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Morador
típico 

problemático:
veja como
lidar com
a espécie
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Porteiro nosso de cada

Ainda que de modo 
um tanto caricato, o 

humorista 
Tom Cavalcanti ajudou, 

com seu personagem 
Ribamar, a eternizar 

o carinho das pessoas 
com a figura, ao mesmo 

tempo ingênua e 
invasiva, do porteiro. 

Antes de tudo, 
profissionais que zelam 

pelo bem estar de todos. 
Jamais devem ser visto, 
portanto, como quebra-

galhos ou faz tudo. 
PÁGINA 7.

Confira 
a quais 

benefícios o 
funcionário 
formal tem 

direito
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dia: um bom camarada!
Teste de estanqueidade

na tubulação de gás
dá mais segurança
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IGPM - (FGV)

INPC (IBGE)

IPC (FIPE)

IPCA/IBGE

POUPANÇA

SAL. MÍNIMO

Salário contribuição   Alíquota (%)
Até R$ 1.100,00   7,50
De R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48  9,00
De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22  12,00
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57   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.

Não existe um condomínio 
que esteja completamente 
isento de conflitos. E, em tem-
po, é válido ressaltar: não há 
nada de errado com isso! A 
divergência faz parte da vida 
em sociedade e é inclusive sa-
lutar, até certo ponto, ao pas-
so que nos ensina a exercitar a 
tolerância e a paciência, bem 
como a praticar o respeito e a 
empatia, isto é, a capacidade 
de nos colocarmos no lugar do 
próximo. 

É completamente natural 
que dentro de um prédio, so-
bretudo os de finalidade resi-
dencial, surjam atritos pelos 
mais diversos motivos: o ba-
rulho das crianças, o cheiro do 
cigarro que o vizinho fuma, as 
vagas de garagem, descobrir 
quem é o responsável pela infil-
tração que apareceu, disputar 

o agendamento nas áreas de 
lazer, discussões nas assem-
bleias, o incômodo causado por 
animais de estimação, e por aí 
vai...

Quem se propõe a assumir 
o cargo de síndico já deve fazê-
-lo sabendo que provavelmente 
enfrentará circunstâncias desta 
natureza, mas que elas são sim 
possíveis de serem enfrenta-
das. O bom senso – evidente-
mente acompanhado do que 
prevê a convenção condominial 
e a legislação brasileira – deve 
prevalecer e servir de parâme-
tros para nortear condutas me-
diadoras e apaziguadoras no 
convívio condominial. 

Entretanto, como proce-
der em relação aos moradores 
que persistem em um compor-
tamento disfuncional, o qual 
perturba o bem-estar da co-

letividade, desobedecendo as 
normas de convivência ou, em 
casos mais extremos, até colo-
cando em risco a segurança de 
outros vizinhos ou familiares? A 
esse perfil o Código Civil nomeia 
de “condômino antissocial”, são 
aqueles que não apenas uma 
ou duas vezes, mas reiterada-
mente perturbam a harmonia 
do condomínio. 

Em nossa pauta de “Cotidia-
no”, abordamos este delicado 
tema com o qual muitas vezes 
os síndicos mais inexperientes – 
ou até mesmo os já veteranos – 
não sabem como lidar. É preciso 
cautela na hora de “classificar” 
um condômino como alguém 
com conduta antissocial e, a 
partir disso, progredir com as 
penalidades. Saiba o que pode 
ser feito em casos extremos de 
perturbação e agressividade. 

Nossa mensagem é de que 
o síndico reúna justificativas 
plausíveis para não cometer 
injustiças e sempre paute suas 
decisões pensando no bem-es-
tar e segurança coletivos. 

Desejamos a todos uma ex-
celente leitura e um ótimo mês 
de junho!

O papel do síndico na mediação de conflitos
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nossa mensagemexpediente

contribuição de terceiros (SESC, SE-
NAI etc.). 
Salário Família
- Até R$ 1.503,25
R$ 51,27 (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.

Como proceder
em relação aos 
moradores que 

persistem em um 
comportamento 

disfuncional, o qual 
perturba o bem-

estar da coletividade, 
desobedecendo 

as normas de 
convivência?

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência

0,95

1,03

0,89

0,1159

1.045,00

NOV/20

3,28 0,98

1,46

0,79

1,35

0,1159

1.045,00

DEZ/20

2,58

0,27

0,86

0,25

0,1159

1.100,00

JAN/21

2,53

0,82

0,23

0,86

0,1159

1.100,00

FEV/21

2,94

0,86

0,71

0,93

0,1590

1.100,00

MAR/21
ADIANTAMENTO DE DESPESAS PELO 
SÍNDICO - “Adiantamento, por Condômino 
quando no exercício da função de Síndico, 
de despesas de reparos em elevador do 
Condomínio. Confirmação da sentença de 
procedência da via sumaríssima de cobran-
ça dos valores respectivos.” (TA-RJ - Ac. 
Unân. Da 2ª Câm. - Ap. 45.882 - Rel. Juiz 
Pestana Aguiar).

- ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO - 
ILEGALIDADE - “Sendo o administrador 
mero preposto do Síndico contratado para auxiliá-lo, não tem 
legitimidade para, em nome próprio, acionar Condômino moro-
so, ou mesmo inadimplente, no solvimento das despesas con-
dominiais. Decorre de preceito de lei, no caso o Art. 22 § 1º, da 
Lei nº 4.591, a representação do Condomínio, age portanto em 
nome do representado...”(TA-SP - 5ª Câm. Cív. - RT Nº 54 p. 153 
- cf.”Síndicos e Condomínio”, Luiz Alberto Kelly - Edit. Rio Condor 
Ltda, p. 25).

- ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO - PODER DO SÍNDICO 
PARA CONTRATAÇÃO DO SEGURO - “Ainda que sem pre-
visão orçamentária, legítimo é o ato do Síndico satisfazendo o 
pagamento do prêmio do seguro contra fogo, tendo em vista o 
disposto no Art. 13 da Lei nº 4.591 de 16/12/64, cobrando dos 
Condôminos sua quota-parte. A regra de que as obrigações con-
dominiais relativas às despesas comuns só se tomam imperati-
vas se houver prévia aprovação em Assembléia não é absolu-
ta.” (TA-RJ - Ac. Unân. Do 3º Grupo - cf. L. A. Kelly -”Síndicos e 
Condomínio”op. Cit. P. 25).

- ADMINISTRAÇÃO PELO INCORPORADOR - SÍNDICO - 
“Eleito pelos Condôminos. Edificação já ultimada. Validade da 
representação, embora não registrada a Convenção Condomi-
nial. Perda da administração por representante do Incorporador, 
como decorrência. Se os adquirentes das unidades reconhece-
ram ao incorporador direito de administrar o prédio por quatro 
anos, nem por isso esse direito devia continuar, após a eleição 
do Síndico, porque é a lei que a este dá o direito de administrar o 
Condomínio, permitindo-lhe que delegue essa função a pessoa 
de sua confiança, sob sua inteira responsabilidade.”(TA-SP - Ap. 
121.101 - RT 407/214 - cf.”Condomínio Interpretado pelos Tribu-
nais”, Wilson Bussada - Edit. Trabalhistas, 1978 p. 346/347).

- ADMINISTRADORA - DISPENSA PELO SÍNDICO - “O Síndico 
pode dispensar unilateralmente os serviços da administradora, 
que deve merecer a sua confiança e exerce funções adminis-
trativas por ele delegadas, sob sua inteira responsabilidade. A 
dispensa é eficaz relativamente à administradora, respondendo 
o Síndico perante o Condomínio. A prestação de contas da admi-
nistradora cabe ser feita pela via própria, sendo inadequado o de-
pósito, a título de cautelar inominada.” (TJ-RJ - Ac. Unân. Da 2ª 
Cam. Cív. - Ap. 4.764/86 - Capital - Rel. Des. Nelson Pecegueiro 
do Amaral - cf.”Condomínio Urbano”, Darnley Villas Boas - Edit. 
Destaque, 1993 p.70).
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administração

Atualmente, a CLT (Con-
solidação das Leis do Traba-
lho) rege a maior parte dos 
contratos formais de traba-
lho em vigência no Brasil, 
constituindo o que se con-
venciona chamar de “regime 
celetista”. Todos os emprega-
dos que trabalham sob esse 
regime têm direito a uma 
série de benefícios, os quais 
devem ser pagos pelos em-
pregadores (pessoas físicas 
ou jurídicas). 

