaba (SP), 
um homem de 29 anos veio 
a óbito após sofrer intensas 
agressões físicas por parte 
de vizinhos em decorrência 
de um desentendimento en-
tre as famílias no condomí-
nio em que viviam. O desfe-
cho trágico arrasta por trás 
uma outra história de vio-
lência que também precisa 
ser discutida e nos provoca 
a fazer uma reflexão sobre 
a necessidade de coibir atos 
violentos dentro dos condo-
mínios. 

Segundo as investigações, 
a vítima, Leonardo Proença, 
procurou o apartamento de 
um casal para conversar a 
respeito do comportamen-
to do filho deles, um garoto 
de 11 anos, o qual estaria 

Violência gera mais violência

Uma grande parte dos 
planos do ano passado preci-
saram ser adiados para 2021 
e nesta lista está o investi-
mento em reformas e melho-
rias para sua casa e seu con-
domínio. 

A pandemia ainda não 
acabou, mas muitos serviços 
podem ser feitos de forma 
rápida e segura, desde os pri-
meiros meses do ano.

Conheça os serviços e 
obras oferecidos pela IouTili-
ty que trazem benefícios para 
sua família e ainda ajudam a 
valorizar o seu patrimônio:
1. Individualização de água: 
com a medição individualiza-
da, você só paga efetivamen-
te pelo que consome. Além 
de colaborar com o meio 
ambiente, o monitoramento 

Os quatro melhores serviços
para o seu condomínio

individual evita desperdícios ao 
permitir a rápida localização de 
vazamentos.
2. Medição individualizada de 
gás: um controle maior do con-
sumo deste recurso energético 

possibilita economia nos gastos 
da casa e facilita a descober-
ta de vazamentos, prevenindo 
contra acidentes.
3. Instalação de sensores de 
monitoramento: estes equipa-

mentos são essenciais para ga-
rantir a saúde e a segurança dos 
moradores. Entre as funções 
dos sensores estão o monito-
ramento da qualidade da água 
dos reservatórios do condomí-

intimidando e praticando 
seguidas agressões contra o 
irmão de 5 anos de Leonar-
do. Numa segunda oportuni-
dade, aparentemente ainda 
insatisfeito com a situação 
de bullying, Leonardo voltou 
a procurar os pais do garo-
to, desta vez acompanhado 
de seu próprio pai, Milton, e 
foi recebido com o espanca-
mento que o levou à morte. 

As cenas relatadas não 
deveriam nunca fazer par-
te do que se espera de uma 
convivência civilizada dentro 
de um condomínio. O pai 
de Leonardo chegou a ser 
empurrado de uma escada, 
enquanto ele era atacado a 
pauladas. Leonardo ainda 
conseguir chegar à portaria 
para pedir ajuda, mas não 
resistiu à gravidade dos feri-
mentos. O agressor foi iden-
tificado, ele foi detido em 

flagrante e responderá por 
homicídio. 

Quando uma situação ex-
trema como a narrada ocor-
re, a primeira pergunta que 
muitos se fazem é: o que 
poderia ter evitado algo tão 
grave? Não existe uma res-
posta simples para questio-
namentos complexos, mas 
há um entendimento básico 
que deve ser levado em con-
sideração nesses casos: vio-

lência gera mais violência. 
Casos como o citado ge-

ralmente são o clímax de 
uma escalada de conflitos, 
um histórico de atos violen-
tos. No exemplo, antes das 
famílias em si brigarem já 
existia uma situação de abu-
so entre as crianças que es-
tava ocorrendo sem que nin-
guém fizesse nenhum tipo 
de intervenção. 

As práticas de bullying 
não devem ser negligencia-
das ou vistas apenas como 
“coisa de criança”, pois cons-
tituem também um tipo de 
violência e como tal devem 
ser combatidas.

A motivação neste rela-
to foi a briga entre crianças, 
mas o estopim para confli-
tos entre vizinhos pode ser 
qualquer um: o barulho ex-
cessivo, ocupação de vagas 
na garagem, as fezes de um 

pet em local inadequado, o 
morador que colocou algo 
no hall do andar e desagra-
dou alguém, um outro que 
segura a porta do elevador, 
entre tantos outros vícios 
que causam incômodo à co-
letividade. 

