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A convivência 
com cães, gatos, 
pássaros, entre 

outros bichinhos 
de estimação 

pode, e deve, ser 
regida por regras 
preestabelecidas 
a fim de orientar 
meios para uma 

convivência mais 
harmoniosa entre 

todos os moradores 
do condomínio.
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Fevereiro 
é tempo de 

comemorar o 
Dia do Zelador!
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pode e o 
que não 
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Combater 
a Dengue 

tem que ser 
compromisso 
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Para não 
“pecar”, 
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e habilidades
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IGPM - (FGV)

INPC (IBGE)

IPC (FIPE)

IPCA/IBGE

POUPANÇA

SAL. MÍNIMO

Salário contribuição   Alíquota (%)
Até R$ 1.212,00   7,50
De R$ 1.212,01 até R$ 2.452,67  9,00
De R$ 2.452,68 até R$ 3.679,00  12,00
De R$ 3.679,01 até R$ 7.087,22   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.

De uma hora para outra 
as condições sanitárias dos 
prédios, os hábitos de higie-
ne individuais e as rotinas 
de prevenção a doenças pas-
saram a ocupar um lugar de 
destaque na sociedade. Com 
o início da pandemia de Co-
vid-19, que já se arrasta há 
quase dois anos, tivemos a 
introdução de vários termos 
em nosso vocabulário e coi-
sas que outrora nos eram um 
tanto quanto distantes, hoje 
passaram a ser preocupações 
frequentes. 

Tal contexto de emergên-
cia sanitária global, ao longo 
deste tempo, apresentou al-
gumas lições. Entre as quais, 
podemos destacar a certeza 
de que ações individuais – so-
bretudo a negligência prati-
cada – influencia e muito na 
coletividade. Outra lição é a 

de que edifícios com grandes 
fluxos de pessoas, a exemplo 
de condomínios residenciais e 
corporativos, precisam adotar 
medidas profiláticas a fim de 
controlar a disseminação de 
doenças. 

Muito temos falado no 
Coronavírus, e neste início de 
2022 a preocupação passou 
a ser sua mais nova variante: 
a cepa Ômicron, muito mais 
transmissível que as ante-
riores, embora não tão letal. 
Com a elevação no número de 
casos, observamos à rebote, 
também, uma maior procura 
por serviços de sanitização de 
ambientes, situação que abor-
damos em maior detalhe na 
nossa matéria de “Meio Am-
biente” desta edição. 

Contudo, o vírus da Covid 
não é o único que nos preocu-
pa. O Brasil vive há anos uma 

epidemia de Dengue e outras 
arboviroses como a Zika e a 
Febre Chikungunya, as quais 
têm em comum a transmissão 
pelo mesmo vetor: a fêmea 
do mosquito Aedes aegypti, 
um velho conhecido da nos-
sa população. A elevação da 
temperatura na estação do 
verão acende os alertas para 
o aumento dos casos e todos 
precisam estar vigilantes.

Por isso, o Jornal do Sín-
dico apoia a atual campanha 
do Ministério da Saúde inti-
tulada “Combata o mosquito 
todo dia”, que tem o intuito 
de chamar a atenção para es-
te problema de saúde públi-
ca e incentivar os brasileiros 
a adotarem rotinas de ações 
preventivas, incluindo aqui 
os condomínios residenciais. 
Nesses, um dos principais cui-
dados a tomar é em relação às 

caixas d’água e reservatórios. 
Saiba mais em nossa matéria 
de “Bem-estar” deste mês.

Reforçamos aqui nosso 
compromisso de levar aos 
nossos leitores informações 
com verdade e responsabili-
dade. Desejamos a todos um 
excelente mês e uma ótima 
leitura do Jornal do Síndico!

Atenção às condições sanitárias
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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.

Contudo, o vírus
da Covid não é o 

único que nos preocupa. 
O Brasil vive há anos 

uma epidemia de Dengue 
e outras arboviroses 

como a Zika e a Febre 
Chikungunya, as 

quais têm em comum 
a transmissão pelo 

mesmo vetor: a fêmea do 
mosquito Aedes aegypti

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência
STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 
1299081 SP 2011/0300529-4 (STJ)
Data de publicação: 27/09/2012
Ementa: PROCESSO CIVIL E DIREI-
TO CIVIL. ARREMATAÇÃO. DÉBITO DE 
CONDOMÍNIO.VENDA JUDICIAL COM A 
RESSALVA DE NÃO IMPOSIÇÃO AO AD-
QUIRENTE DOSPAGAMENTOS DE DÉBI-
TOS CONDOMINIAIS. INSURGÊNCIA DO 
CONDOMÍNIO.DECADÊNCIA. IMPOSSI-
BILIDADE DE SE REPUTAR TRANSFERI-
DOS OS DÉBITOS. 1. A jurisprudência da 2ª Seção apresenta 
precedentes no sentido daresponsabilidade do adquirente pelos 
débitos de condomínio queoneram o imóvel adquirido. Esse en-
tendimento tem sido estendido àsarrematações em juízo. 2. Na 
hipótese de omissão do edital quanto à existência de débitos,há 
precedentes na 3ª Turma que, tanto admitem, como não ad-
mitem atransferência ao adquirente dos débitos condominiais. 
3. Se o condomínio, ciente de que a aquisição do imóvel em 
juízofora promovida com a ressalva expressa da não transfe-
rência dodébito condominial, não se insurge tempestivamente, 
deixando decairseu direito à anulação do negócio jurídico, não 
pode, depois,reclamar do adquirente o pagamento de seu su-
posto crédito. 4. Não se pode onerar a parte que confiou na de-
claração do PoderJudiciário de não transferência dos débitos, 
apresentando-lhe, anosdepois da compra, uma conta de despe-
sas condominiais em valorequivalente ao que pagou pelo bem, 
notadamente quando já teriaprecluido seu direito de invalidar o 
negócio jurídico, que teve anão transferência dos débitos como 
uma das causas determinantes. 5. A jurisprudência que enten-
de pela transferência aos arrematantesde débitos condominiais 
pode, muitas vezes, inviabilizar a garantia.Na hipótese em que 
tais débitos se acumulem a ponto de equivaler aovalor do imó-
vel, nenhum licitante terá interesse em arrematar o bem,criando-
-se uma espiral infinita de crescimento do débito. Melhorsolução 
seria a de admitir a venda desonerada do imóvel e autilização 
do produto para abatimento do débito, entregando-se oimóvel 
a um novo proprietário que não perpetuará a inadimplência. 6. 
Recurso especial conhecido e provido.