No contexto dos condo-
mínios, a gestão dos funcio-
nários pode ser auxiliada por 
uma assessoria contábil ou, 
de maneira mais abrangente, 
por uma administradora de 
condomínios, com o intuito 
de fazer os devidos pagamen-
tos corretamente, nas alíquo-
tas adequadas e nos prazos 
corretos, a fim de evitar pos-
síveis problemas tributários 
ou com a Justiça do Trabalho. 

Você conhece todos os 
benefícios obrigatórios aos 
quais o empregador – espe-
cialmente o síndico – deve 

estar atento na hora de con-
tratar e remunerar um cola-
borador celetista? São basica-
mente cinco, a depender do 
sexo do empregado. Confira 
a lista a seguir e fique ligado 
em todos os itens! 

Décimo-terceiro salário – 
É um direito trabalhista des-
de a década de 1960 e existe 
com a finalidade de aquecer 
a economia no final do ano, 
consiste em um “salário bô-
nus”, pago próximo ao Natal 
(por isso também chamado 
às vezes de subsídio de Na-
tal), em duas partes (sendo 
incluídos os devidos descon-
tos de imposto de renda, INSS 
e FGTS na 2ª parcela, a ser 
quitada obrigatoriamente até 
20 de dezembro). O valor cor-
responde a um mês trabalha-
do ou faz-se o proporcional, 
caso o trabalhador não tenha 
trabalhado o ano completo. 

Férias remuneradas – a 
remuneração pelas férias cor-
responde ao valor total do sa-
lário contratual, acrescido de 
mais um terço deste. Todos os 

empregados contratados em 
regime celetista têm direito a 
gozar um período de 30 dias 
de férias com essa remunera-
ção a cada ano trabalhado no 
condomínio. Desde a reforma 
trabalhista, o período de fé-
rias pode ser fracionado em 
até três períodos, mediante 
negociação, isso desde que 
um dos períodos seja de pelo 
menos 15 dias corridos.

FGTS – Esta é a sigla para o 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, o qual na verdade 
não é propriamente um “be-
nefício”, visto que sai direta-
mente do salário do presta-
dor. No entanto, obrigação do 
empregador recolher todos 
os meses (e posteriormente 
depositar em conta específica 
da Caixa Econômica Federal) 
um percentual correspon-
dente a 8% do salário do seu 
empregado, o qual terá o di-
reito de sacar o saldo em oca-
siões especiais, a exemplo de 
demissão sem justa causa ou 
para comprar um imóvel de 
moradia.

Licença maternidade – 
Este benefício é exclusiva-
mente garantido às funcioná-
rias do sexo feminino, quando 
se tornam mães (seja por ges-
tação ou por meio de adoção 
legal). Nesses casos, as traba-
lhadoras ganham o direito de 
licença remunerada por um 
período mínimo de 120 dias. 
É um benefício obrigatório 
pago pela Previdência Social. 
Em relação às gestantes, é vá-
lido lembrar, ainda, que essas 
funcionárias possuem legal-
mente estabilidade no em-
prego: isso significa que não 
podem ser demitidas a partir 
da confirmação da gravidez.

Vale-transporte – Forne-
cer o VT é obrigação do em-
pregador, seja ele pessoa físi-
ca ou jurídica, com o intuito 
de antecipar ao trabalhador o 
valor gasto com o seu deslo-
camento até o local onde de-
sempenhará suas atividades 
laborais, bem como o retorno 
após o término. O percentual 
pago pode variar de acordo 
com os gastos do empregado 
e pode ser descontado em 
até 6% do salário dele. É vá-
lido ressaltar que não há uma 
distância mínima que precise 
ser comprovada para que o 
empregado solicite o benefí-
cio.

Saiba quais benefícios o condomínio 
deve pagar a um funcionário formal
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solidariedade

Quem precisa de sangue depende 
da generosidade da população. Isso 
porque não existe nenhum medica-
mento que substitua a doação ou 
uma forma de fabricar sangue.

 Nesse contexto, é fundamental 
que a sociedade se conscientize sobre 
a necessidade de ajudar.

Para alertar as pessoas a respeito da 
importância de aumentar o número de 
doadores no Brasil existe a campanha 
Junho Vermelho. O movimento visa 
envolver governo e população para au-
mentar os bancos de sangue no país.

Atualmente, de acordo com o Mi-
nistério da Saúde, são feitas 3,4 mi-
lhões de doações de sangue ao ano no 
país. É preciso aumentar esse número 
e esse é o objetivo do Junho Verme-
lho. Quer saber mais sobre o movi-
mento? Confira o nosso post!

QUAL A ORIGEM DO
JUNHO VERMELHO?

A campanha Junho Vermelho é 
uma iniciativa do movimento Eu Dou 
Sangue, criado em 2015. O mês de 
junho foi escolhido por dois motivos. 
Um deles é por conta do dia 14 des-
se mês, em que é comemorado o Dia 
Mundial do Doador de Sangue.

A outra questão é de ordem mais 
prática: os meses mais frios, como 
junho, julho e agosto, registram uma 
baixa de doações nos hemocentros. O 
fato de este ser um período de férias 
escolares, em que mais famílias via-
jam, também contribui para a redução 
das bolsas de sangue.

O movimento, além de homenage-
ar os doadores de sangue, busca cha-
mar a atenção de mais pessoas para a 
necessidade de também realizar esse 
gesto de generosidade. As cidades, 
aos poucos, começam a aderir à cam-
panha, iluminando de vermelho seus 
principais monumentos e prédios no 
mês de junho.

COMO FUNCIONA O MOVIMENTO?
Assim como ocorre com outros 

movimentos de conscientização para 
questões de saúde, como o Outubro 
Rosa, a ideia do Junho Vermelho é 
trazer a questão da doação de sangue 
à tona no mês de junho. Dessa ma-
neira, é fundamental que as pesso-
as, empresas e instituições de saúde 
participem do movimento. A popu-
lação pode divulgar a campanha por 
meio de redes sociais e aplicativos de 
mensagens e as organizações podem 
pensar em eventos voltados para a 
campanha.

Uma ideia é realizar palestras so-
bre a importância da doação, como 
ocorre o procedimento, explicações 
de quem pode doar etc. É essencial 
mostrar que as bolsas de sangue vão 
ajudar pacientes doentes, internados, 
em tratamento de anemia ou ainda 
quem sofreu algum acidente, desta-
cando que uma única doação é capaz 
de salvar 4 vidas. É possível também 
envolver os colaboradores e escolher 
um dia para todos vestirem verme-
lhos e, assim, ajudarem a destacar 
a necessidade de mais doadores de 
sangue. 

Para um resultado mais efetivo, 
as empresas podem organizar grupos 

Junho Vermelho: pela doação de sangue no Brasil

de colaboradores para se dirigir ao 
hemocentro mais próximo e, desse 
modo, realizarem a doação. Muitos 
profissionais até querem doar, mas 
ficam com receio de faltar no serviço 
(apesar de ser um direito garantido na 
legislação).

COMO OS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE PODEM PARTICIPAR?
Consultórios, clínicas, laboratórios 

e hospitais podem fazer a diferença no 
movimento Junho Vermelha. Como 
participar? Existem várias maneiras: 
incentivar os profissionais de saúde 
a se tornarem doadores de sangue; 
distribuir material informativo sobre 
o tema para pacientes e acompa-
nhantes, explicando quem pode doar 
e por que esse ato é tão importante; 
divulgar vídeos e mensagens da cam-
panha em suas redes sociais; organi-
zar eventos, como cafés da manhã ou 
caminhadas, para lembrar a data e 
conscientizar a comunidade.

COMO É FEITA A DOAÇÃO DE
SANGUE E QUEM PODE DOAR?
Muitas pessoas sabem da impor-

tância de doar sangue, mas têm medo 

de agulha ou desconhecem a forma 
como é feita a doação. É preciso es-
clarecer que o procedimento é total-
mente seguro, realizado com mate-
riais descartáveis. Sem contar que o 
doador estará assistido por uma equi-
pe treinada em hemocentros e hospi-
tais.