É preciso deixar claro que 
é normal haver desavenças 
na convivência, afinal são 
muitas pessoas vivendo em 
comunidade. Contudo, não 
é normal permitir que con-
flitos banais da convivência 
cresçam ao ponto de se tor-
narem casos de polícia. Por-
tanto, o síndico não pode ser 
omisso diante de atos violen-
tos e cabe a ele tentar, den-
tro de suas possibilidades, 
mediar tais embates desde 
o princípio, evitando que as 
animosidades ganhem força 
e eventualmente culminem 
em algum evento trágico. 

nio, o acompanhamento da 
qualidade da energia elétrica 
e o controle do consumo de 
eletricidade dos elevadores e 
das áreas comuns.
4. Implantação de painéis so-
lares: garantindo a valoriza-
ção do imóvel, o investimen-
to na produção de energia 
limpa e renovável reduz os 
impactos do aumento das ta-
rifas e das variações de ban-
deira das distribuidoras, além 
de gerar economia na conta 
de consumo mensal.

A IouTility desenvolve 
projetos com foco em efici-
ência energética e hídrica e 
tem a solução sob medida 
para sua casa e seu condo-
mínio. Solicite um orçamen-
to pelo comercial@ioutility.
com.br.

Por que é 
necessário coibir 

todo e qualquer ato 
de animosidade 

dentro da 
convivência 

condominial?

“
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Grupos de WhatsApp:
vantagens e desvantagens

cotidiano

Atualmente, é raro encon-
trar alguém que possua um ce-
lular e não faça uso de aplicati-
vos de mensagem instantânea, 
sendo o Whatsapp o mais po-
pular entre esses. Assim como 
outras tecnologias, este é mais 
um meio que facilita a comu-
nicação e pode ser de grande 
utilidade, quando usado para o 
bem. No entanto, no contexto 
dos condomínios, alguns confli-
tos podem surgir quando esses 
aplicativos não são utilizados 
dentro da devida finalidade. 

Segundo o portal Statista, 
hoje há 2 bilhões de usuários 
do Whatsapp no mundo intei-
ro. No nosso país, são mais de 
120 milhões de pessoas usando 
o aplicativo, que está presente 
em 99% dos celulares brasilei-
ros. Por meio dele é possível 
compartilhar mensagens de 
texto, fotos, áudios, além de 
documentos em diferentes for-
matos. Essas características fa-

vorecem, portanto, o repasse 
de informações na rotina dos 
condomínios. Contudo, é pre-
ciso ter cautela com o uso do 
Whatsapp como meio “oficial” 
de registro. 

Primeiramente, vale des-
tacar que essa é uma maneira 
mais informal de comunicação. 
Ela é útil para facilitar a comu-
nicação, fazendo com que infor-
mes cheguem mais rapidamen-
te aos interessados. Entretanto, 
isso nunca invalida ou torna 
desnecessárias as vias proto-
colares do condomínio: circu-
lares (principalmente), livro de 
ocorrências, e-mails, quadro de 
avisos, aplicativo próprio por 
exemplo. 

VANTAGENS 
Um benefício a ser destaca-

do no whatsapp é o custo zero, 
por ser um aplicativo gratuito, e 
que a maioria das pessoas usa, 
ao passo que a criação de um 

aplicativo próprio do condo-
mínio demanda investimento 
financeiro. Além da instantanei-
dade da informação, o que con-
fere rapidez aos comunicados, 
outro fator positivo a se desta-
car é a variedade de formatos 
de arquivos que podem ser 
compartilhados. O síndico pode 
enviar desde planilhas, atas de 
reunião até vídeos explicativos 
orientando os moradores sobre 
algum assunto. 

DESVANTAGENS
A falta de foco é um pro-

blema. Grupos muito grandes 
sofrem muito com conversas 
paralelas: mensagens religiosas 
ou políticas, desavenças pes-
soais ou mesmo uma inocente 
chuva de “bom dia” desviam o 
grupo da finalidade dele, que é 
servir de espaço para informes 
relativos ao condomínio. Mui-
tos conflitos sérios envolvendo 
o síndico ou apenas entre mora-

dores, inclusive, surgem a partir 
de brigas no Whatsapp. Outra 
questão é o fato de os morado-
res quererem cobrar suas de-
mandas apenas por este meio e 
não pelas vias formais, faltando 
às assembleias, por exemplo. 