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70067157305 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 17/11/2015
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO 
ANULATÓRIA. CITAÇÃO DO CONDOMÍNIO. INVALIDADE. Ci-
tação do condomínio demandado na pessoa da zeladora. Invali-
dade, pois o ato citatório deve se dar na pessoa do síndico, nos 
termos do art. 12, IX, do CPC. Renovação do ato, por mandado, 
conforme determinado pelo juízo de primeiro grau. NEGADO 
SEGUIMENTO ao recurso, por decisão monocrática. (Agravo de 
Instrumento Nº 70067157305, Décima Oitava Câmara Cível, Tri-
bunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado 
em 16/11/2015).
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administração

A maioria das relações 
trabalhistas ainda é regi-
da pelo regime orientado 
pela Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) no que se 
refere ao âmbito dos condo-
mínios. Esse conjunto de leis 
norteia condutas tanto para 
o empregador, quanto para 
o empregado, garantindo-
-lhes uma série de direitos e 
determinando também de-
veres. 

Nesse contexto, é impor-
tante lembrar que a Reforma 
Trabalhista – instituída no 
Brasil no ano de 2017 – im-
plementou mudanças sig-
nificativas nessa legislação. 
Algumas dessas alterações 
objetivaram a flexibilização 
das negociações entre pa-
trões e empregados, dimi-
nuindo burocracias e possibi-
litando ajustes diferenciados 
na hora de se fazer uma de-
missão, por exemplo. 

Com a Reforma, passou 
a existir a possibilidade de 
se realizar um acordo entre 
as partes para se proceder 
com o encerramento de um 
contrato. Antes isso não era 
possível por meio de acordo, 
havendo apenas três modali-
dades de rescisão contratual: 
a demissão sem justa causa, 
a demissão com justa causa e 

a demissão a pedido do em-
pregado. Essas três formas 
de encerramento de contrato 
continuam a existir. 

O que mudou é que agora 
o patrão e o empregado po-
dem, juntos, entrar em um 
acordo para rescindirem o 
contrato de trabalho e desse 
modo alguns benefícios que 
seriam concedidos ao colabo-
rador por direito são restrin-
gidos, desde que ele aceite as 
condições deste acordo. 

COMO FICA O ACORDO
Neste caso, o empregado 

terá direito a: 1) Sacar 80% do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS); 2) Indeni-
zação de 20% sobre o saldo 
do FGTS; 3) 50% do Aviso Pré-
vio, se indenizado; 4) Receber 
demais verbas trabalhistas 
(saldo de férias, 13º propor-
cional, etc.); 5) O empregado 
demitido por acordo não terá 
direito a seguro-desemprego. 

Com ou sem justa causa 
– As outras vias pelas quais 
pode se dar a finalização de 
um contrato regido pela CLT 
são: sem justa causa (quan-
do, por exemplo, o patrão 
atravessa dificuldades finan-
ceiras e não pode mais arcar 
com os custos de manter o 
funcionário) ou com uma jus-

ta causa (desta vez, quando 
o empregado dá motivos le-
gítimos para ter seu contrato 
rescindido). 

A demissão sem justa cau-
sa garante ao trabalhador a 
plenitude de direitos atual-
mente garantidos pela CLT. Já 
a demissão com justa causa 
– embora considerada uma 
“penalidade máxima” – não é 
sinônimo de dizer que o fun-
cionário será dispensado de 
“mãos vazias”. Há interpre-
tações equivocadas de que 
uma falha grave do trabalha-
dor poderia justificar a nega-
ção de todos os direitos dele, 
mas isso é errado. É impor-
tante ressaltar que, em casos 
de demissão por justa causa, 
o empregador é obrigado a 
fazer o pagamento do acerto 
de contas em até 10 dias após 
a demissão.

Dentre os direitos que o 
trabalhador demitido com 
justa causa segue tendo es-
tão o saldo do salário no valor 
equivalente aos dias que tra-
balhou no mês da demissão, 
os salários atrasados (caso 
haja saldo devedor), bem 
como férias vencidas e o 1/3 
de férias devidos (caso as fé-
rias estejam vencidas há mais 
de um ano, o empregador 
deve pagar o dobro do valor).

Condomínio e 
funcionários podem

fazer acordo de demissão
CULTIVO DE GIRASSÓIS

A cor vibrante tem tudo a ver com o clima do Brasil, o que 
faz com que os girassóis sejam flores muito bem-vindas à de-
coração. Algumas dicas são válidas na hora de cultivar essas 
plantas. A escolha do vaso importa: os mais comuns medem 
de 30 a 40cm, mas se a flor for maior, a ideia é optar por reci-
pientes de 18 ou 20 litros. Já as jardineiras são recomendadas 
apenas para o uso de girassóis anões. Deve-se plantar as se-
mentes em pares, entre 2 e 10 e para cada par é necessário 
acrescentar 25 ml de água no vaso.

Atenção especial também deve ser destinada ao conteú-
do dos vasos. São opções de materiais para preenchimento 
da base e que facilitam a drenagem de água: pedras, casca-
lhos, pedaços de terracota ou espumas de poliestireno. Além 
disso, acima deve vir uma boa mistura de compostagem com 
terra comercial. Por fim, deixar cerca de 2,5 cm de espaço 
para a borda. Lembrar de sempre umedecer bem. Os giras-
sóis são plantas delicadas e precisam de alguns cuidados para 
crescer. Assim que florescerem, é preciso podar as mudas fra-
cas e doentes. Isso permite que as partes saudáveis tenham 
mais espaço para desenvolver.

COTAÇÃO DE SERVIÇOS
Gerenciar as finanças do condomínio requer enfrentar o 

eterno desafio de sempre fazer mais com menos e assim po-
der otimizar recursos sem abrir mão da qualidade. Para tan-
to, é preciso fazer boas cotações que possibilitem optar pela 
melhor proposta em cada contexto. Algumas dicas ajudam 
nesse sentido: o ideal é captar, no mínimo, três orçamentos 
para o serviço que precisa ser contratado ou para a compra 
do equipamento ou insumo necessário à demanda do condo-
mínio. Pode-se começar a busca com a última empresa que 
prestou o mesmo serviço e procurar saber o valor que seria 
para repetir a mesma atividade. 

Em seguida, a busca continua em sites da internet, classifi-
cados de jornal e principalmente indicações. Geralmente ou-
tros síndicos e também outros prestadores de serviços têm 
bons contatos a oferecer. Ao apresentar propostas ao condo-
mínio, é interessante anexar uma “justificativa” ao contrato 
ou nota fiscal, caso o orçamento escolhido não seja o mais 
barato. Assim, questionamentos futuros poderão ser respon-
didos com maior facilidade. É fundamental que o síndico seja 
transparente na demonstração das cotações, pois isso prova 
que ele se esforçou para buscar diferentes opções.
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solidariedade

Fevereiro ‘‘laranja’’ e ‘‘roxo’’
O mês de fevereiro é marcado pela campanha Fevereiro 

Laranja, que tem o objetivo de conscientizar a população 
sobre a leucemia -tipo de câncer no sangue- e a importân-
cia da doação de medula óssea.

A DOENÇA
A leucemia é um tipo de câncer no sangue. Sua origem 

está na medula óssea, que provoca um crescimento rápido e 
anormal das células do sangue, os chamados leucócitos, que 
são responsáveis pela defesa do organismo. O diagnóstico 
da doença é realizado por meio de exames como o hemo-
grama, ou então os exames de medula óssea, que é o mielo-
grama, imunofenotipagem e cariótipo.

