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IGP-M (FGV)

INPC (IBGE)

IPC (FIPE)

IPCA (IBGE)

POUPANÇA

SALÁRIO MÍNIMO

Indicadores Econômicos

Contribuição do INSS

Imposto de renda

Salário contribuição                                                              Alíquota                          
té R$ 1.212,00.................................................................................................7,5%
De R$ 1.212,01 até R$ 2,457,67...........................................................................9%
De R$ 2.457,68 até R$ 3.679,00.........................................................................12%
De R$ 3.679,01 até R$ 7,087,77.........................................................................14%

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

trabalhador assaraliado

INSS: Pagamento até o dia 10 do mês  
subsequente ao de competência.  
Não havendo expediente bancário, 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 Contribuinte  
do INSS pelo telefone: 0800-780-191.  
Alíquotas para determinar base de  
cálculo do IRRF: 8%, 9% e 11%.
GRPS: 20% sobre a Folha, como parcela  
do condomínio. 1%, 2% ou 3% sobre a 
folha, contribuição de acidente de trabalho. 
No Caso dos condomínios, a alíquota é  
de 2%, devendo ainda ser aplicado sobre 
esta alíquota o FAP (Fator Acidentário de  
Prevenção) para que seja obtido o RAT 

ajustado. 4,5% sobre a folha, contribuição 
de terceiros (SESC, SENAI etc.).
Salário Família
l Até R$ 1.503,25: R$ 51,27 (por cota)
Obrigações
l Admissão/Demissão: comunicar  
ao Ministério do Trabalho até o dia 7  
do mês seguinte.
l Recolhimento do INSS: até o dia 2  
do mês subsequente.
l Recolhimento do FGTS: 8% sobre  
a folha de pagamento, até o dia 7  
do mês seguinte.
l Recolhimento do PIS: 1% sobre a folha  
de pagamento, até o 20o dia do mês.
l Recolher o ISS à Prefeitura Municipal,
conforme a data da tabela divulgada pela 
Prefeitura, sobre o serviço prestado.

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%   R$ 142,80

De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05     15%   R$ 354,80

De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68    22,5%  R$ 636,13

Acima de R$ 4.664,68     27,5%  R$ 869,36

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

nossa mensagemexpediente

E m março, completaram-se 
dois anos que o corona-

vírus chegou ao Brasil. Nessa 
trajetória de 24 meses muita 
coisa mudou. Apenas agora 
em abril começamos a ver, de 
fato, que as coisas parecem 
estar aos poucos voltando 
aos seus locais de origem. Até 
aqui, pelo menos 6 capitais e 
15 estados brasileiros já rela-
xaram a exigência de máscaras 
faciais, esta que foi a principal 
exigência no combate à disse-
minação do patógeno durante 
a crise sanitária global.

Assim como aconteceu lá 
no início, quando começaram 
a instituir a obrigatoriedade 
delas, agora também os con-

domínios ficam na dúvida: co-
brar ou não cobrar o uso? Es-
ses períodos de transição são 
sempre complicados, pois em 
nenhum momento houve no 
Brasil uma coordenação coesa 
nacionalmente no combate à 
pandemia. Logo, as decisões 
foram sendo tomadas em tem-
pos diferentes em cada estado, 
o que gera ruídos de comuni-
cação e insegurança.

O que deve prevalecer é o 
bom senso. Embora o uso da 
máscara ainda seja obrigató-
rio nacionalmente de acordo 
com a Lei 14.019, de julho de 
2020, os estados e municípios 
têm a prerrogativa para decidir 
suas orientações de combate à 

pandemia. Ou seja, é necessá-
rio analisar cada contexto para 
decidir sobre o assunto.