A cada coleta são retirados 450 ml 
de sangue, quantidade que o corpo é 
capaz de repor em até 72 horas. As-
sim, não há risco de qualquer proble-
ma para o doador. A única recomen-
dação é respeitar o intervalo entre 
as doações: homens devem esperar 
60 dias entre uma coleta e outra ou 
realizar, no máximo, 4 doações em 
um ano; mulheres devem esperar 90 
dias para doarem sangue novamente 
ou realizar, no máximo, 3 doações no 
ano.

REQUISITOS PARA DOADORES 
Acompanhe abaixo os requisitos 

para fazer a doação:
- Ter entre 16 e 69 anos, para aqueles 
com 16 a 18 anos incompletos é exigi-
da a autorização dos responsáveis; 
- Ter mais de 50 kg e estar em boas 
condições de saúde; 
- Ter se alimentado antes do proce-
dimento, mas é preciso evitar o con-
sumo de comidas mais gordurosas 3 
horas antes da doação; 
- Estar descansado, a pessoa deve ter 
dormido pelo menos 6 horas no últi-
mo dia; 
Levar um documento oficial com foto, 
como RG, CNH, Carteira de Trabalho 
etc.

SITUAÇÕES TEMPORÁRIAS
QUE IMPEDEM A DOAÇÃO

Há alguns casos em que a doação 
não pode ser realizada temporaria-
mente, como: pessoas com sintomas 
de resfriado devem aguardar 7 dias; 
quem ingeriu bebidas alcoólicas deve 
aguardar 12 horas; quem fez maquia-
gem definitiva ou tatuagem só pode 
realizar a doação de sangue depois de 
1 ano; gestantes; mulheres que tive-
ram filhos após a realização de parto 
normal é necessário esperar 90 dias 
e da cesárea, 180 dias; mulheres que 
amamentam só podem doar depois 
de 12 meses do parto; quem tomou 
vacina contra a gripe precisa esperar 
48 horas.

Na dúvida, é sempre bom se infor-
mar no hemocentro mais próximo. A 
campanha é um alerta também para 
que as doações ocorram o ano todo. 
Assim, caso não seja possível fazer a 
coleta no mês de junho, por exemplo, 
o importante é a pessoa se programar 
e realizar a doação o quanto antes. É 
necessário que as organizações e pro-
fissionais, principalmente os da área 
da saúde, incluam em seus eventos 
ações voltadas para o Junho Verme-
lho. As pessoas precisam ser infor-
madas sobre a necessidade de ajudar 
para, dessa maneira, se tornarem do-
adoras de sangue.
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Soluções voltadas para o uso eficiente 
dos recursos hídricos e energéticos aju-
dam a desenvolver práticas verdes entre 
condôminos e funcionários, reduzindo os 
gastos e ainda valorizando o patrimônio.

A partir da adoção do Plano de Gestão 
Sustentável da IouTility, confira os benefí-
cios em empregar o ciclo virtuoso em seu 
condomínio:

1. Individualização de água e gás
Um condomínio verde se preocupa com o consumo cons-

ciente. No combate ao desperdício, a medição individualizada 
colabora com o monitoramento dos gastos, ajudando também 
na detecção de vazamentos.

2. Monitoramento da qualidade da energia
Sensores de monitoramento verificam a energia elétrica 

fornecida pela distribuidora e ainda acompanham o consumo 
de elevadores, bombas d’água, salões de festa e da iluminação 
das áreas comuns. Eles são fundamentais para antecipar ma-
nutenções necessárias em motores elétricos, evitando a sobre-
carga de circuitos e acidentes.

3. Produção de energia solar 
A implantação de painéis fotovoltaicos permite que o con-

domínio seja abastecido com energia limpa e renovável, geran-
do autonomia em relação às distribuidoras e às variações de 
bandeiras tarifárias, com uma economia de até 40% nas con-
tas.

4. Monitoramento dos reservatórios
Por meio de sensores, é possível acompanhar a vazão e 

parâmetros como pH e turbidez nas caixas d’água. Esses equi-
pamentos verificam rapidamente problemas no funcionamen-
to da boia e monitoram a qualidade do produto que chega às 
unidades.

5. Eliminação do uso de papel
Os sistemas de softwares e aplicativos permitem que docu-

mentos importantes, como contratos, orçamentos e ordens de 
serviço, sejam armazenados de forma segura na nuvem, otimi-
zando a utilização de espaços de arquivo e reduzindo consumo 
de papel.

O Plano de Gestão Sustentável da IouTility engloba solu-
ções personalizadas de acordo com as necessidades de cada 
cliente. Garanta o melhor plano para o seu condomínio susten-
tável pelo comercial@ioutility.com.br.

Convenção de Condomínio: Documentos 
ultrapassados causam conflitos e nulidades

Ao tratar-se de questões in-
ternas envolvendo Condomínio, 
seja ele comercial, residencial ou 
misto, é preciso ter ciência de que 
não há relação de consumo.

Assim, devem ser resolvidas 
conforme Convenção de Condo-
mínio, Regimento Interno, Assem-
bleias e Legislação.

A Convenção Condominial é a 
norma que irá regular todo o fun-
cionamento do condomínio, ou 
seja, toda a vivência daqueles que 
escolheram morar ali.

Nela devem constar informa-
ções específicas, tais como: uni-
dades autônomas que compõem 
o condomínio, a forma de admi-
nistração do condomínio, rateio 
de despesas mensais, dentre ou-
tras.

Importante: Há muitas con-
venções condominiais omissas 
quanto a questões importantes, 
o que acaba originando conflitos 
e até mesmo demandas judiciais, 
trazendo, muitas vezes, prejuízos 
financeiros ao condomínio. 

A Convenção de Condomínio é 
a lei interna que regula questões 
de relacionamento e comporta-
mento não só de condôminos, 
mas também de moradores, fun-
cionários, visitantes, e outros.

As disposições da Convenção 
de Condomínio, desde que alinha-
das com a legislação e Constitui-
ção Federal, são imperativas e 
cogentes.

No entanto, na prática, muitas 
das regras condominiais internas 
são omissas ou conflitantes com a 
legislação.

Isso ocorre em razão de que 
nem todos os Síndicos dão a de-
vida atenção à atualização das 
normas internas dos prédios que 
administram, propiciando o surgi-
mento de inúmeras desavenças.

No dia a dia existem múltiplas 
situações que apesar de simples 
transformam-se em grandes pro-
blemas, abalando a boa convivên-

cia entre gestão e condôminos. 
Infelizmente, este cenário é 

comum em razão de que há con-
domínios que ainda possuírem 
Convenções e Regimentos Inter-
nos ultrapassados.

Ao abordar sobre questões 
condominiais, é fundamental que 
a Lei Especial 4.591/64 (Lei do 
Condomínio) também seja anali-
sada, já que durante longo tempo 
tratou dos assuntos condominiais.

Isso porque o CCB/02 (Código 
Civil) derroga apenas parte da re-
ferida lei, ou seja, a Lei 4.591/64 
tem validade parcial (somente 
quanto a assuntos não abordados 
pelo código).

Temos o Direito de Usar e 
Fruir das partes exclusivas e co-
muns disposto no artigo 19 da Lei 
4.591/64.

Vejamos: “Cada condômino 
tem o direito de usar e fruir, com 
exclusividade, de sua unidade au-
tônoma, segundo suas conveniên-
cias e interesses, condicionados, 
umas e outros às normas de boa 
vizinhança, e poderá usar as par-
tes e coisas comuns de maneira 
a não causar dano ou incômodo 
aos demais condôminos ou mora-
dores, nem obstáculo ou embara-
ço ao bom uso das mesmas partes 
por todos.”.

Já o artigo 10 da referida lei 
dispõe sobre as Proibições aos 
Condôminos, porém foi derroga-
do, tacitamente, pelo artigo 1.336 
do CCB/02. Vejamos: 

Artigo 10 – Lei 4.591/64
Art. 10. É defeso a qualquer 

condômino:
I - alterar a forma externa da 

fachada;
Il - decorar as partes e esqua-

driais externas com tonalidades 
ou cores diversas das emprega-
das no conjunto da edificação;

III - destinar a unidade a uti-
lização diversa de finalidade do 
prédio, ou usá-la de forma nociva 
ou perigosa ao sossego, à salubri-
dade e à segurança dos demais 
condôminos;

*Dra. Simone Gonçalves IV- embaraçar o uso das par-
tes comuns. 