DICA
A sociedade muda, as tec-

nologias evoluem e é importan-
te que os condomínios acompa-
nhem as novidades. Os grupos 
de Whatsapp não precisam ser 
banidos, eles podem ser usados 
com moderação. É interessan-
te que o grupo seja criado de 

modo que apenas o adminis-
trador, neste caso o síndico, 
possa enviar mensagens. Ali ele 
vai repassar todos os informes 
importantes e os demais mem-
bros vão apenas receber, evi-
tando o excesso de mensagens. 
É possível decidir conjunta-
mente um dia na semana para 
“abrir” o grupo. Neste dia es-
pecífico, semanalmente, o ad-
ministrador faz a liberação para 
que todos os membros possam 
enviar mensagens no grupo 
caso tenham alguma demanda, 
e ao término do dia, fecha-se o 
grupo novamente.
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CIRCUITO FECHADO DE TV

EXTINFORTE ENGENHARIA
Tel.: (13) 3349.7345- Veja anúncio na CAPA

AVCB INTERFONES

RÁDIO COMUNICAÇÃO
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TRATAMENTO DE PISO

VISTORIA AÉREA

SANVICON
Tel.: (13) 3019.3916 - Veja anúncio na página 3

5 dicas para economizar na 
conta de água do condomínio

Comparativamente com a energia elétrica, a 
água tratada não representa um custo tão ele-
vado, porém quando considerado todo o consu-
mo mensal do condomínio em um mês, tal valor 
pode alcançar cifras impactantes no orçamento. 
Se o gasto no seu prédio está progredindo de 
maneira ascendente, é hora de pensar em tomar 
algumas atitudes para conter essa escalada, pois 
uma hora a conta chega e ela pode sair cara. 
Confira a seguir 5 dicas de como tentar economi-
zar na conta de água do condomínio:

Campanha de conscientização – Grande parte 
dos residenciais brasileiros operam em regime de 
rateio coletivo do consumo de água, ou seja, to-
dos pagam o mesmo já que essa despesa vem “di-
luída” na taxa condominial. Isso pode fazer com 
que muitos moradores relaxem nos cuidados e se 
excedam. Portanto, é fundamental, sempre que 
possível, reforçar os pedidos de uso racional da 
água – seja em seu uso doméstico e também nas 
áreas comuns – junto a condôminos e funcioná-
rios, usando para isso todos os meios de comuni-
cação disponíveis. Afinal, quanto maior o consu-
mo, mais prejuízos a todos. 

Identificar vazamentos – Se a conta de água 
subiu de uma hora para outra sem nenhuma jus-
tificativa aparente no consumo é importante de-
tectar se está havendo alguma perda. A investi-
gação deve passar por torneiras, vasos sanitários, 
chuveiros e caixas d’água, atentando sempre a 
sinais como gotejamento, ferrugem ou corrosão 
em conexões hidráulicas, excesso de pressão e 
também infiltrações em paredes e teto. É válido 
destacar que a má qualidade de materiais em-
pregados nos serviços, bem como a falta de vis-
torias e manutenções periódicas são fatores que 
contribuem para o surgimento de vazamentos no 
sistema hidráulico do prédio e consequente des-
perdício de água.

Trocar torneiras em áreas comuns – Uma 
medida simples que pode implicar resultados 
significativos é trocar as torneiras de abertura 
manual por outros modelos que propiciem mais 
economia, como as de acionamento por pressão 
ou com sensor de presença. Elas liberam água por 
um tempo restrito a cada ciclo, fazendo com que 
a pessoa gaste menos quando for usar a área de 
lazer do prédio, banheiros coletivos, salão de fes-
tas, etc. Outra dica para as torneiras é que elas 
contenham arejador, um dispositivo que mistura 
ar à água, mas mantém a sensação de volume, 
apesar de diminuir a vazão.

PROJEXE Engenharia
Tel.: (13) 3227.9068 -  Veja anúncio na página 3

Implementar sistema de reuso – A discussão 
sobre sustentabilidade está mais em alta do que 
nunca e há no mercado muitas empresas já espe-
cializadas em ajudar os condomínios a se torna-
rem mais ecologicamente corretos e sustentáveis, 
o que pode incluir a implementação de um siste-
ma de água de reuso. Um projeto dessa nature-
za requer um investimento, porém a tendência é 
que ele se “pague” em médio prazo, uma vez que 
se pode alcançar uma economia significativa de 
água em algumas tarefas. Além disso, o reapro-
veitamento da água contribui para um uso mais 
responsável desse recurso tão importante. 