Se o seu condomínio está 
tranquilo, a maioria das pes-
soas está saudável, o índice de 
contaminações está baixo e o 
seu estado ou cidade já liberou 
a exigência das máscaras, é na-
tural que esse seja o caminho a 
seguir. Agora, se no seu prédio 
há muitos idosos, gestantes, 
indivíduos imunossuprimidos 
(doentes em quimioterapia, 
transplantados, pessoas com 
doença autoimune) ou está 
tendo vários casos de Covid, 
este não parece ser o momen-
to apropriado para suspender 
o uso da proteção facial, mes-

mo que haja uma portaria ou 
decreto local que libere a obri-
gatoriedade das máscaras.

Outro assunto importante 
do ponto de vista legal que é 
de interesse de todos os síndi-
cos é a respeito da prática de 
revista de funcionários e pres-
tadores de serviço no condo-
mínio. Um advogado convida-
do esclarece os termos dessa 
situação e nos explica porque 
ela é ilegal, mesmo quando 
aprovada por moradores em 
assembleia e prevista na Con-
venção, e pode levar o condo-
mínio a ter de arcar com ações 
indenizatórias na Justiça.

Desejamos a todos uma ex-
celente leitura!

Obrigatoriedade do uso de 
máscara nos condomínios

jurisprudência

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1365419 SP 2012/0272607-4 (STJ) 
Data de publicação: 13/08/2013 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA 
DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE DO 
CONDÔMINO. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO SOBRE A SOLIDARIEDADE. 
PROPORÇÃO DO QUINHÃO NA COISA COMUM. 1. Quanto à alegada 
contrariedade aos artigos 3o , II, do CC e 333 , I , do CPC , não 
houve o prequestionamento da questão, o que atrai a aplicação 
do Enunciado Sumular n. 356 do STF. 2. Sobre a aludida violação 
ao artigo 206 , § 5o , I , do CC , sabe-se que a Primeira Seção, 
no julgamento do REsp 1.113.403/RJ , da relatoria do Ministro 
Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), sob o regime dos recursos 
repetitivos do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da 
Resolução no. 8/2008/STJ, firmou o entendimento de que a ação de 
repetição de indébito de tarifas de água e esgoto se submete ao 
prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Assim, tal prazo  
é de 20 anos, nos termos do CC/1916 , ou de 10 anos, consoante  
o CC/2002 , observada a regra de transição prevista no artigo  
2.028 do CC/2002 . 3. No que tange à aventada ofensa aos 
artigos 1315 e 1317 do CC , sabe-se que a natureza jurídica 
da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por 
concessionária de serviço público, é de tarifa. Subsume-se, assim, 
ao regime jurídico de Direito Privado, segundo o qual cada 
condômino se obriga proporcionalmente ao seu quinhão na dívida 
contraída por todos os condôminos, sem a discriminação da parte 
de cada um na obrigação, nem a estipulação de solidariedade, nos 
termos dos citados dispositivos. 4. Em verdade, a adoção de um 
entendimento contrário vai também de encontro com a redação do 
artigo 265 do Código Civil , segundo o qual “a solidariedade não 
se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 5. Recurso 
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1232344 PA 2011/0016732-2 (STJ) 
Data de publicação: 16/02/2012 
Ementa: TRIBUTÁRIO. ITR . PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA  
DO DÉBITO TRIBUTÁRIO DE QUALQUER DOS CONDÔMINOS. 
1. Pertencendo o imóvel a vários proprietários, em condomínio, 
élegítima a exigência do Imposto Territorial Rural - ITR , em 
suatotalidade, de todos ou de qualquer deles, reservando-se ao 
quepagou a faculdade de ressarcir-se dos demais devedores na 
forma doart. 283 do Código Civil .2. Recurso especial improvido.
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U ma das obrigações do sín-
dico é zelar pela integrida-

de, segurança e manutenção das 
estruturas físicas do condomínio, 
bem como preservar sua plena 
funcionalidade, garantindo as-
sim que os moradores possam 
usufruir de uma rotina com con-
forto e sem perturbações. Para 
tanto, na maioria das vezes, a 
preocupação está voltada, so-
bretudo, aos espaços internos 
do prédio, onde ficam as áreas 
de uso comum e equipamentos 
coletivos. 