Artigo 1.336 – Lei 10.406/02 
(Novo Código Civil) 

Art. 1.336. São deveres do 
condômino:

I - contribuir para as despesas 
do condomínio na proporção das 
suas frações ideais, salvo disposi-
ção em contrário na convenção;  
(Redação dada pela Lei nº 10.931, 
de 2004)

II - não realizar obras que 
comprometam a segurança da 
edificação;

III - não alterar a forma e a cor 
da fachada, das partes e esqua-
drias externas;

IV - dar às suas partes a mes-
ma destinação que tem a edifica-
ção, e não as utilizar de maneira 
prejudicial ao sossego, salubrida-
de e segurança dos possuidores, 
ou aos bons costumes. 

Além dos artigos mencio-
nados, o Código Civil/02 trouxe 
outras alterações quanto a Lei 
4.591/64, as quais ainda não fo-
ram inseridas, na maioria, dos 
textos das Convenções de Con-
domínios mais antigos, causando 
conflitos e até nulidades por erro 
formal.

Na prática, um texto obsoleto 
é ineficaz, por isso, a atualização 
da Convenção e Regimento Inter-
no é providência indispensável a 
fim de adequar os regramentos à 
legislação atual evitando que se-
jam incompatíveis. 

Assim, visando uma convivên-
cia harmoniosa no seu condomí-
nio é essencial que as regras con-
dominiais internas sejam claras, 
objetivas e alinhadas com a legis-
lação, facilitando o entendimento 
de todos.

Verifique se a Convenção de 
Condomínio e Regimento Interno 
do seu condomínio estão atuali-
zados!

Visite nosso Blog http://si-
monegoncalves.com.br/blog/ e 
Instagram: @simonegoncalves.
com.br

Como trazer 
sustentabilidade para
o seu condomínio
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Entenda a NBR 16.824 e a prevenção à bactéria Legionella em condomínios

Conduta antissocial no condomínio: como 
lidar com moradores “problemáticos”?

Eles são muito bem-vindos 
naqTodo condomínio tem 
aquele morador ou moradora 
conhecidos pelo mau humor, 
pela falta de cortesia com os 
vizinhos ou até mesmo um cer-
to apreço pelas “confusões”. 
Ter um indivíduo (ou alguns) 
com esse perfil é comum e até 
considerado normal, já que a 
convivência pressupõe a to-
lerância junto a pessoas com 
os mais diversos tipos de per-
sonalidade. Contudo, como 
proceder quando existe no 
condomínio alguém com uma 
conduta evidentemente antis-
social, cujas ações ultrapas-
sam os limites da simples “má 
educação”? 

Por “condôminos antisso-
ciais” compreendemos aque-
les moradores que estão um 
patamar acima nos níveis de 
distúrbios causados ao bem-
-estar coletivo: eles são capazes 
de depredar o patrimônio do 
condomínio ou bens de par-
ticulares, ameaçar ou efetiva-
mente agredir pessoas verbal 
ou fisicamente, desobedecem 
reiteradamente às normas do 
regimento interno, desacatam 
o síndico e, com todo esse 
comportamento disfuncional, 
geram incompatibilidade de 
convivência com os outros mo-
radores. 

O Código Civil – que estipula 
direitos e deveres dos condô-

Você já ouviu falar na “Do-
ença dos Legionários”? Trata-se 
de uma infecção respiratória 
causada por bactérias do gê-
nero Legionella e, por isso, esse 
tipo de pneumonia também é 
chamada de Legionelose, doen-
ça que costuma acometer prin-
cipalmente adultos com mais 
de 50 anos, fumantes e pesso-
as imunodeprimidas. A trans-
missão e o combate à bactéria 
causadora têm tudo a ver com 
a manutenção do condomínio, 
sabia?

Sim, isso porque esse mi-
crorganismo tem como habitat 
a água e pode se proliferar em 
reservatórios prediais, inclusive 
redes de condomínios residen-
ciais. Bruna do Couto, analista 
de marketing da Microambiental 
– empresa especializada na pres-
tação serviços de higiene em sis-
temas hidráulicos – afirma que a 
Legionella oferece desafios por 
ser de difícil detecção e remo-
ção. “Além disso, diferentemen-
te da maioria das bactérias, ela é 
transmitida principalmente pela 
inalação de gotículas de água 

edificação deve ser realizado por 
pessoas ou entidades que co-
nheçam o processo APPCC e que 
entendam os riscos envolvidos 
em um sistema de água predial”, 
orienta Bruna. 

Ela indica que o ideal é que a 
análise seja realizada com perio-
dicidade máxima de 2 anos. Para 
edificações com riscos identifica-
dos, recomenda-se que seja rea-
lizada pelo menos 1 vez ao ano. 
Caso as características da edifi-
cação forem alteradas durante 
esse período, deve-se realizar 
uma nova avaliação de risco de 
Legionella.

É recomendado que os sín-
dicos realizem algumas medi-
das de controle para limitar o 
crescimento e propagação da 
bactéria Legionella, tais como:  
garantir o nível de cloro residual 
livre está chegando entre 0,2 e 
2 mg/L nos pontos de consumo 
para eliminar não só as bactérias 
Legionella mas também outros 
microorganismos;  realizar higie-
nização de reservatórios e cai-
xas d’água semestralmente e se 
possível procurar empresas com 

minos –, em seu artigo 1.337, 
prevê que o condômino, ou 
possuidor, que não cumpre 
reiteradamente com os seus 
deveres perante o condomínio 
poderá, por deliberação de três 
quartos dos condôminos res-
tantes, ser constrangido a pa-
gar multa correspondente até 
ao quíntuplo do valor atribuído 
à contribuição para as despesas 
condominiais, conforme a gra-
vidade das faltas e a reiteração, 
independentemente das per-
das e danos que se apurem. 

Em parágrafo único, acres-
centa-se que “o condômino ou 
possuidor que, por seu reitera-
do comportamento antissocial, 
gerar incompatibilidade de con-
vivência com os demais condô-
minos ou possuidores, poderá 
ser constrangido a pagar multa 
correspondente ao décuplo do 
valor atribuído à contribuição 
para as despesas condominiais, 
até ulterior deliberação da as-
sembleia”.

Todavia, sabe-se que a pe-
nalidade financeira nem sem-
pre é suficiente para coibir 
novos transtornos, haja vista 
que em condomínios de alto 
médio a alto padrão coincidem 
viver também indivíduos com 
alto poder aquisitivo que, sem 
dificuldade, pagam a multa e 
tornam a praticar condutas 
transgressoras que incomodam 
a coletividade, não obstante as 

cotidiano

suspensas no ar e, como podem 
colonizar os sistemas de água 
quente e fria, torna chuveiros, 
torres de resfriamento e fontes 
decorativas potenciais locais de 
transmissão”, ressalta. 

Em relação ao tema, os síndi-
cos devem ter conhecimento da 
NBR 16.824 da ABNT (Sistemas 
de distribuição de água em edifi-
cações – Prevenção de Legione-
lose – Princípios gerais e orienta-
ções), a qual fornece orientações 
para o gerenciamento de riscos 
e práticas para a prevenção da 
doença dos legionários associa-
das a sistemas de água prediais 
de edificações industriais, co-
merciais, de serviços públicos e 
residenciais. 

“O processo utilizado para a 
avaliação de risco de Legionella 
é o APPCC (Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle). O 
sistema APPCC tem por objetivo 
identificar, monitorar e contro-
lar riscos dos sistemas de água 
prediais, que podem envolver 
contaminações de origem físico-
-químicas ou biológicas. O levan-
tamento dos pontos críticos na 

tecnologias que removam os 
biofilmes para remover as célu-
las bacterianas de Legionella ali 
albergadas. 