Individualização de hidrômetros – Assim como 
a dica anterior, esta medida acarretará despe-
sas antes de resultar em economia. Embora a 
tendência atual seja de que a maior parte dos 
empreendimentos entregues já venham com o 
consumo individualizado, a realidade do Brasil 
é muito diversificada. Existe um imenso número 
de condomínios em que os hidrômetros não são 
individuais e a cobrança é feita pelo método de 
rateio, conforme mencionado. O ideal, sempre 
que possível, é fazer um planejamento financeiro 
para efetivar a individualização dos hidrômetros. 
Assim, cada morador será responsável pela sua 
própria conta, ao passo que o consumo das áreas 
comuns (limpeza geral, piscina, banheiros, etc.) 
segue entrando na taxa condominial. 

AFORMA Construções
Tel.:(13) 3018.0090 - Veja anúncio na página 3

REFORMAS E LAUDOS

ALFARO Engenharia
Tel.:(13) 3251.6088 -  Veja anúncio na página 7

TRATA PISO
Tel.: (13) 3239.7968 - Veja anúncio na página 3

BENAZZI Engenharia
Tel.:(13) 3349.8277 -  Veja anúncio na página 3

ENGECON Engenharia e Construção
Tel.: (13) 3234.5919 - Veja anúncio na CAPA

ENGETELLES Engenharia e Construção
Tel.:(13) 3394.4000 - Veja anúncio na página 3

GD EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA
Tel.: (13) 99736.1509 - Veja anúncio na página 3

REFORMAS E LAUDOS
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Síndico também ri!
DE VOLTA
Fui almoçar ontem na casa de uma amiga 
Quando terminamos de almoçar, ela me disse:
Fiz o almoço, agora a louça é sua. 
Peguei a louça, coloquei tudo em um saco plás-
tico e fui embora. 
Agora a mulher aqui na frente de casa com a 
polícia querendo a louça de volta...

BIBI
O bêbado atravessa a rua com o farol fechado 
e um carro passa e buzina “BIBI”...
O bêbado olha para o carro e diz: 
“EU TAMBÉM BIBI E MUITO...”

PRA JÁ!
O sujeito bate à porta de uma casa e, assim que 
um homem abre, ele diz:
-O senhor poderia contribuir com o Lar dos Ido-
sos?
-Claro! Espere um pouco, que vou buscar mi-
nha sogra!

SOZINHA
Dizem que se tomar leite dá muita força. Tomei! 
Tentei empurrar uma parede e nada.
Chateado, bebi um litro de pinga. Sabe o que 
aconteceu?? A parede se moveu sozinha.

QUEM MANDOU PERGUNTAR
O marido, muito ciumento, acompanha sua es-
posa até o ginecologista. Depois de alguns lon-
gos minutos, ela sai do consultório do médico. 
O marido, mais do que depressa, pergunta:
— E então, bem... Ele perguntou sobre a sua 
vida?
— Perguntou...
— Aposto que ele perguntou dos seus seios?
— Sim, perguntou!
— E das coxas, perguntou?
— Também!
— E do bundão, ele perguntou?
— Ah, não... De você ele não quis saber nada!

DESGRAÇA DO JARDINEIRO
Qual é a pior desgraça do jardineiro? Ter um 
filho que é uma flor e uma filha trepadeira!

SOLIDÁRIO
Joãozinho entra em casa esbaforido:
- Mãe, mãe, me dá um real pra eu dar pro tio 
ali na rua!!
Orgulhosa, ela dá o dinheiro ao filho e pergun-
ta:
- Pra qual tio você vai dar o dinheiro, meu anjo?
- Pra aquele ali que está gritando “Olha a pipo-
ca quentinha!”

AMANHÃ
Durante uma consulta médica a loira pergunta:
- Doutor, vai doer?
O médico responde:
- Vai sim, mas até amanhã passa!
E a loira diz:
- Então amanhã eu volto!

A LOIRA E O FUSCA
Duas loiras estavam viajando, cada uma em 
seu Fusca, de repente o Fusca da frente que-
bra e as duas param no acostamento.
A loira abre o capo dianteiro do Fusca e assus-
tada fala para a amiga:
- Amiga, você não vai acreditar, mas roubaram 
o meu motor...
A outra corre para o seu Fusca, abre a tampa 
traseira e responde aliviada:
- Não esquenta, eu tenho um motor reserva no 
meu porta-malas......