Entretanto, no lado externo, 
existe uma linha limítrofe entre o 
que é privado e o que é público, 
as calçadas. Quanto a isso, fica 
a pergunta, quem cuida do que 
fica “da porta pra fora”? A res-
posta para esse questionamento 
pode variar a depender de cida-
de a cidade, mas, de modo ge-
ral, é o imóvel no qual a calçada 
está situada.

O Estatuto da Cidade (Lei 
Federal no 10.257/2001) dispõe 
sobre as especificidades do pas-
seio. Essas são definidas, via de 
regra, pelas leis municipais, pois 
concerne à matéria do Plano 
Diretor. Nesse sentido, é funda-
mental, portanto, que se conhe-
ça o Código de Obras e Código 
de Posturas, bem como as nor-
mas de uso e ocupação do solo 
da cidade em que está localiza-
do o condomínio.

Passeio público
De acordo com o CTB (Códi-

go de Trânsito Brasileiro), define-
-se por calçada a “parte da via 
normalmente segregada e em 
nível diferente, não destinada à 
circulação de veículos, reserva-
da ao trânsito de pedestres e, 
quando possível, à implantação 
de mobiliário urbano, sinaliza-
ção, vegetação e outros fins”. É 

válido ressaltar que preservar as 
condições da calçada significa 
garantir um direito assegurado 
pela Constituição Federal, que 
em seu artigo 5o, inciso XV, ga-
rante o direito de ir e vir.

A manutenção predial deve 
incluir, também, a conservação 
dessa importante estrutura que 
se destina ao uso não apenas 
dos condôminos, mas de todos, 

pois faz parte do passeio públi-
co. Caminhar é uma das manei-
ras de se locomover e, em tem-
pos atuais nos quais há todo um 
incentivo a meios mais susten-
táveis de mobilidade urbana, a 
integridade das vias de passeio 
deve ser preservada para que o 
livre caminhar seja viabilizado. 

Além disso, estamos falan-
do também de um elemento 

relevante para a valorização do 
imóvel como um todo. Uma cal-
çada conservada, que obedece a 
regras de acessibilidade e este-
ticamente planejada é, sem dú-
vidas, ponto positivo que agre-
ga valor ao prédio, elevando 
seu padrão. De mesmo modo, 
o oposto também se confirma: 
calçadas irregulares, destruídas, 
que não seguem leis de acessi-
bilidade, sujas, com vegetação 
não aparada podem desvalorizar 
o imóvel, passando uma péssi-
ma impressão.

Reformas e adequações
Antes de promover reformas 

e manutenções na calçada, é fun-
damental que se tenha conheci-
mento antes do que dispõe o Pla-
no Diretor de desenvolvimento e 
planejamento urbano do municí-
pio onde está o condomínio, pois 
algumas cidades possuem par-
ticularidades e essas devem ser 
respeitadas, sob o risco de paga-
mento de multa caso normas não 
sejam obedecidas.

É necessário frisar que, assim 
como em qualquer outra obra do 
condomínio, é muito importante 
fazer as devidas adequações do 
projeto à Lei 10.098, a Lei da 
Acessibilidade, garantindo as-
sim conformidade à legislação 
vigente e proporcionando maior 
segurança às pessoas com defi-
ciência ou mobilidade reduzida.

3

seu condomínio

Calçada também faz parte
do condomínio: cuide!
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INFORMAÇÃO
COM CONTEÚDO E
CREDIBILIDADE,
TODOS OS MESES, 
GRATUITAMENTE,

PARA OS

SÍNDICOS
DA BAIXADA SANTISTA

4

violência

A ções do governo federal 
aumentam a bonificação 

das empresas que registram 
menor número de acidentes. O 
mês de abril é direcionado às 
campanhas educativas nacio-
nais que abordam a importân-
cia da saúde e segurança dos 
trabalhadores.