A analista da Microambiental 
acrescenta que “apesar de não 
ser exigido por lei, recomenda-
mos a realização anual de aná-
lises de água para a bactéria 
Legionella nos principais pontos 
críticos como fontes decorati-
vas, torres de resfriamento en-
tre outros sistemas de água que 
gerem a dispersão de água no 
ambiente em forma de aerossol 
para verificar a eficácia das me-
didas de controle. Além disso, 

esses locais devem ser limpos e 
desinfectados periodicamente”, 
afirma Bruna. 

Quanto aos cuidados domés-
ticos, aqueles que devem ser 
desempenhados pelos próprios 
moradores dentro de suas uni-
dades privativas, é importante 
orientar que eles realizem a de-
sinfecção da cabeça do chuveiro 
regularmente para evitar o acú-
mulo de resíduos como matéria 
orgânica, calcário, minerais e re-
mediar a formação de biofilme 
e, consequentemente, evitar o 
crescimento e dispersão da bac-
téria Legionella nesse local.

reiteradas tentativas de adver-
tência por meio escrito, verbal, 
por conversas amigáveis ou 
aplicação de multas. 

Nesses casos extremos, em 
que a convivência se torna insu-
portável, é possível que o con-

domínio entre com ação na Jus-
tiça para solicitar a expulsão do 
condômino, desde que se pos-
suam provas da conduta antis-
social reiterada. O síndico deve 
reunir o máximo de evidências 
para embasar o pedido: regis-

tros no livro de ocorrências, ví-
deos de moradores e do circui-
to de câmeras, testemunhos, 
fotografias, relatos por escrito 
ou áudio, notas fiscais de even-
tuais reparos que precisaram 
ser feitos, ou seja, tudo o que 
possa servir para compor uma 
linha do tempo e um inventário 
dos distúrbios causados. 

CASO REAL
Exemplo recente desse im-

passe, em abril a 36ª Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo condenou 
morador que ostentava com-
portamento antissocial e agres-
sivo diante de vizinhos à perda 
do direito de uso da unidade e 
à impossibilidade de reingresso 
não autorizado nas dependên-
cias do edifício. De acordo com 
os autos, após o falecimento 
dos pais, o imóvel passou a ser 
ocupado pelos três filhos. 

No entanto, desde 2010, 
um dos herdeiros, usuário de 
drogas, passou a apresentar 
comportamento antissocial, 
agressivo e intimidador con-
tra vizinhos, vindo a destruir 
e degradar áreas comuns do 
edifício, praticar furtos e até 
ameaçar de morte outros mo-
radores. Apesar de reiteradas 
multas impostas, o réu não 
apresentou mudanças de com-
portamento ou atitude. A deci-
são do TJSP foi unânime.

meio ambiente
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manutenção

O dia 9 de junho é a data 
que homenageia a ilustre pro-
fissão do porteiro, aquele que 
é o “guardião” dos edifícios e 
se responsabiliza, dentre ou-
tras funções, pelo acesso de 
visitantes e moradores. Em al-
guns prédios, esse funcionário 
compõe há tanto tempo o qua-
dro de colaboradores, e já está 
tão incorporado à rotina, que 
é visto como parte da “identi-
dade” do condomínio, criando 
laços de afetividade com mo-
radores, devido à extensa con-
vivência. 

Tal intimidade que se cria 
não deve ser vista como pro-
blemática, desde que alguns li-
mites não sejam ultrapassados. 
É importante reconhecer que 
o porteiro, assim como outro 
profissional qualquer, é um tra-
balhador formal, o qual possui 
direitos e deveres. Todas essas 
obrigações e prerrogativas de-
vem estar discriminadas em 
um contrato de trabalho e esse 
deve ser respeitado não apenas 
pelo síndico, mas também por 
todos os demais condôminos. 

Essas colocações devem ser 
postas, pois sabemos que ao 
passo em que se fortalecem 
os vínculos junto ao funcioná-
rio, alguns “excessos” podem 
começar a ser cometidos, ex-
trapolando o que preveem as 
atividades do cargo de portei-
ro, inicialmente, que são basi-
camente: autorizar a entrada 
de visitantes, moradores ou 
prestadores de serviço; vigiar 
a guarita e estar atento a mo-
vimentações no exterior, bem 
como ao circuito de câmeras, 
se houver; receber e separar 
correspondências e encomen-
das; transmitir ordens do zela-
dor e comunicar a este possí-
veis reclamações que receba. 

9 de junho celebra o Dia do Porteiro

Cinco pedidos que os condôminos
não devem fazer a este profissional

A seguir, listamos 5 “pro-
postas indecentes” que mo-
radores – ou em alguns casos 
o próprio síndico, dando mau 
exemplo – fazer aos porteiros e 
que devem ser evitadas, já que 
consistem em desvio de função 
do cargo. Confira se você já pra-
ticou alguma:

SOLICITAR QUE GUARDE 
CHAVES DE UNIDADE

Não cabe ao porteiro se 
responsabilizar por nenhuma 
chave que não seja de áreas de 
uso coletivo do próprio condo-
mínio (ex.: salão de festas ou 
de jogos, lavanderia, academia, 
etc.). Não é adequado que ele 
guarde chaves de unidades 
privativas: como quando o mo-
rador deseja alugar ou vender 
um imóvel e disponibiliza as 
chaves na portaria ou, mesmo 
que temporariamente, quando 
pede que alguém venha bus-
car de um dia para outro, por 
exemplo.   

ENTREGAR ENCOMENDA
É função do porteiro rece-

ber e separar correspondências 
e encomendas, bem como co-
municar o morador de sua che-
gada, mas cabe ao destinatário 
(condômino) ir à portaria bus-
car tudo. O mesmo vale para 
os serviços delivery, como lan-
ches. Não deve ser permitido 
o acesso do entregador, quem 
busca é o morador. Imagine 
quanto tempo levaria para o 
porteiro fazer entregas indivi-
dualizadas em um condomínio 
com mais de mil unidades. 

PEDIR GUARDA DE
OBJETOS PARTICULARES
Aqui vale a mesma obser-

vação feita em relação às cha-
ves, mas amplia-se para outros 

objetos que, com frequência os 
moradores pedem: “entrega 
para fulano que vai passar de 
carro hoje à tarde enquanto es-
tou no trabalho”. É importante 
ressaltar que o porteiro presta 
serviço ao condomínio e não 
pode secretariar ninguém em 
particular. Além disso, em caso 
de perdas ou danos, ele não 
deve ser responsabilizado, pois 
não é função sua fazer a guarde 
de objetos de terceiros. 

SER O “FAZ TUDO”
DO PRÉDIO

Já comentamos anterior-

mente que o porteiro deve ter 
suas obrigações formalmente 
descritas em um contrato. Esse 
rol de atividades deve ser res-
peitado, sobretudo pelo síndi-
co, isso significa não colocar o 
desviar o porteiro de sua fun-
ção original para cobrir outras 
funções (que deveriam ser ocu-
padas por outros profissionais, 
como jardineiro, auxiliar de lim-
peza, higienizador da piscina). 
O porteiro só deve executar tais 
serviços (seja para o condomí-
nio ou para particulares) se es-
tiver recebendo por isso e fora 
da sua jornada na portaria. 

PEDIR PARA AUSENTAR-SE 
DO POSTO DE TRABALHO

Esta proposta tanto o sín-
dico, quanto moradores e até 
outros funcionários fazem. Às 
vezes é até com uma boa inten-
ção, como para fazer um lan-
che, mas é importante lembrar 
que a guarita não deve nunca 
ficar desprotegida e os horários 
para refeições devem ser pla-
nejados. As “saidinhas” rápidas 
para auxiliar no carregamento 
de malas ou sacolas devem ser 
evitadas, bem como para con-
versas paralelas ou qualquer 
outro motivo.
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Desabamento do Edifício Andrea: engenheiros e 
pedreiro responderão por homicídio com dolo eventual

legislação

Em outubro de 2019, o 
Jornal do Síndico, bem como 
toda a mídia nacional reper-
cutiu a notícia do desabamen-
to de um prédio residencial 
em zona urbana de Fortale-
za (CE). Tratava-se do Edifí-
cio Andrea, 7 andares e 13 
apartamentos, com fundação 
datada do início da década 
de 80, o qual ruiu deixando 
sete pessoas feridas e nove 
mortas, incluindo a síndica. 
Passados praticamente um 
ano e meio após a tragédia, 
os suspeitos de provocarem o 
incidente vão responder pelo 
crime de homicídio com dolo 
eventual. 