Existem 12 tipos de leucemia. Os quatro principais são a 
leucemia mieloida aguda (LMA), a leucemia mieloida crôni-
ca (LMC), a leucemia linfoide aguda (LFA) e a leucemia linfoi-
de crônica (LFC). Os sintomas da doença são cansaço, que-
da de imunidade, hematomas, sangramentos espontâneos, 
anemia, febre e fadiga. 

A campanha Fevereiro Roxo é uma maneira de refletir 
na população a importância de propor-
cionar bem-estar e qualidade de vida 
para pessoas portadoras de doenças 
crônicas, como o lúpus, Alzheimer e fi-
bromialgia.

SAIBA MAIS SOBRE CADA
UMA DAS ENFERMIDADES 

LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO
 ‘Isto é, por ser uma patologia autoi-

mune, o lúpus causa a destruição dos 
tecidos saudáveis do corpo pelo próprio 
sistema imunológico sem causa conheci-
da.

Mais comum entre mulheres, os sin-
tomas da doença podem variar de acor-
do com a região do corpo afetada. Entre 
os principais, estão: febre; fadiga; rigidez 
muscular e inchaço; dores em articu-
lações; lesões na pele que pioram com 
exposição ao sol; vermelhidão na face 
sobre bochechas e nariz (em formato de 
borboleta); dificuldades para respirar; 
dores de cabeça; confusão; sensibilidade 
à luz solar; queda de cabelo; feridas na 
boca; desconforto, mal-estar e ansieda-

CORRIMÃOS

Essenciais para promover mais 
segurança durante o ato de subir 
escadas ou rampas, os corrimãos 
também proporcionam maior aces-
sibilidade a pessoas com alguma 
restrição de locomoção. A instala-
ção desses itens obrigatórios deve 
obedecer às normas da ABNT, visto 
que sua correta adequação é condi-
ção para que o prédio possa obter o 
Auto de Vistoria do Corpo de Bom-
beiros (AVCB) ou documento equi-
valente, o qual atesta que o condo-
mínio está em dia com as obrigações 
relacionadas à segurança. Observar 
para isso: NBR 9050 – “Acessibilida-
de a edificações, mobiliário, espaços 
e equipamentos urbanos” (a qual foi 
atualizada recentemente em agosto 
de 2020) e a NBR 9077 – “Escadas e 
saídas de emergências em edifícios”. 

Em relação ao piso, o corrimão 
não pode ser instalado mais baixo 
que 80 centímetros e não pode ul-
trapassar 92 centímetros. Caso a ele 
esteja servindo em uma rampa, a 
instalação deve ter duas alturas dife-
rentes: 70 centímetros e a outra em 
relação ao piso não deve superar os 
92 centímetros já citados. O apoio 
mais baixo é direcionado a crianças, 
com estatura menor, para que elas 
possam se deslocar em plano incli-
nado com segurança. Os corrimãos 
são obrigatórios em todas as esca-
das e rampas integralmente (todo o 
trajeto) e em ambos os lados.

de.
ALZHEIMER
O indivíduo se lembra de histórias antigas e passa a repe-

ti-las, sem se lembrar de fatos recentes, ocorridos no mes-
mo dia. Dessa forma, ainda que seja relacionada às pessoas 
de mais idade, a doença pode. 

Entre os sintomas que a doença de Alzheimer pode apre-
sentar: problemas de linguagem; confusão com horários e 
dias da semana; desorientação em relação a lugares que são 
conhecidos; esquecimento de fatos recentes.

FIBROMIALGIA
A fibromialgia é uma síndrome pouco conhecida que afe-

ta em sua maioria mulheres entre 30 e 60 anos. Além de dor 
generalizada, a doença causa fadiga, dificuldades cognitivas 
como problema de concentração e perda de memória, dores 
nas mãos e pés, insônia e até mesmo quadros de depressão.

Visto que todos seus sintomas podem ser relativamente 
comuns, acredita-se que a fibromialgia é uma doença sub-
notificada. Sem cura, sua causa também é desconhecida, 
ainda que alguns fatores estejam envolvidos, como a here-
ditariedade.
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O ano novo chegou e com ele, uma 
extensa lista de metas: garantir um bom 
relacionamento entre os condôminos, 
reduzir os gastos das áreas comuns, 
contribuir para um condomínio susten-
tável, modernizar os sistemas, auto-
matizar tarefas e muito mais. Tudo em 
benefício de um condomínio harmonio-
so, equilibrado financeiramente e preocupado com o meio 
ambiente.

A Internet das Coisas (do inglês Internet of Things ou IoT) 
ajuda a acelerar os objetivos de 2022, garantindo eficiência 
hídrica e energética e, consequentemente, economia e sus-
tentabilidade para o seu imóvel. Com baixo custo de implan-
tação, essa tecnologia permite a integração de diferentes 
dispositivos e aparelhos a partir de redes de comunicação 
modernas e equipamentos de última geração.

Entre as melhorias que a Internet das Coisas possibilita 
estão: 
• a individualização de água e de gás, com leitura remota e 
acompanhamento do consumo por meio de aplicativo per-
sonalizado; 
• implantação de sistema fotovoltaico para a produção de 
energia solar para as áreas comuns; 
• sistemas de segurança com monitoramento por meio de 
software acessível em dispositivo on-line; 
• sensores para administrar as regas dos jardins, a qualida-
de da água das piscinas e dos reservatórios e a qualidade da 
energia recebida por equipamentos, como os motores dos 
elevadores, antecipando falhas elétricas e evitando aciden-
tes;
• software de Gestão Inteligente do Condomínio, para faci-
litar a comunicação do condomínio, o agendamento de as-
sembleias, a organização de documentos na nuvem e ainda 
eliminar o uso de papel.

A IouTility desenvolve o Plano de Gestão Sustentável com 
soluções de tecnologia de Internet das Coisas personaliza-
das para atender as metas de cada cliente. Fale conosco 
pelo comercial@ioutility.com.br ou pelo site www.ioutility.
com.br e acelere a transformação do seu condomínio com 
economia e sustentabilidade.

Ministério da Saúde lança campanha 
contra mosquito da Dengue

Com a pandemia de Covid-19 conseguimos ab-
sorver algumas lições em relação à saúde e segu-
rança em condomínios: uma é de que atitudes in-
dividuais (principalmente as negativas) impactam 
significativamente no contexto da coletividade. 
Outra lição é a de que o ambiente condominial pre-
cisa adotar normas de vigilância e manutenções 
para preservar a salubridade e evitar disseminação 
de doenças. 