Por isso, são desenvolvidos 
ações e trabalhos visando a 
conscientização sobre o com-
portamento de prevenção.

Abril Verde
O símbolo da campanha 

Abril Verde é um laço verde. A 
cor representa a segurança no 
ambiente de trabalho e tam-
bém está relacionada aos cur-
sos da área da Saúde. O mês 
de abril foi escolhido devido ao 
Dia Mundial em Memória às 
Vítimas de Acidentes de Traba-
lho, quando, em 1969, houve 
uma explosão de uma mina da 
cidade de Farmington, no es-
tado da Virgínia, nos Estados 
Unidos. 

Na época, 78 trabalhado-
res morreram, caracterizando 
o episódio como um dos maio-
res e mais conhecido acidentes 
trabalhistas da humanidade. 
Abril também é marcado pelo 
mês da criação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) que 
surgiu com a proposta de cui-
dar de questões relacionadas 
com a saúde global, no ano de 
1948. 

O objetivo da OMS, de 
acordo com sua constituição, 
é garantir a todas as pessoas 
o mais elevado nível de saúde. 
Vale destacar que a organi-
zação define saúde como um 
estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, ou seja, 
é muito mais do que a ausên-
cia de doenças. 

Em 2003, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) 
instituiu o 28 de abril como o 
Dia Mundial da Segurança e 
Saúde no Trabalho.

Segurança e saúde
no trabalho
O dia mundial da segu-

rança e saúde no trabalho 
foi instituído no Brasil pela 
Lei nº 11.121/2005. Apesar 
das Normas regulamentado-
ras, criadas a partir da Lei no 
6.514/1977, regulamentada 
pela Portaria no 3.214/1978, 

atualmente através de 37 nor-
mas, o Brasil, anualmente, ain-
da enfrenta elevados números 
de acidentes de trabalho consi-
derados como típicos, de traje-
to e doenças do trabalho. 

Apesar dos números de 
acidentes de trabalho terem 
diminuído ao longo dos anos, 
ainda são altos e, por isso, é 
preciso se conscientizar.

O último registro divulgado 
mostra que a quantidade de 
acidentes de trabalho no Bra-
sil caiu de 725.664, em 2013, 
para 582.507, em 2019. A taxa 
de incidência – que considera 
o número de acidentes em re-
lação ao número médio anual 
de vínculos – também apre-
sentou queda durante o mes-
mo período, saindo de 16,93 
para 13,97. Durante o período 
analisado, os óbitos passaram 
de 2.841 para 2.184, o que re-
presenta uma queda de 23%. 

Abril Verde alerta
para saúde e segurança

do trabalhador N unca foi tão necessário pre-
gar a tolerância e o respeito 

ao próximo como agora. A convi-
vência em condomínio requer pa-
ciência e empatia com os limites 
do próximo, mas atualmente, às 
vezes, as pessoas se demonstram 
com um limiar de flexibilidade 
muito tênue, as diferenças se exa-
cerbam rapidamente, cada quer 
fazer prevalecer seu ponto de vis-
ta e isso é a fórmula perfeita para 
conflitos cotidianos.

É neste cenário, fortemente 
potencializado pela força das 
mídias sociais e pela comuni-
cação no ambiente digital, que 
as desavenças nos condomínios 
vêm ganhando corpo e que in-
felizmente os casos de agressões 
contra síndicos têm aumentado. 
Não raramente, elas ultrapas-
sam o campo virtual, saindo de 
crimes como injúria, calúnia, 
difamação, ameaças, e partindo 
para o plano real, de fato, com 
agressões físicas. 