Em abril, a 1ª Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) decidiu que 
tanto o pedreiro quanto os 
engenheiros responsáveis 
pela obra que estava em cur-
so na edificação antes do de-
sastre devem responder por 
homicídio com dolo eventual, 
ou seja, quando se assume o 

risco de matar. A defesa che-
gou a mover recurso solicitan-
do que o caso fosse julgado 
como homicídio culposo (sem 
a intenção de matar), mas 
teve pedido negado. 

Na época do ocorrido, cir-
cularam pelas redes sociais 
vários vídeos feitos por mora-
dores em que se verificavam 
precárias estruturas de sus-
tentação da estrutura. Segun-
do laudo técnico formulado 
por peritos criminais enge-
nheiros do Núcleo de Perícia 
em Engenharia Legal e Meio 
Ambiente (Nupelm) da Perí-
cia Forense do Estado do Ce-
ará (Pefoce), o desabamento 
ocorreu não apenas devido às 
anomalias e falhas na edifica-
ção.

Outros elementos foram 
contribuintes: a queda do 
residencial teve como fator 
determinante a intervenção 
inadequada nos pilares da 
base, caracterizada pela falta 
de escoramento de susten-

tação. Também se verificou 
execução de técnicas equivo-
cadas durante a reforma do 
prédio, a ausência de projeto 
e não cumprimento de proce-
dimentos mínimos para evitar 
o colapso, nem plano de eva-
cuação mediante o risco do 
desabamento. 

O laudo técnico da Pefo-
ce detectou um dado impor-
tante que serve de alerta a 
outros condomínios mais an-
tigos que, assim como o Edi-
fício Andrea possuem data de 
fundação de mais de 20 anos: 
identificou-se ainda que, ao 
longo da vida útil do Edifício 
Andrea, não foram constata-
dos registros de manutenções 
adequadamente preventivas 
e/ou corretivas, como forma 
de atendimento aos preceitos 
de bom uso das edificações.

Diante da repercussão do 
caso – e principalmente com 
o intuito que vidas sejam pou-
padas evitando-se tragédias 
como essa – é válido ressal-

tar os cuidados preventivos a 
serem adotados em todos os 
condomínios. Em primeiro lu-
gar, as manutenções preven-
tivas devem ser vistas como 
uma prioridade. 

Nesse sentido, a NBR 5674 
da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) é o 
único texto normativo que 
contempla os procedimentos 
concernentes ao controle e 
avaliação da qualidade da ma-
nutenção de edificações e ela 
jamais deve ser realizada de 
modo improvisado e casual. 
As manutenções devem ser 
planejadas com periodicidade 

e executadas por profissionais 
habilitados, credenciados ao 
CREA ou CAU. 

Havendo a identificação 
de necessidade de reparos 
na sustentação, esses devem 
também ser realizados por 
mão de obra especializada, 
de preferência alguém com 
experiência em patologia das 
construções ou engenharia 
diagnóstica. O síndico deve 
exigir da empresa contratada 
a emissão de relatório da re-
forma e de escoramento das 
estruturas dos pilares de sus-
tentação, conforme determi-
na na ABNT.
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GARAGEM E ACESSIBILIDADE
Para nos aprofundarmos no conceito de “acessibilidade” é importante conhecer os requisitos preconizados 

pela NBR 9050 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a qual todos os imóveis novos devem se ade-
quar, haja vista que desde 2020, todos os novos empreendimentos residenciais devem ser acessíveis, de acordo 
com a LBI (Lei Brasileira de inclusão). Já os imóveis antigos devem buscar se atualizar e fazer adequações para 
atender às normas. Nesse contexto, é válido lembrar que a garagem do condomínio obedece às mesmas leis de 
trânsito no que diz respeito às vagas especiais. 

Você sabia que a Lei 13.146 ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (também denominada de 
Estatuto da Pessoa com Deficiência) prevê a reserva de vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres? 
Essas devem estar devidamente sinalizadas, destinadas para veículos que transportem pessoa com deficiência ou 
com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. Tudo isso é válido também para as 
vagas distribuídas no condomínio, já que a legislação engloba estacionamentos em áreas externas e também in-
ternas, em prédios privados (a exemplo de residenciais) os quais devem dispor de sinalização adequada de acordo 
com a ABNT nas vagas especiais.

ORGANIZANDO MANUTENÇÕES
A manutenção predial é fundamental para a “saúde” estrutural e pleno funcionamento do condomínio. Quando 

negligenciada, graves consequências podem vir a resultar, tendo principalmente o síndico como responsável na maio-
ria dos casos. Estudos de engenharia estimam que se as medidas preventivas não forem realizadas, serão necessários 
reparos equivalentes a 5 vezes os custos delas. Por sua vez, se esses reparos não forem efetuados, as despesas de reno-
vação podem atingir 5 vezes o custo do reparo. Assim, visando à preservação do patrimônio, as manutenções devem 
ser planejadas com antecedência e organizadas em três categorias: os cuidados de rotina, os serviços preventivos e os 
serviços corretivos. 

As atividades rotineiras são aquelas executadas em fluxo constante padronizado e cíclico como, por exemplo, a lim-
peza geral e higienização de áreas comuns). Em segundo lugar, as manutenções preventivas devem fazer parte do crono-
grama habitual do condomínio, sendo agendadas com antecedência, priorizando as solicitações dos usuários, gravidade 
e urgência, e relatórios de verificações periódicas sobre o estado de degradação. Já os serviços corretivos consistem em 
manutenções que demandam ação ou intervenção imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas ou 
evitar graves riscos ou prejuízos pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuários ou proprietários).

Embate entre condôminos: fonte de renda extra 
para alguns e motivo de dor de cabeça e incômodo 
para outros, a locação por temporada é um assunto 
controverso nos condomínios residenciais. Nos últi-
mos anos, o tema ganhou mais força devido à po-
pularização de aplicativos de hospedagem que facili-
tam a busca e contratação de aluguel de imóveis por 
curto período, sendo o Air BNB o mais famoso deles. 

Dividindo opiniões, se por um lado há quem de-
fenda o direito natural do proprietário a locar seu 
imóvel por temporada, limite de 90 dias, (conforme 
regulamenta a Lei 8.245-91 especificamente nos ar-
tigos de 48 a 50), há também os vizinhos que recha-
çam a prática, especialmente aquela feita por meio 
de plataformas eletrônicas – como o app citado – 
que proporcionam uma altíssima rotatividade, com 
a justificativa de prejuízos ao sossego, salubridade e 
segurança do condomínio. 

Com esse panorama, como esperado, a proble-
mática já foi levada às instâncias judiciais em diver-
sas ocasiões e discutida muitas vezes em tribunais 
locais. No entanto, recentemente tivemos um fato 
novo no que concerne a isso: pela primeira vez a Cor-
te Superior manifestou-se sobre a questão, abrindo, 
portanto, um precedente importante na jornada de 
debates sobre esses controversos aluguéis de curta 
temporada. 

Em abril, a 4ª Turma do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) ratificou – ao julgar o recurso especial nº 
1.819.075/RS – a possibilidade de um condomínio 

chegar a proibir locações de curta temporada, bem 
como o fracionamento de imóvel (aluguel de cômo-
dos separadamente), fazendo como intermediário 
ou não o uso de ferramentas eletrônicas a exemplo 
do aplicativo Air BNB ou similares. 

Embora o entendimento da Corte Superior não 
seja vinculante, isto é, não é obrigatório ser seguido 
por todos os demais juízes, ele dá força à ideia de 
que, primeiro, é preciso rever os limites permitidos 
às locações em edifícios exclusivamente residenciais 
de modo a vetar eventuais desvios de destinação do 
imóvel e, segundo, o condomínio deve ter autono-
mia para regulamentar – por meio de assembleia e 
registro em convenção – os termos adequados para 
a locação por temporada em suas dependências. 