Nesse cenário, não é apenas o Coronavírus que 
nos preocupa. Os síndicos – sobretudo das regi-
ões situadas em áreas endêmicas – precisam es-
tar alertas aos casos de arboviroses como Dengue, 

Febre Chikungunya e Zika, cujos índices 
se elevam particularmente nesta época 
do ano. Tais doenças são transmitidas 
pelo mosquito-fêmea da espécie Aedes 
aegypti, que se prolifera em ambientes 
com condições favoráveis: acúmulo de 
entulhos que possam empoçar água, va-
sos de plantas, contêineres de lixo, caixas 
d’água sem manutenção, etc. 

Aumento de casos – Conforme boletim 
epidemiológico do Ministério da Saúde, 
no ano passado o número de notifica-
ções por Chikungunya avançou em 17 
estados brasileiros, obtendo 96.288 mil 
casos, o que significou uma elevação 
de 32,7% nas ocorrências em relação a 
2020. A região Nordeste lidera os casos, 
sendo seguida pelo Sudeste e Centro-
-Oeste. A Dengue, por sua vez, continua 
sendo a principal preocupação, tanto por 
ter maior número de casos, quanto pelo 
potencial de fazer quadros mais graves. 

Em razão disso, o Ministério da Saúde 
lança para este ano a campanha “Com-
bata o mosquito todo dia”, com o intuito 
de chamar a atenção para este problema 
de saúde pública e incentivar os brasi-
leiros a adotarem rotinas de ações pre-
ventivas, incluindo aqui os condomínios 
residenciais. Nesses, um dos principais 
cuidados a tomar é em relação às caixas 
d’água e reservatórios.

Caixas d’água - Quando não estão devi-
damente lacradas, as caixas d’água po-
dem se transformar em verdadeiros cria-
douros para o mosquito Aedes aegypti, 
especialmente na temporada de verão, 
quando as temperaturas se elevam. Por 
isso, a vistoria deve ser realizada a fim 
de checar condições das paredes e tubu-
lações. Nessas superfícies, pode se acu-
mular um biofilme (fina película orgânica 
contendo sujidades e microrganismos 
potencialmente causadores de doenças), 
que precisa ser adequadamente removi-
do. 

A higienização da caixa d’água exi-
ge interrupção do fluxo de água por um 
intervalo de tempo. Portanto, os mora-
dores e funcionários devem ser oficial-
mente comunicados do dia e hora com 
antecedência para se planejarem. É vá-
lido ressaltar que este serviço deve ser 
executado por empresa qualificada não 
só com o intuito de obter o melhor resul-
tado, mas também para evitar possíveis 
acidentes durante a execução, haja vista 
que com frequência as caixas d’água es-
tão instaladas em localizações de acesso 
de risco, como telhados.

Além disso, o síndico deve estar aten-
to à necessidade de realização periódica 
da análise biológica e bioquímica da água 
distribuída no condomínio, a fim de asse-
gurar sua potabilidade, atestando não só 
a ausência de larvas de mosquito como 
níveis seguros de outros organismos no-
civos à saúde.

Internet das 
Coisas: economia e 
sustentabilidade para 
seu condomínio

bem-estar
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Justiça condena condomínio a indenização
por negligência com elevadores

Responsabilidade por pets no 
condomínio recai sobre tutores

A presença de cães, ga-
tos, pássaros, entre outros 
bichinhos de estimação não 
pode ser vetada pela admi-
nistração do condomínio, po-
rém a convivência com eles 
pode, e deve, ser regida por 
regras preestabelecidas a fim 
de orientar meios para uma 
convivência mais harmonio-
sa entre todos os moradores. 
Aqui é válida a máxima de se 
prezar pelos famosos 3 S da 
vida em coletividade: segu-
rança, saúde e silêncio. 

Desse modo, devemos res-
saltar que toda a responsabi-
lidade pelo que o animal faz 
ou deixa de fazer no prédio é 
do seu dono/tutor, uma vez 
que ele obviamente não pos-
sui discernimento para esco-
lher suas atitudes, tampouco 
conheceria as regras do con-
domínio. Ao contrário disso, 
todo morador que possui um 
pet deve ser bem orientado 
quanto aquilo que pode e o 
que não pode em relação aos 
limites impostos pelas nor-
mas locais. 

Para os desobedientes, a 
resposta poderá vir inicial-

Ao se disponibilizar para o 
cargo, o indivíduo que assume 
a função de síndico assume 
também as responsabilidades 
e obrigações legais implica-
das nesta. Presente no artigo 
1.348 do Código Civil, o qual 
lista os deveres do síndico, 
o inciso V aborda justamen-
te aquele de “diligenciar a 
conservação e a guarda das 
partes comuns e zelar pela 
prestação dos serviços que in-
teressem aos possuidores”, ou 
seja, algo elementar que se 
espera do cargo. 

Ao descumprir esta obri-
gação, o síndico estará sendo 
negligente com o patrimônio, 
bem como colocando o bem-
-estar e, muitas vezes, a se-
gurança dos condôminos em 
risco. Pensando nisso é que 
se fazem as manutenções pre-

horas. 
Objeto de reclamações fre-

quentes dos condôminos, o 
elevador estagnou entre o tér-
reo e a garagem por volta das 
16h30, de acordo com as au-
toras do processo. O interfone 
quebrado as impediu de acio-
nar o porteiro, o qual só ficou 
sabendo do ocorrido quando 
um outro morador o comuni-
cou após ter ouvido pedidos 
de ajuda. Após isso, o porteiro 
teria informado que somen-
te a empresa de manutenção 
poderia adotar as providências 
necessárias para abrir a porta 
do elevador. 

As autoras afirmam ainda 
que começaram a entrar em 
desespero e apresentar sinto-
mas de claustrofobia, quando 
decidiram entrar em contato 
com o Corpo de Bombeiros 

mente por notificação e ad-
vertência. Em seguida, as 
multas são punições aceitá-
veis para tentar coibir con-
dutas consideradas erradas e 
nocivas ao bem-estar da co-
letividade. Por fim, em casos 
persistentes, quando há reci-
divas nas atitudes infratoras, 
a situação pode chegar até 
mesmo à Justiça. Mas, aten-
ção, síndicos, só é possível 
cobrar dos moradores aquilo 
que está previsto oficialmen-
te em Convenção e/ou Regi-
mento Interno, caso contrário 
a aplicação de multa poderá 
ser contestada.

Barulho excessivo – este 
item talvez ocupe o Top 1 na 
lista de problemas envolven-
do animais em condomínio. 
Não se trata apenas de latidos 
de cães (principalmente), mas 
também sons emitidos por 
gatos ou pássaros repetida-
mente ou em horários incon-
venientes. Se o hábito é inco-
mum, é importante procurar 
um veterinário ou mesmo um 
adestrador para investigar a 
causa e possibilidades de mo-

cotidiano

ventivas em estruturas e equi-
pamentos do prédio, com o in-
tuito de nos anteciparmos aos 
possíveis problemas que pos-
sam vir a ocorrer. Além disso, 
o síndico deve também estar 
apto – e orientar sua equipe – 
a agir em momentos de crise 
que exijam rápidas tomadas 
de decisões a fim de controlar 
urgências. 