Histórias recentes ilustram 
esta triste escalada. No dia 9 de 
março, uma briga de vizinhos 
virou caso de polícia em Belém 
(PA), durante uma mudança 
em um condomínio no bairro 
do Umarizal. A briga (filmada 
por câmeras) mostra o morador 
agredindo a socos o síndico. A 
história tem duas versões: o 
morador afirmou que o síndico 
ofendeu verbalmente sua filha 
que tem Síndrome de Down, já 
o síndico declarou que apenas 
abordou a família para adver-
tência acerca do horário im-
próprio para realização da mu-
dança (7 horas), já que esta só 

pode iniciar a partir das 9 horas. 
A confusão terminou com BO e 
exame no IML.

No dia 17 de março, um sín-
dico de Águas Claras (DF) foi 
parar na UTI após ser nocautea-
do por um professor de boxe. O 
motivo: ele solicitou que o saco 
de boxe fosse removido, pois o 
peso estava danificando o teto 
da academia. O diálogo não foi 
o suficiente e o educador físico 
utilizou seu conhecimento em 
artes marciais para agredir o sín-
dico covardemente.

Outro caso, este de forma 
muito mais trágica, exemplifica 
a que ponto pode chegar o ní-
vel de violência. No dia 15 de 
fevereiro deste ano, um policial 
militar assassinou a tiros o sín-
dico do seu condomínio em Jun-
diaí e, posteriormente, cometeu 
suicídio. Especula-se que a mo-
tivação para o crime tenha sido 
justamente desavenças e discor-
dâncias sobre a administração 
do condomínio, somando o fato 
de que o assassino era ex-síndi-
co do prédio em questão.

O advogado pós-graduado 
em Direito Imobiliário Lincoln 
Sousa faz recomendações aos 
síndicos. “É importante manter 
a formalidade em todas as co-
municações, ter um registro es-
crito sempre, evitar ‘bate-boca’ 
e manter um canal oficial de 
mensagens. Além disso, sempre 
que houver alguma intercorrên-
cia, esta deve ser registrada no 
livro de ocorrências para se ter 
o registro”.

Ele comenta que dificilmente 
as pessoas vão “às vias de fato” 
de uma hora para outra, isso é 
resultado de uma escalada de 
atritos. “Caso surjam ameaças, 
é importante fazer boletim de 
ocorrência disso. O BO pode ser 
feito na modalidade online de 
forma simples” conclui. O síndi-
co está em um papel de dar o 
exemplo, ele deve ser o concilia-
dor, não deve ceder a provoca-
ções, a agressão jamais deverá 
partir dele.

Casos de agressões contra 
síndicos crescem no Brasil
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O consumo de água aumentou com a 
pandemia e as novas medidas de higieniza-
ção, mas que medidas podem ser tomadas 
pelo condomínio para que a tendência de 
crescimento não continue?

1  FAÇA UM CHECK-UP 
NA REDE DE ÁGUA

Uma maneira de reduzir os gastos é eli-
minar vazamentos das tubulações e verificar 
possíveis ligações clandestinas.

2  PROGRAME A REGA 
DOS JARDINS E PLANTAS

Para a saúde das plantas e uso eficiente 
da água, prefira as regas pela manhã ou no 
fim da tarde, quando o sol está menos forte. 
O ideal também é evitar o uso de mangueiras.

3  INVISTA EM MEDIÇÃO 
INDIVIDUALIZADA

A principal vantagem da instalação de 
hidrômetros individuais é o fomento do con-
sumo consciente, uma vez que cada unidade 
passa a pagar pelo volume de água que real-
mente utilizou. 

Referência no serviço de individualização 
de água, as soluções personalizadas da Iou-
Tility ajudam seu condomínio a adotar essas 
três medidas de forma eficiente e segura, 
com o investimento em uma única rede de 
comunicação, que descarta a necessidade da 
medição presencial, trazendo segurança para 
o condomínio e para as unidades. 

Veja como reduzir o consumo
de água no condomínio

O monitoramento do consumo individualizado permite a rápida 
detecção de vazamentos, sem a necessidade de uma visita técnica. 
Outra solução oferecida é a instalação de sensores que permitem pro-
gramar a irrigação de jardins, além de medirem o nível e a qualidade 
da água nos reservatórios.