A maioria dos juristas que estudam a matéria 
compreendem que é inviável que os condomínios 
simplesmente venham a ter o direito de proibir a lo-
cação por temporada, pois isso vai de encontro aos 
direitos do proprietário. O que é razoável pensar é 
que, em futuro breve, possa se chegar a um “meio 
termo” no qual alguns critérios possam ser estabe-
lecidos a fim de minimizar os distúrbios causados 
à rotina do prédio (período de ocupação inferior a 
30 dias, por exemplo), mas também sem negar ao 
condômino a possibilidade de fruir de seu imóvel. 
É fato, contudo, que tema é relativamente novo e 
os entendimentos a respeito ainda não estão conso-
lidados, cada caso provavelmente será julgado me-
diante seu próprio contexto.  

STJ se manifesta a respeito
das locações por temporada

SERRALHERIA

SÍNDICO PROFISSIONAL

seu condomínio



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

Página 11

Síndico também ri!

FUGA DO HOSPÍCIO
Em um hospício, os loucos estavam combi-
nando que iriam pular o muro pra fugir, no sá-
bado. Na quinta-feira foram treinar. Eles pula-
vam pra fora e, depois, pra dentro novamente. 
Na sexta-feira choveu muito forte. No sábado, 
a chuva parou e um louco disse ao outro: – 
Vai lá ver se dá pra fugirmos hoje. Ele foi, mas 
voltou com a cara triste e disse: – Vamos ter 
que adiar a nossa fuga. Aa chuva derrubou o 
muro e não dá pra gente pular.
Doido é doido!

EU TINHA TUDO! 
Um homem decide desabafar com um amigo:
– Eu tinha tudo! Dinheiro, uma casa bonita, 
um carro desportivo, o amor de uma linda mu-
lher, e então… tudo acabou.
– O que aconteceu? – perguntou intrigado o 
amigo.
Explica o homem:
– A minha mulher descobriu…

MINHA FILHA 
Minha filha de 12 anos me perguntou:
– Mãe, você tem uma foto sua de quando era 
bebê? Preciso dela para uma tarefa da esco-
la.
Dei uma foto a ela sem me lembrar de per-
guntar o tema do trabalho.
Dias depois, estava na sala de aula dela para 
uma reunião de pais, quando percebi meu re-
trato num mural. O título era “A coisa mais ve-
lha na minha casa”. 

O PILOTO DO AVIÃO
O piloto do avião anuncia: “Atenção senhores 
passageiros, estamos a dez mil pés de altu-
ra, em velocidade de cruzeiro. Podem soltar 
os cintos. Chegaremos ao nosso destino em 
uma hora. Boa viagem!”
O piloto esquece de desligar o microfone e 
continua falando com o copiloto: “Já acionei o 
piloto automático. Vou desligar o detector de 
fumaça, fumar um cigarrinho, tomar um café, 
aproveitar para ir ao banheiro e depois vou 
atrás da aeromoça nova, que é um espetá-
culo!”
Percebendo a gafe, a aeromoça corre em di-
reção à cabine para alertar o comandante, 
mas tropeça no corredor e cai ao lado de uma 
senhora, que diz:
– Calma, minha filha! Ele ainda vai tomar um 
cafezinho e ir ao banheiro primeiro.

MULHER COMENTA
Mulher comenta com o marido:
– Querido, hoje o relógio caiu da parede e por 
pouco não bateu na cabeça da mamãe.
– Maldito relógio! Sempre atrasado!

MAU GOSTO 
Certo dia, o marido estava andando com sua es-
posa pelo condomínio onde moravam e disse:
– Olha aí, mulher, como este síndico tem mau 
gosto, essas cores que ele escolheu para o con-
domínio são horríveis.
A mulher diz:
– E ele é muito deselegante. Acredita que ele on-
tem me chamou de maravilhosa?
O marido responde:
– Então estou mesmo certo em dizer que ele tem 
mau gosto!

CASAL NO TRIBUNAL 
No Tribunal, o Juiz entrevista o casal que quer 
se divorciar:
– Por que é que o senhor quer o divórcio?
– Sua Excelência, a minha mulher é preguiçosa 
e péssima dona de casa. E além do mais, es-
tou farto de chegar em casa e ver a nossa cama 
cheia de parasitas.
– Isso não me parece ser motivo suficiente para 
o divórcio! – exclama o Juiz e virando-se para a 
mulher: – E a senhora? O que tem a senhora a 
dizer?
– Sr. Juiz, o meu marido é um ordinário! O senhor 
não ouviu como ele chamou os meus amigos? 

O AMIGO DO JOÃOZINHO 
A mãe pergunta ao Joãozinho:
– Joãozinho, por que é que você já não passa 
tempo com o seu amigo Pedro?
Joãozinho responde:
– Mãe, você gostaria de passar tempo com al-
guém que fuma, bebe e fala palavrões o tempo 
todo??
– Claro que não, Joãozinho!
– Pois é mãe, o Pedro também não gosta.
 
NUMA EXCURSÃO
Numa excursão, um grupo de mulheres pega 
um ônibus de dois andares. As louras vão para 
o andar de cima e as morenas, para o de baixo. 
O passeio começa e as morenas fazem a maior 
algazarra. Uma delas percebe que as louras es-
tão em silêncio e resolve ver o que está aconte-
cendo. Ao chegar, vê que estão todas sentadas, 
com cinto de segurança, apreensivas, os olhos 

arregalados. Então, ela pergunta:
– O que está acontecendo? Lá embaixo estamos 
nos divertindo e vocês desse jeito?
E uma das louras responde:
– É, querida… lá embaixo vocês têm motorista, 
né?

UMA SENHORA
Uma senhora vai ao médico e diz:
– Doutor, tenho um problema de gases, mas 
isso não me aborrece. Eles nunca cheiram mal e 
sempre são silenciosos. Desde que entrei no seu 
consultório já soltei alguns e aposto que o senhor 
nem percebeu.
– Tome estas pílulas e volte na semana que vem 
– disse o médico.
Na semana seguinte, a senhora volta ao consul-
tório:
– Doutor, não sei o que o senhor me deu, mas 
agora, embora continuem silenciosos, o cheiro 
piorou.
– Bom, já curamos sua sinusite. O próximo pas-
so é cuidar do seu ouvido!

UMA MULHER
Uma mulher chega das compras e vê uma mul-
tidão em frente ao seu prédio. Curiosa, pergunta 
o que está acontecendo e alguém diz que um 
maluco quer pular do último andar. Ela olha para 
cima, vê que é seu marido e grita:
– Meu bem, não pule! Eu te coloquei um par de 
chifres, não um par de asas.

A PROFESSORA PERGUNTA
A professora pergunta a Jacozinho, neto de Isa-
ac:
– Você vai ser oftalmologista, como seu pai?
– Não, vou ser dentista.
– Por quê?
– Porque as pessoas só têm dois olhos, mas têm 
32 dentes.

SEPARAÇÃO 
Dois amigos se encontram depois de muitos 
anos e falam sobre a vida.
Casei, separei e já fizemos a partilha dos bens.
E as crianças? O juiz decidiu que ficariam com 
aquele que mais bens recebeu.
Então ficaram com a mãe?
Não, ficaram com nosso advogado.
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manutenção

Nos prédios que fazem uso 
de gás encanado, o cuidado com 
as redes de distribuição deve ser 
uma das prioridades na lista de 
manutenções do condomínio. 
Para tanto, é fundamental que 
o síndico, bem como seus au-
xiliares, estejam todos familia-
rizados com o que preconiza a 
NBR 15.571 e os procedimentos 
que visam à detecção e reparo 
de possíveis defeitos em tubu-
lações, ou seja, atividade de ex-
trema importância para a segu-
rança predial e integridade dos 
moradores. 

O chamado Teste de Estan-
queidade é realizando com o 
intuito de buscar distúrbios na 
pressão, fissuras, porosidades 
ou orifícios que proporcionem 
eventuais vazamentos, de pre-
ferência ainda em estágio bem 
inicial, o que favorece um repa-
ro imediato, sem maiores trans-
tornos. Para isso, toda a rede 
do condomínio é averiguada. 
“Lembrando que fazer as visto-
rias internas nos apartamentos é 
fundamental, pois a maioria dos 
acidentes com gás ocorre dentro 
dos apartamentos e não nas áre-
as comuns da edificação”, ressal-
ta o técnico gasista Inézio B. Cor-
reia, proprietário da Forte Gás.