SIMPLES ASSIM
Duas amigas loiras conversam e uma pergunta 
para a outra:
- O que fica mais perto, a Lua ou Nova Iorque?
- A Lua, é claro! - responde a outra loira.
- Por quê? - pergunta a segunda loira.
- Porque daqui conseguimos ver a Lua, mas 
não dá pra ver Nova Iorque.

AH TÁ!!!
Duas loiras conversando e a primeira conta:
- Eu frequento a academia tem mais de um 
ano!!
A outra assustada pergunta:
- E por que você continua gorda?
- Ora, só frequento, não gosto dos exercícios...

O MACACO E O BURRO
Numa floresta, havia um macaquinho tarado. 
Passava uma macaquinha, ele pegava. Pas-
sava outra, ele pegava.
Ate que um dia ele enjoou e sentou no topo 
de uma árvore e viu um burrinho solitário. Per-
guntou: para onde você vai?
Eu vou viajar, curtir uma aventura nova, por 
quê? É que eu era um bicho muito tarado, mas 
agora me redimi. Eu posso pegar uma carona 
com você? Claro que sim. No meio da viagem 
o macaquinho deu uma vontade de... e per-
guntou: burrinho eu te cato depois você me 
cata OK? O macaco se esbaldou, quando viu 
que era a sua vez saiu correndo. O burro o 
catou pelos braços e começou. E o macaco 
gritando: as bolas, as bolas. E o burrinho fa-
lou: mais eu já enfiei. O macaco: é as bolas do 
zói que tá pulando pra fora!!!!!!! 

VIDA DE BAIANO
Dois baianos estavam deitados “descansan-
do”, cada um em uma rede. Daí um fala pro 
outro:
-Ô Zequinha - fala o primeiro - tú sabe se tem 
remédio pra picada de escorpião? -Sei não - 
responde o outro - Por que, algum lhe picou?
- Não, mas tem um vindo ali!!!! 

A DESCOBERTA
Mariazinha viu Joãozinho fazendo xixi e disse 
pro menino:
-Ué Joãozinho, você só tem um piu-piu?
-Só ué, porque? Disse Joãozinho
-É que o papai tem dois.
 -Dois? Disse assustado o menino.
-É, um pequeno pra fazer xixi e outro grandão 
que é pra escovar os dentes da empregada.

HOMENS X FRUTAS
Que diferença existe entre os homens e as 
frutas? 
É que as frutas amadurecem um dia…
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O impacto da fase vermelha do Plano 
São Paulo nos condomínios edilícios

*Dra.. Lidiane Christensen 
Nobre Di Florio Kiss

Assim, nos cabe utilizar as 
leis, decretos, medidas provi-
sórias, orientações dos Órgãos 
da Saúde, tanto nacionais 
como internacionais, o bom 
senso e senso de coletividade, 
para que os efeitos negativos 
da pandemia sejam geridos e 
administrados da melhor for-
ma possível para todos, em 
total observância às diretrizes.

A contaminação pelo novo 
coronavíus tem atingido níveis 
críticos nos últimos dias, resul-
tando no comprometimento 
de quase 100% (cem por cen-
to) dos leitos de UTI em diver-
sos municípios do Estado de 
São Paulo, além do número 
elevadíssimo de óbitos. Em al-
guns municípios, o percentual 
mencionado já se encontra ex-
trapolado.

Importante mencionar 
que os Decretos n.º 64.881 
de 22/03/2020 e n.º 64.994 
de 28/05/2020, determinam 
A FASE VERMELHA EM TODO 
O ESTADO DE SÃO PAULO, A 
PARTIR DAS 00h00minh DE 
06/03/2021 ATÉ 19/03/2021. 
Prezados Senhores Síndicos, 
Administradores, Gestores 
Condominiais, Diretores Con-
dominiais e afins. Muito em-
bora a pandemia pelo novo 

coronavírus, chamado de 
Sars‐Cov‐2, já dure quase 01 
ano desde sua decretação 
pela Organização Mundial de 
Saúde, infelizmente, estamos 
vivenciando um momento em 
nossa geração que é novo 
para todos, pois temos lidado 
com problemas e situações 
nunca antes enfrentados por 
nós.