Decisão recente do TJDFT 
ilustra exemplo de penalização 
por ser verificada negligên-
cia quanto à manutenção de 
equipamento de uso coletivo 
e prestação de socorro aos 
afetados. A situação referida 
ocorreu num condomínio SQS 
210, Brasília (DF), o qual foi 
condenado a indenizar cinco 
pessoas, entre moradores e 
visitantes, que ficaram presas 
no elevador por quase duas 

às 17h. Alegam que a equipe 
chegou ao local, mas que não 
teve a autorização do subsíndi-
co para abrir a porta. Contam 
que somente foram retiradas 
do elevador por volta das 18h.

Em defesa, o condomínio 
afirmou que a manutenção 
dos elevadores estava em dia 
e que o porteiro, ao ser acio-
nado, entrou em contato com 
a empresa e com o Corpo de 
Bombeiros, acrescentando 
que a responsabilidade pelo 
incidente com as autoras é so-
mente da empresa responsá-
vel pela manutenção do equi-
pamento. 

Ao analisar o caso, a ma-
gistrada da 3ª Vara Cível de 
Brasília destacou que a res-
ponsabilidade pelo incidente 
também deve ser atribuída ao 
condomínio. A juíza pontuou 

dificar a situação. Em segunda 
via, outra medida que pode 
ser adotada é tentar melhorar 
o isolamento acústico no imó-
vel a fim de abafar o som.  

Sujeira – também causa de 
conflitos, os excrementos do 
pet são de total responsabili-
dade do tutor e funcionários 
do prédio não têm qualquer 
obrigação de limpar fezes 
ou urina deixadas em locais 
inapropriados. Pior ainda é 
quando isso acontece inva-
dindo o espaço de um vizinho, 
por exemplo: xixi na roda do 
carro na vaga de garagem 
ou encontrar um cocô 
de cachorro no ca-
pacho da entrada do 
apartamento. 

Saúde – é justo que 
o condomínio exija cartei-
ra de vacinação dos pets que 
moram no prédio, visto que 
algumas doenças deles 
podem afetar a saúde 
humana (zoonoses), 
portanto o dono deve 
providenciar a constan-
te atualização. Outro pon-

legislação

que as provas dos autos mos-
tram que o réu foi negligente 
com a obrigação de manuten-
ção do equipamento, além de 
ter negado a “possibilidade de 
socorro tempestivo”. 

“O fato de as manuten-
ções programadas do elevador 
estarem em dia não retira a 
responsabilidade do réu, vis-
to que houve falha objetiva 
na prestação de seu serviço, a 
qual poderia ter sido evitada 
pelo réu, visto que o funciona-
mento do elevador foi objeto 
de reclamações frequentes 
dos moradores. Além disso, o 
mal funcionamento do interfo-
ne, o defeito na chave mestra 
e a falta de pino de destrava-
mento são defeitos aparentes 
que, não sanados, denotam 
o descaso do réu com a segu-
rança e bem-estar dos mora-
dores e de seus funcionários 
e visitantes”, registrou. Dessa 
forma, foi fixado o pagamento 
de R$ 3.500,00 para cada uma 
das cinco autoras a título de 
danos morais.

to diz respeito à higiene, uma 
vez que pragas como carrapa-
to ou pulgas podem se alas-
trar de uma unidade privada 
para outras, contaminando 
outros animais. 

Segurança e privacidade – 
respeitar o espaço do outro é 
fundamental à vida em comu-
nidade e os donos de pet pre-
cisam compreender que nem 
todo mundo é obrigado a gos-
tar de animais de deseja-los 
por perto. Não há problemas 

nisso. Portanto, alguns cui-
dados devem ser adotados. 
Não permita que seu cão ou 
gato se aproxime de alguém 
a não ser que a pessoa sina-
lize que quer isso. Também 
não se deve deixa-los soltos 
pelo condomínio, podendo 
inclusive entrar em aparta-
mentos ou abordar morado-
res de forma inconveniente. 
Todos os animais devem estar 
na guia ou nos braços e essa 
recomendação é reforçada 
especialmente aos que têm 
comportamento agressivo. 
Respeitar os direitos do próxi-
mo é essencial para que nos-
sos direitos sejam também 
igualmente respeitados.
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especial

11 de fevereiro:
Dia do Zelador

No dia 11 de fevereiro é co-
memorado o Dia do Zelador, 
este funcionário de grande 
importância que tanto con-
tribui para realizar os cuida-
dos preventivos e corretivos 
no condomínio e coordenar 
a rotina predial. Geralmente 
profundo conhecedor da es-
trutura e história do edifício, 
ele costuma ser o primeiro a 
ser procurado por morado-
res – e pelo próprio síndico 
– quando algo precisa ser re-
solvido, sendo, portanto, um 
dos cargos mais essenciais na 
dinâmica administrativa. 

Ao contrário do síndico, o 
zelador cumpre expediente 
dedicado ao condomínio e é 
quem está presente na maior 
parte do tempo. Apesar de ser 
considerado muitas vezes o 
“braço direito” do gestor, aju-
dando-o com várias deman-
das, é válido lembrar, contu-
do, que a função de zeladoria 
deve ter suas atribuições pre-
determinadas em contrato e 
esse profissional não pode ser 
confundido com um “faz-tu-
do” a serviço do condomínio, 
abrindo espaço para desvios 
de função e sobrecargas de 
trabalho. 

ATRIBUIÇÕES
No Código Brasileiro de 

Ocupações, o cargo de zela-
dor consta sob o registro CBO 
5.51.20, o qual prevê o se-

guinte: “funções de zeladoria 
em edifício de apartamentos, 
comerciais e outros, promo-
vendo a limpeza e conserva-
ção do mesmo e vigiando o 
cumprimento do regulamen-
to interno, para assegurar o 
asseio, ordem e segurança 
do prédio e o bem-estar de 
seus ocupantes”. Dessa for-
ma, compreendemos que 

sua principal atribuição é 
de suporte, monitorando as 
atividades de outros cola-
boradores, necessidades de 
manutenções e verificando 
obediência às regras junto aos 
condôminos e visitantes. 

Entretanto, não raramente 
nos deparamos com cenários 
de excessiva informalidade 
em que a figura do zelador se 

O surgimento do vírus 
Sars-Cov-2, responsável pela 
explosiva pandemia de Co-
vid-19, que persiste no mundo 
inteiro há 2 anos, foi respon-
sável por significativas modifi-
cações na rotina do brasileiro. 
Entre essas, suas noções de 
higienização de ambientes e 
de si próprio a fim de comba-
ter a disseminação da doença. 
Atualmente, percebemos uma 
nova onda de infecções provo-
cada principalmente pela pro-
liferação de nova variante do 
vírus, a Ômicron. 

Além disso, paralelamente 
aos novos casos de Covid, te-
mos também muitas pessoas 
gripadas devido à contamina-
ção de um outro vírus de trans-
missão respiratória: o Influen-
za H3N2. Ambos possuem a 
mesma forma de disseminação 
e, portanto, elevaram neste 
período, a busca por serviços 
de sanitização de ambientes, 
processo que contribui satisfa-
toriamente para evitar a per-
manência do patógeno em lo-
cais de maior fluxo de pessoas. 