O técnico acrescenta que, 

Tubulações de gás devem ser 
avaliadas com Teste de Estanqueidade

além dos cuidados com a segu-
rança – de modo a minimizar 
riscos de incêndio e explosões 
– a realização do teste é essen-
cial por questões burocráticas, 
visto que o edifício precisa estar 
com seus documentos em dia. 
Essa condição é fundamental, 
por exemplo, para obter seguro 
patrimonial. A recomendação é 
que a vistoria com teste seja rea-
lizada anualmente, uma vez que 
a empresa contratada emitirá 

laudo com validade de um ano.
De acordo com Inézio, “além 

de garantir que seu sistema de 
abastecimento está em ordem, 
no Teste de Estanqueidade são 
emitidos documentos que são 
necessários para que o condo-
mínio atenda a requisitos legais, 
como a obtenção de relatório de 
inspeção e conformidade téc-
nica; laudo de estanqueidade; 
anotação de responsabilidade 
técnica (ART); comprovação da 

estanqueidade do sistema de 
gases combustíveis; prevenção 
de vazamento de gases combus-
tíveis; obter AVCB, licenças e al-
varás de funcionamentos”, com-
plementa. 

É importante destacar que 
alguns critérios devem ser ob-
servados na hora de se fechar 
com prestadores de serviço. O 
síndico deve buscar profissio-
nais especializados e com boas 
referências no mercado. “Buscar 

sempre empresas credenciadas 
ao CREA, com profissional habi-
litado (Engenheiro Mecânico) no 
contrato social. Deve-se lembrar 
sempre daquelas que possuem 
sistema de gestão da qualidade, 
isso reforça o comprometimento 
da empresa com a sua seguran-
ça”, recomenta Inézio Correia.

O sistema de gás encanado 
tem se popularizado em con-
domínios residenciais, seja com 
o Gás Natural (GN) ou Gás Li-
quefeito de Petróleo (GLP). Isso 
se deve a algumas vantagens 
ofertadas por esse modelo de 
distribuição: entre os benefícios 
do gás encanado estão a maior 
segurança (em comparação aos 
reservatórios em botijão); mais 
comodidade e conforto (já que o 
fornecimento é contínuo direto 
do gasoduto, não falta e não pre-
cisa trocar); a praticidade, pois já 
que o usuário só paga após o uso 
e recebe a conta em seu aparta-
mento com o volume correto 
consumido; destaca-se também 
o aproveitamento de espaços, 
pois não há armazenamento 
em cilindros. O meio ambiente 
também sai ganhando, já que se 
elimina a necessidade de cami-
nhões transitando nas cidades, 
evitando emissão de poluentes 
no ar ambiente.

Segundo o Código Civil, 
constam, entre as responsa-
bilidades do síndico, “diligen-
ciar a conservação e a guar-
da das partes comuns e zelar 
pela prestação dos serviços 
que interessem aos possui-
dores”. Em outras palavras, é 
sua missão adotar condutas 
necessárias à manutenção 
do edifício, à sua utilidade e 
à sua segurança. Tais práti-
cas são muito importantes e 
devem sempre vir acompa-
nhadas de boa comunicação 
entre a administração e a co-
munidade condominial. 

Nesse sentido, sabemos 
que vários procedimentos de 
manutenção fazem parte da 
rotina dos condomínios. A 
realização deve ser agenda-
da com antecedência e pre-
viamente comunicada aos 
moradores, visto que muitas 
práticas trazem implicações 
diretamente no cotidiano 
desses. Por exemplo, antes 
de executar hidrojateamento 
da fachada é prudente comu-
nicar que os condôminos dos 

andares atingidos fechem as 
janelas no horário do serviço, a 
fim de evitarem prejuízos. 

Outro ponto a ser obser-
vado diz respeito à realização 
de dedetização. A professora 
universitária Camilla Gervár-
sio, moradora de um edifício 
residencial em Campinas (SP) 
queixa-se de não ter sido de-
vidamente comunicada sobre 
um procedimento deste tipo 
no andar do seu apartamento 
e nas escadas, o que lhe trou-
xe problemas. “Um dia à tarde 
senti a forte dor de cabeça, 
acompanhada por náuseas, 
mas não entendia o que era e 
pensei que estava ficando do-
ente, suspeitei até que fosse 
Covid”, afirma ela, contando 
que não sentiu nenhum odor 
diferente. 

“Percebi que havia algo 
estranho quando meus dois 
cachorros passaram mal, um 
depois do outro, vomitaram e 
ficaram fracos. Levei ambos ao 
veterinário e foi lá que veio a 
suspeita de intoxicação, o que 
depois confirmei com o portei-

ro do prédio”, relata Camilla. 
Ela afirma que não recebeu 
nenhum comunicado por parte 
do condomínio sobre o proce-
dimento e se sentiu lesada por 
isso. “Eu não sabia que tinha 
alguma sensibilidade, em uma 
próxima vez prefiro ser avisada 
e não estar em casa quando fo-
rem aplicar o remédio”, comen-
ta. 

No caso das dedetizações, é 
fundamental enviar aviso pré-
vio para os condôminos com 
a data e hora da execução do 
serviço. A delimitação do pe-
rímetro de isolamento é feita 
pela equipe técnica responsá-
vel e varia de acordo com os 
produtos químicos aplicados, 
os quais possuem toxicidade 
variável. Idosos, crianças e ani-
mais de estimação costumam 
ser mais sensíveis e, por isso, 
merecem maior atenção. 

Outro exemplo de como a 
falta de comunicação pode cau-
sar problemas é a ausência de 
sinalização nos locais onde es-
tão sendo executados serviços 
de manutenção, o que pode vir 

a provocar acidentes. Exem-
plo disso é o que ocorreu em 
um condomínio residencial 
da região administrativa do 
Riacho Fundo II (Distrito Fede-
ral), o qual terá de indenizar 
um casal de moradores que 
estavam com o filho recém-
-nascido nos braços e sofreu 
uma queda na escadaria do 
edifício, que estava molhada. 
Os autores alegaram ausência 
de comunicação tempestiva, 
eis que o condomínio infor-
mou a realização de limpeza 
geral das escadas num dia e 
o acidente ocorreu três dias 
depois, ou seja, sem aviso 
prévio. 

A decisão é da 2ª Turma 
Recursal dos Juizados Espe-
ciais do Distrito Federal, que 
acatou o recurso por una-
nimidade: o dano moral foi 
arbitrado em R$ 2 mil, tendo 
em vista o risco apresenta-
do à vida do casal e do filho, 
o poder econômico do con-
domínio, a lição pedagógica 
e preventiva, além da culpa 
concorrente das partes.

Comunicação ineficiente pode gerar acidentes no condomínio

PROBLEMAS ESTRUTURAIS
Assim como um corpo humano 

apresenta sintomas de uma doença, 
uma edificação também dá sinais de 
que algo pode não estar indo bem 
com sua estrutura de sustentação, o 
que demanda a imediata avaliação 
por parte de um especialista em 
construção para a devida tomada 
de providências. Algumas circuns-
tâncias graves podem, inclusive, vir 
a provocar o desabamento do pré-
dio, caso não sejam empreendidas 
medidas. As causas para isso são 
variadas: vão desde erros no pro-
jeto inicial, falhas na execução, na 
fabricação dos materiais, até pro-
blemas no uso, execução de refor-
mas irregulares e falta de ações de 
manutenção.

Síndico, funcionários e morado-
res do condomínio devem estar es-
pecialmente atentos a alguns sinais 
que possam vir a surgir. Por exem-
plo: presença de fissuras (trincas, ra-
chaduras), destacamentos de reves-
timento, corrosão de armadura da 
estrutura, deformações excessivas 
(embarrigamento, inclinação), difi-
culdade de fechamento de portas e 
janelas; principalmente em elemen-
tos da estrutura – lembrando que 
em alguns casos a própria parede 
é a estrutura. Ao aparecimento de 
sinais como esses, deve-se buscar a 
consultoria de um profissional vin-
culado ao CREA para diagnóstico de 
patologias e realização de condutas.