As diretrizes governamen-
tais em vigor até a presente 
data conferem autonomia 
para cada Condomínio decidir 
junto a sua comunidade con-
dominial, o que é melhor para 
seu convívio interno, sempre 
buscando a segurança de to-
dos e o bem comum. 

 Assim, os Condomínios 
têm decidido quais medidas 
adotar, em relação a manter 
as áreas comuns abertas ou 
fechadas, por meio da reali-
zação de assembleias online, 
enquetes, pesquisas, ou reu-
nindo‐se com o Corpo Diretivo 
tão somente, a fim de definir 
as medidas que serão adota-
das em relação à utilização 
das áreas comuns e de lazer 
dos Condomínios, até nova 
flexibilização do Plano São 
Paulo. Entendemos que a con-
sulta à população condominial 
é a melhor medida a ser ado-
tada neste momento, sugerin-
do que o Síndico coloque em 

prática o que for decidido pela 
maioria ou em conjunto com 
o Corpo Diretivo, em homena-
gem à democracia que rege o 
nosso país e é assegurada pela 
Constituição Federal de 1988, 
como também a uma gestão 
com transparência e efetivida-
de neste momento em que to-
dos estão com dúvidas acerca 
de qual a melhor medida a ser 
adotada.

Entretanto, a fim de contri-
buir para que os nossos clien-
tes e parceiros que atuam no 
ramo condominial, tenham 
um auxilio e respaldo, emiti-
mos o presente parecer jurí-
dico, especificando para cada 
área interna dos Condomínios, 
a nossa orientação. 

Frise‐se que o presente tem 
caráter informativo, e não 
obrigatório.

Situação tema área 
condominial parecer jurídico

SALAS DE GINÁSTICA, 
ACADEMIAS, ESPAÇOS 
PET, SALÕES DE BELEZA 

INTERNOS, PLAYGROUNDS, 
QUADRAS, PISTAS DE 

CAMINHADA, PISCINAS, 
BRINQUEDOTECAS, SALÕES 
DE JOGOS, ESPAÇOS HOME 
OFFICE, SALAS DE LEITURA, 

ENTRE OUTROS DESTA 
MESMA ESPÉCIE•.

Entendemos que podem 

permanecer abertas, desde 
que realizado um controle de 
acesso e controle do número 
de pessoas que estejam utili-
zando ao mesmo tempo. 

 Medidas de sanitização 
devem ser aplicadas regular-
mente, bem como as regras 
de higiene, tal como uso obri-
gatório de mascaras enquanto 
permanecerem no local e uso 
do álcool gel, sem aglomera-
ções e total observância ao 
afastamento social, devem 
ser praticadas durante todo o 
tempo de permanência no lo-
cal.

CASO NÃO SEJA POSSÍ-
VEL MANTER O CONTROLE 
DO NÚMERO DE PESSOAS 
UTILIZANDO OS ESPAÇOS AO 
MESMO TEMPO, SUGERIMOS 
O FECHAMENTO DAS REFERI-
DAS ÁREAS.

SALÕES DE FESTAS, ESPA-
ÇOS GOURMETS, CHURRAS-
QUEIRAS, RESTAURANTES, 
MINI MERCADOS E AFINS 
. FOOD TRUCKS, FEIRAS IN-
TERNAS, EVENTOS VOLTADOS 
À VENDA DE ALIMENTOS OU 
EQUIVALENTES DENTRO DOS 
CONDOMÍNIOS.•.

Entendemos que devem 
permanecer proibidos, em vir-
tude da possibilidade eminen-
te de aglomeração de pessoas.

ASSEMBLEIAS
Sugerimos que sejam rea-

lizadas de forma virtual, visto 
que a aglomeração de pesso-
as é eminente nestes casos. 
Todavia, caso não seja possí-
vel à realização de assembleia 
virtual, orientamos que as 
assembleias presenciais ob-
servem todos os protocolos de 
higiene, sanitização e distan-
ciamento social, com a devida 
orientação aos condôminos 
constando no edital de con-
vocação (uso obrigatório de 
máscara e álcool gel, afasta-
mento social, comparecer um 
representante de cada unida-
de autônoma e realizar as as-
sembleias em áreas abertas).