A sanitização é muito mais 
que uma limpeza comum, a 
qual elimina apenas sujidades 

de matéria orgânica. Trata-se 
de procedimento de desinfec-
ção profissional executado por 
empresa especializada com 
produtos químicos eficientes 
e controlados para a finalidade 
específica de, além de retirar 
sujeira, ser capaz de extermi-
nar – ou pelo menos diminuir a 
níveis toleráveis – vírus (como 
os já citados), bactérias e fun-
gos potencialmente causado-
res de doenças aos seres hu-
manos. 

De acordo com RDC 
14/2007 da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), a sanitização deve traba-
lhar com desinfetantes que, ao 
mesmo tempo, sejam eficazes 
contra os agentes patogênicos, 
mas que tenham toxicidade 
tolerável à saúde humana e 
animais domésticos. Por isso, 
é muito importante contratar 
profissionais especializados 
na área e não correr riscos de 
intoxicações ou danos estrutu-
rais a equipamentos ou super-
fícies com uso de substâncias 
inadequadas. 

Muito utilizado para este 
fim, o com o quaternário de 
amônia, é uma opção frequen-

te também vista em ambientes 
da saúde (como clínicas médi-
cas e veterinárias, hospitais, 
home care, etc.). Essa substân-
cia química pode apresentar 
“relativa” toxicidade quando 
aplicado em temperaturas su-
periores a 20ºC devido a sua 
característica de volatilização. 
Desse modo, os técnicos ge-
ralmente orientam que após 
as aplicações, deve-se evitar 
principalmente a permanência 
de pessoas e pets nas áreas co-
muns por 30 minutos.

A técnica de nebulização 
eletrostática também é procu-
rada para realizar sanitização 
de ambientes prediais. Pri-
meiramente se passa um pano 
úmido com um limpador geral, 
um detergente, para remover 
poeira, detritos visíveis. Após, 
faz-se a desinfecção por ne-
bulização com o objetivo de 
eliminar 99,9% das bactérias, 
fungos e desativar os vírus. O 
custo para realizar uma saniti-
zação no condomínio depen-
derá de fatores como a metra-
gem da área-alvo e também 
se é um ambiente externo ou 
interno, pois isso pode influen-
ciar na aplicação. 

confunde com um “faz-tudo” 
no condomínio, sendo dire-
cionado pela administração a 
atividades que, a priori, não 
estão em suas competên-
cias. Alternar horários com 
porteiro ou vigilante, realizar 
serviços estruturais (elétrica, 
hidráulica, pinturas, obras, 
etc.), substituir agentes espe-
cíficos da limpeza na higieni-

zação rotineira do prédio, são 
alguns exemplos de desvios 
cometidos com frequência 
sobretudo em prédios de pe-
queno porte.

VÍCIO DOS
MORADORES

Outro ponto a ser destaca-
do é quando o desvio de fun-
ção é provocado não apenas 
pela administração do con-
domínio, mas também pelos 
próprios moradores, princi-
palmente quando já há uma 
relação estabelecida há anos 
e muitos favores são pedidos 
na “camaradagem”. Não é 
obrigação do zelador fazer as 
vezes de corretor de imóveis, 
sendo guardião de chaves e 
apresentando apartamentos 
a possíveis interessados. 

Outro fato corriqueiro: re-
alização de serviços gerais em 
unidades privadas. O zelador 
é funcionário do condomínio 
e não de particulares, logo, 
trabalhar para um morador 
em seu horário de expediente 
é ilegal. O mesmo se aplica às 
situações em que se solicita a 
ajuda deste colaborador para 
carregar compras ou ajudar 
em transporte de móveis du-
rante mudanças. Tais atitudes 
devem ser coibidas pelo sín-
dico e pelo próprio zelador, a 
fim de cumprir o que está es-
tritamente descrito em con-
trato com o funcionário.

Variante Ômicron e Influenza H3N2 aumentam 
procura por serviços de sanitização
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seu condomínio

Os 7 pecados do síndico principiante
A tarefa de ser síndico de condomí-

nio não é nada simples e exige conheci-
mentos e habilidades diversas de quem 
decide assumir esta posição. Com o 
passar do tempo, os mais veteranos na 
função vão gradativamente se habitu-
ando a termos, burocracias, ritos e pro-
tocolos, além obrigações básicas que 
precisam ser cumpridas. Há, entretan-
to, os novatos que, por vezes, chegam 
a cometer alguns erros no exercício do 
cargo, nem sempre por má fé, mas por 
simples desconhecimento geralmente. 

É preciso ressaltar, no que se refere 
a este ponto, que ao se disponibilizar a 
assumir a gestão do condomínio, o can-
didato a síndico deve estar – antes de 
mais nada – disposto a buscar apren-
der. Como dito, o cargo exige bastante 
de quem o ocupa e falhas cometidas 
pelo síndico podem prejudicar toda a 
coletividade em diversos aspectos: se-
gurança predial, convivência, finanças, 
adequações à legislação vigente. A se-
guir listamos “7 pecados”, isto é, 7 faltas 
frequentemente cometidas por síndicos 
amadores, as quais devem ser contorna-
das. 

1. Não conhecer a própria Conven-
ção – Esta talvez seja o principal defeito 

do novato, visto 
que este docu-
mento é a “lei” 
que rege tudo 
dentro do con-
domínio, norte-
ando, portanto, 
suas atividades. 
Seguir a Conven-
ção e o Regimen-
to Interno e fazer 
valer as regras 
deles é uma atri-
buição elemen-
tar da função de 
síndico. 

2. Não ser bem assessorado – É jus-
tificável que não se tenha conhecimen-
to sobre todas as áreas, afinal ninguém 
nasce sabendo tudo. Por isso, é impor-
tante que o síndico, principalmente os 
inexperientes, contem com consultores 
jurídico, contábil, por exemplo. Para tan-
to, a assessoria por parte de uma admi-
nistradora de condomínios pode ser de 
grande ajuda!

3. Adotar posturas autoritárias – 
Não existe mais espaço para a figura 
do “síndico tirano”, aquele que impõe 
regras a ferro e fogo. Uma qualidade im-
portante para o síndico é ser maleável, 

saber conciliar interesses, ser flexível 
nos momentos razoáveis. Ademais, o 
trato com outros condôminos e funcio-
nários deve ser sempre cortês e gentil, 
de preferência.