Vale lembrar que o uso 
obrigatório de máscaras, ál-
cool gel e demais medidas 
sanitárias e de higiene, são 
determinações do Governo, e 
devem ser cumpridas a todo 
o momento e por todos, indis-
tintamente, sob pena de sofrer 
as sanções cabíveis, em caso 
de descumprimento. No mais, 
serve o presente como pare-
cer da signatária do presente, 
além de visar prestar auxílio e 
orientação aos senhores (as). 
Permanecemos à inteira dis-
posição. É o que se tem para o 
momento.

Dra.. Lidiane Christensen 
Nobre Di Florio Kiss

OAB/SP N.º 317.153

segurança

A partir das 00h00min, do dia 6 de março de 2021

A importância de
cuidar bem da fachada

Quantas vezes você preci-
sou ensinar o seu endereço a 
alguém e, para isso, aprovei-
tou para descrever caracterís-
ticas externas do imóvel com 
o intuito de facilitar a locali-
zação? Altura, cor, o acaba-
mento com o qual o prédio 
é revestido, se possui algum 
ornamento...Esses detalhes 
– juntamente com o nome 
– funcionam praticamente 
como uma identidade própria 
do condomínio e um cuidado 
especial deve ser dedicado a 
eles. 

Zelar pela estética da fa-
chada significa investir em um 
bom cartão de visitas e, assim, 
agregar valor ao condomínio. 
A lógica é simples: com um 
imóvel mais apresentável e 
bem cuidado todo mundo sai 
ganhando, pois automatica-
mente as unidades privativas 
contidas nele passam também 
a ser mais valorizadas. Em 
contrapartida, uma fachada 
de aspecto sujo, com o pasti-
lhamento desfalcado, pintura 
descascada e nítida falta de 

manutenção gera uma im-
pressão geral de abandono e, 
por consequência, o valor de 
venda e aluguel dos imóveis 
desse condomínio passam a 
valer menos. 

Tudo isso, por si só, já se-
ria suficiente para justificar 
a importância da valorização 
da fachada e sua constante 
manutenção. Entretanto, vale 
destacar que além das prio-
ridades estéticas envolvidas, 
cuidar da fachada é uma ques-
tão de segurança, uma vez 
que é ela que separa os meios 
interno e externo. É, portan-
to, uma obrigação do síndico 
providenciar que a fachada 
não caia “aos pedaços” – lite-
ralmente – ao ponto de ma-
chucar pessoas ou acarretar 
prejuízos materiais (dentro ou 

fora dos limites do condomí-
nio), em decorrência de falta 
de manutenções. 

Um triste episódio ocorri-
do no dia 8 de fevereiro deste 
ano na cidade do Recife (PE) 
exemplifica a importância de 

paros importantes, incluindo 
do revestimento externo do 
empreendimento. O descuido 
custou muito caro: a vida de 
uma pedestre foi tirada, pois, 
não havia sinalização de possí-
veis riscos.

A manutenção da área 
externa do prédio, em geral, 
deve ser realizada a cada 3 
anos, salvo situações em que 
tenha sido identificado algum 
problema antes, dessa forma 
ela será antecipada. É impor-
tante ressaltar que alguns mu-
nicípios, a exemplo da cidade 
de São Paulo, possuem uma 
legislação específica para isso, 
delimitando a periodicidade 
para a limpeza de fachadas 
e o prazo máximo para exe-
cutar os serviços e prevendo 
penalização com multa para 
os condomínios mal conser-
vados por compreender que 
eles prejudicam a estética da 
cidade, além de colocar a vida 
das pessoas em risco. Por isso, 
é fundamental conhecer o có-
digo urbano da sua cidade e 
suas especificidades.

se prestar muita atenção ao 
estado geral das fachadas. 
Uma mulher de 60 anos veio 
a óbito após ser atingida por 
pedaços da estrutura do con-
domínio Edifício São Cristó-
vão, localizado na área central 
da capital pernambucana. A 
vítima sofreu uma lesão pro-
funda na cabeça enquanto 
passava pela calçada próxima 
ao local. 

O prédio possui 17 anda-
res, abriga pontos comerciais 
e unidades residenciais, ten-
do sido construído há mais 
de 40 anos. Segundo mora-
dores, o condomínio sofre 
atualmente com altas taxas 
de inadimplência e passou por 
diversos problemas com anti-
gos mandatos de síndicos que 
negligenciaram vistorias e re-