4. Economizar em itens essenciais 
– Gerenciar os gastos do condomínio 
pode ser desafiador na maior parte das 
vezes. Na tentativa de equacionar recei-
tas e despesas, o síndico novato pode 
tentar economizar comprando insumos 
de baixa qualidade, como peças de equi-
pamentos usadas, ou então cancelando 
manutenções preventivas. Esse é o pior 
tipo de economia possível pois, além de 
causar gastos maiores no futuro, coloca 

em risco o bem-estar de todos.
5. Expor inadimplentes – Seguindo a 

mesma linha do item anterior, o deses-
pero por controlar as finanças do condo-
mínio às vezes leva o amador a praticar 
atos inadequados, como pressionar os 
inadimplentes por meio da divulgação 
de seus nomes. Isso é problemático, 
além de ilegal, por gerar constrangimen-
to. O ofendido pode alegar danos morais 
e o condomínio enfrentará processo. 

6. Ignorar a assembleia de condô-
minos – O síndico não pode tudo. Há 
deliberações importantes que precisam 
passar antes pela aprovação da assem-
bleia, a exemplo de obras ou mudan-
ças na Convenção. Tais modificações 
exigem quóruns específicos e o síndico 
não pode atropelar etapas tomando de-
cisões unilaterais. 

7. Assumir o cargo visando bene-
fícios – Por fim, é válido lembrar que o 
cargo de síndico consiste, essencialmen-
te, em servir à coletividade, doando seu 
tempo e interesse ao bem do condomí-
nio. Buscar ser síndico visando exclusiva-
mente a isenção da taxa condominial ou 
o pro labore mensal ou qualquer rega-
lia como uma vaga de garagem melhor 
é um dos principais pecados do princi-
piante.
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A hora e a vez das bicicletas
Rodrigo Karpat*

Não é de hoje que as bicicletas vêm tomando 
conta das ruas. A mobilidade urbana, principalmen-
te nas grandes capitais, é uma questão fundamen-
tal no século XXI e, se nas capitais europeias já era 
algo comum no século passado, no Brasil ganhou 
corpo na última década. 

Isso ocorreu por conta de alguns fatores como 
a facilidade no deslocamento urbano, o fato de ser 
um meio de transporte barato e ao mesmo tempo 
ecológico, já que não emite poluentes na natureza 
e, por último e não menos importantes, pedalar é 
um ótimo exercício, sendo perfeito para auxiliar na 
prática de uma vida saudável.

Para se ter uma ideia, em 2020 o Brasil teve uma 
alta na venda de bicicletas em relação ao ano ante-
rior em mais de 50%. Em São Paulo, esse crescimen-
to chegou aos 66%. E esse viés de alta não ocorre só 
com as bicicletas tradicionais, este ano as bicicletas 
elétricas bateram o recorde de vendas no Brasil, 
ainda sem os dados de novembro e dezembro, para 
se ter uma ideia. (Dados: Associação Aliança Bike).

Em São Paulo a tendência pela utilização desse 
transporte ganhou força a partir da gestão do ex-
-prefeito da cidade, Fernando Haddad que ampliou 
o sistema de faixas destinadas especificamente 
para as bicicletas e outros transportes como pati-
nete, patins, skate etc. 

Dado o fato de as bicicletas estarem tão presen-
tes no cotidiano da cidade, em 2013 foi promulgado 
o decreto n° 53.942 que obriga as novas constru-
ções e prédios comerciais e residenciais novos ou 
reformados a reservar até 10% de vagas para o es-
tacionamento de bicicletas. A medida complemen-
tou a lei n° 15.649, de 2012.

Esse decreto busca não só definir essa obrigação 
como dispõe as regras para a implementação desse 
bicicletário:
• Acesso garantido para os usuários ao bicicletário;
• O bicicletário deve ser instalado em um espaço de 
fácil acesso, de preferência próximo da calçada e/
ou rua;
• Distância mínima de 0,75 metro entre os suportes 
para as bicicletas;
• Os equipamentos devem ter no mínimo 1,80 me-

tro de extensão, com altura mínima de 2 metros.
Importante: os condomínios que não têm área 

de estacionamento e que estão localizados em vias 
onde é proibido o trânsito de bicicletas, estão isen-
tos de ter um bicicletário. 

De qualquer forma, como cada vez mais é co-
mum as pessoas optarem por esse meio de trans-
porte, é importante que a gestão condominial este-
ja atenta a esses anseios da população.

Nesse sentido, mesmo alguns condomínios não 
tendo a obrigação de ter bicicletários, se faz neces-
sário a gestão levar essa questão para assembleia 
a fim de entender a necessidade ou não de se cons-
truir um espaço como esse no empreendimento. 
Essa é uma reforma relativamente barata caso o 
condomínio tenha local para a implementação. 

O quórum necessário varia entre maioria simples 
dos presentes – quando nenhuma área do condo-
mínio será alterada – para 2/3 dos condôminos, se 
houver a necessidade de mudar uma área comum.

A questão dos bicicletários é importante por 
conta de que os condomínios têm regras específi-
cas sobre a guarda das bicicletas. Por exemplo, o 
síndico pode proibir que os moradores guardem as 
bikes nas vagas de garagem, havendo ou não o bi-
cicletário. Na dúvida, a decisão deve ser submetida 
à assembleia com quórum de maioria simples para 
a decisão. Ademais, guardar as bicicletas nas saca-
das, por mais que sejam áreas internas, compõem a 
harmonia arquitetônica da edificação, sendo consi-
deradas parte da fachada. Dessa forma, é proibido, 
também, armazená-las nesse local.  

O uso de bicicletas não só é uma tendência, 
como os dados mostram, é uma realidade. Sendo 
assim, a gestão condominial deve se adequar aos 
novos tempos, tendo em vista que esse é um meio 
de transporte com mais vantagens do que desvan-
tagens, por isso o crescimento no uso e, além do 
mais, a criação de um bicicletário acaba valorizan-
do o empreendimento.

*Rodrigo Karpat, especialista em direito imo-
biliário e questões condominiais. Coordenador de 
Direito Condominial na Comissão Especial de Direi-
to Imobiliário da OAB-SP e Membro da Comissão 
Especial de Direito Imobiliário da OAB Nacional.

artigo

conteúdo dirigido
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Síndico também ri!

Chamando de papai
O marido tenta se explicar: Juro, querida, es-
sas crianças me chamam de “papai” simples-
mente por carinho. Não há absolutamente 
nada além disso. Sem falar de que na minha 
idade… Não interessa! Você não vai me con-
vencer, Noel!

O médico
O medico chegou ao seu paciente e disse: 
Tenho uma noticia boa e outra ruim! E o pa-
ciente disse: Diga a ruim!! É que você tem 
fortes tendências homossexuais! E a boa? È 
que você é uma gracinha!!!!!

Compatibilidade
A mulher resolveu se separar do marido. O 
juiz perguntou qual seria a principal razão 
para essa separação. Compatibilidade de 
gênios, responde.O juiz estranhou. A senhora 
deve estar querendo dizer incompatibilidade 
de gênios… Não, é compatibilidade mesmo! 
Eu gosto de passear, meu marido também 
gosta. Eu gosto de ir ao cinema, ele também 
gosta. Eu gosto de pizza aos sábados, ele 
também gosta. Eu gosto de homem, ele tam-
bém gosta.

Telefone
O doido atendeu o telefone e ouviu:
Alô, é do hospício?
Não, aqui nem tem telefone.

Toma!!!!
E o brasileiro querendo tirar uma com a cara 
do português:  E ai portuga, como é que se 
chama moça lá em Portugal?
Rapariga.
Vê se pode. E fila?
Bicha.
E como é que se chama trem?
Comboio.
E como se chama idiota?
Idiota, a gente não chama. Eles chegam to-
dos pela VARIG.

Incói sim!
No Rio de Janeiro, os amigos do mineiro dizem:
Rapá entra na água!
Uai sô! Já que num pricisa sê sócio!
O mineiro entra com aquele cirolão feito de al-
godão crú quase transparente, e quando sai os 
cariocas observam que o mineiro tem um pinto 
que chega a altura dos joelhos e começam a rir, 
e apontam para o pinto do mineiro.
O mineiro diz:
Uai sô! Num bagunça cumigo não, vai dizê qui 
u di ocêis também num incói na água fria!

Nudez kkkkkkkk
Dois mineiros estavam conversando e um min-
eiro perguntou para o outro:
O compadre o que você acha de nudez?
O outro mineiro responde:
O compadre é melhor nudez, do que no nos-
so!!!

Primo bobo
Iam os primos caminhando pela fazenda quan-
do a prima viu o boi traçando a vaca:
Uai primo, o que que eles estão fazendo ?
Uai prima, o vaca tá no cio e o boi ta resor-
vendo o pobrema dela.
Ara primo, e come que o boi sabe que ela tá 
no cio ?
Ele sente o cheiro, ora!
E assim continuaram andando. Mais adiante a 
prima vê os porcos e faz a mesma pergunta:
Uai primo, o que que eles tão fazendo?
No final da caminhada a prima vê outra vez o 
boi e a vaca e pergunta:
Primo, posso te fazer uma pergunta?
Fala prima...
Cê tá com o nariz entupido?

Grávida no banheiro?
No consultório médico, uma morena gostosís-
sima resolve tirar uma dúvida: Doutor é verdade 
que a gente pode engravidar num banheiro pú-
blico? É sim  respondeu o médico.  Acho mel-
hor você parar de transar lá!

Ô loira!
A loira foi a casa de sua amiga. Quando a amiga 
dela viu a orelha dela queimada perguntou: O 
que foi isso miga? Nem ti conto… eu estava pas-
sando roupa, ai de repente o telefone tocou … e 
ao invés de eu atender o telefone , eu atendi o 
ferro… A amiga “surpresa” pergunta: E por que a 
sua outra orelha também está queimada? A loira 
com vergonha responde: É que depois eu tentei 
chamar um medico.

Gorda violenta
O garoto apanhou da vizinha, e a mãe furiosa 
foi tomar satisfação: Por que a senhora bateu 
no meu filho? Ele foi maleducado, e me chamou 
de gorda. E a senhora acha que vai emagrecer 
batendo nele?

Canta gaguinho
Sr. Zé estava para fechar um negocio de 1 
milhão de dólares, mas teve que viajar, e pe-
diu para seu funcionário Gaguinho para que 
anotasse todos os recados em sua ausência:
Voltando ansioso para saber a resposta de 
seu negocio, perguntou ao Gaguinho se teve 
algum recado enquanto esteve fora.
Guaguinho: Tetete teve sisisim sesesenhooor
Sr. Zé muito impaciente: Fala logo homem
Guaguinho: Lililigagagarararam dadada …
Sr. Zé mais impaciente e ansioso ainda da 
ideia para o Gaguinho cantar (todos sabem 
que gagos quando canta não gagueja né).
Guaguinho: Tutudodo bebebebemm, vava-
mos lalala: Olê olê, olê olê olá, sua mãe mor-
reu e amanhã vai enterrar.

De quem?
O marido durão chega em casa do trabalho e 
encontra a mulher aos prantos: Osvaldo, a nos-
sa empregada… Isso é problema seu! Ela… ela 
está grávida! Isso é problema dela! E ela disse 
que o filho é seu! Isso é problema meu!
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dorme com..

Um dos assuntos que mais 
gera discussões e desenten-
dimentos entre os moradores 
nos condomínios é o barulho 
feito pelos vizinhos. Ainda 
que existam aparatos legais 
para tratar especificamente 
dessa questão tão importan-
te para a vida em sociedade, 
como as normas que fazem 
parte da apelidada “Lei do Si-
lêncio”, não há nenhuma re-
gulamentação que dita sobre 
o tema com foco no universo 
condominial.

Temos leis mais amplas 
atualmente e que são comu-
mente consultadas e levadas 
em consideração pelos sín-
dicos e administradoras na 
hora de mediar as crises re-
lacionadas a barulho, como 
o artigo 1.277 do Código Ci-
vil, que reforça o direito do 
proprietário ou dono de um 
empreendimento residencial 
a interromper perturbações 
que prejudiquem a seguran-
ça, o sossego e a saúde dos 
moradores.

Além disso, não podemos 
esquecer das normas estabe-
lecidas em convenções con-
dominiais e regimentos inter-
nos, documentos elaborados 
a partir de Assembleia e que 
não podem em hipótese al-
guma contrariar medidas já 
previstas no Código Civil, que 
devem ser seguidos por todos 
os moradores.

Quando se deparam com 
situações de conflito causadas 
pelo barulho em condomínio, 
os síndicos, em um primei-
ro momento, devem adotar 
uma postura mais cautelosa 
e apaziguadora, só de fato to-
mando uma providência mais 
séria quando detectarem que 
mesmo com a tentativa de 
conciliação/conversa, o con-
dômino continua com a pra-
tica reiterada de pertubação 
através do barulho.

Importante frisar que o 
síndico deve adotar criterios 
para atuar em cada caso. Por 

O que diz a lei a respeito do 
barulho em condomínio?

exemplo: a pessoa que faz o 
barulho eventualmente não 
cria um incômodo com aquele 
que faz o barulho contumaz, 
por isso, é preciso saber equi-
librar cada situação e atuar de 
forma justa.

Caso o quadro fuja do 
controle e assuma contornos 
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mais dramáticos, é preciso o 
ingresso de uma ação judicial 
onde o condômino em casos 
críticos pode até ser compeli-
do a deixar de usufruir de sua 
unidade.

Porém, vale lembrar que 
o bom senso deve prevalecer 
sempre. A vida dentro dos 
condomínios é um pequeno 
retrato do que vivemos em 
sociedade, e se conseguimos 

sair na rua e frequentar es-
tabelecimentos comerciais 
com regras pré determinadas 
e não se excedendo, temos o 
dever de conseguir estender 
a mesma gentileza para os 
nossos vizinhos que estão ali 
dividindo diariamente os es-

paços conosco.

Por Laiane Dantas, Ad-
vogada na Group Software, 
empresa especializada em 
sistemas de gestão para Con-
domínios e Imobiliárias, e su-
pervisora da Group Educa.