A equipe técnica especializada e equipamentos de ponta garanti-
ram à IouTility a homologação no ProAcqua da Sabesp. 

A IouTility desenvolve projetos para a implantação de condomí-
nios inteligentes, facilitando a gestão e a manutenção desses locais, 
com foco em eficiência energética e hídrica.

Solicite um orçamento pelos e-mails comercial@ioutility.com.br e 
individualiza@ioutility.com.br ou pelo site www.ioutility.com.br.
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bem-estar

artigo

C om a diminuição progres-
siva de novos casos de in-

fecção e óbitos por Covid-19 e o 
consequente amortecimento da 
pandemia, mais flexibilizações 
vão sendo feitas nas medidas 
restritivas antes impostas para 
a contenção da transmissibilida-
de do coronavírus. Até a escrita 
deste artigo, pelo menos 6 capi-
tais e 15 estados brasileiros já 
relaxaram a exigência de másca-
ras faciais, esta que foi a princi-
pal exigência no combate à dis-
seminação do patógeno durante 
a crise sanitária global.

Seguindo portarias e leis 
municipais e estaduais, os con-
domínios adotaram tal obrigato-
riedade entre seus funcionários, 
moradores e visitantes, cobran-
do o uso desse acessório em 
ambientes abertos e fechados. 
Todavia, diante do cenário atual, 
surgem dúvidas sobre como pro-
ceder em relação a isso.

O assunto é complexo, pois 
não existe uma orientação coor-
denada a respeito de condutas 
relacionadas ao enfrentamento 
da pandemia de Covid-19 no país 
como um todo. Embora o uso da 
máscara ainda seja obrigatório 
nacionalmente de acordo com a 
Lei 14.019, de julho de 2020, os 
estados e municípios têm a prer-
rogativa para decidir suas orien-
tações de combate à pandemia.

Entre as localidades que der-

rubaram a exigência do uso de 
máscaras, há aquelas que hoje 
permitem a dispensa dessas 
apenas em áreas abertas, mas 
mantêm a necessidade em locais 
fechados (a exemplo dos eleva-
dores sociais e de serviço) e há 
também os estados e municípios 
que eliminaram todas as exigên-
cias, seja para áreas abertas ou 
fechadas.

Em uma primeira análise, os 
condomínios residenciais po-
dem se respaldar na decisão de 

seu estado ou cidade para libe-
rar o uso de máscara em locais 
abertos (áreas da piscina, chur-
rasqueira, quadra poliesportiva, 
playground, jardins, etc), bem 
como liberar ou não o uso em 
áreas fechadas do prédio (como 
academia, elevadores etc.), a de-
pender de portarias locais.

Contudo, ressalta-se que 
também não estaria ilegítimo 
caso o condomínio optasse por 
manter a exigência pelo uso de 
máscara em suas dependências 

a despeito de portaria local con-
trária, haja vista que, conforme 
mencionado, permanece válida 
legislação federal de 2020 a qual 
exige o uso de máscara facial em 
ambientes públicos.

Entretanto, devemos salientar 
que o tema não deve virar motivo 
para conflitos na convivência con-
dominial. É papel do síndico zelar 
pela salubridade do condomínio 
e é isso que deve ser explicado 
aos moradores sempre. Apesar 
dos felizes avanços conquistados, 

o fim da pandemia ainda não foi 
decretado no Brasil.

É importante frisar que a 
máscara é uma importante ferra-
menta de proteção contra o vírus 
e o seu uso deve ser uma reco-
mendação, não necessariamen-
te uma obrigação. Pessoas com 
saúde fragilizada (doenças autoi-
munes, gestantes, em tratamen-
to quimioterápico) ou indivíduos 
com sintomas gripais ou outras 
doenças transmissíveis pelo ar 
devem usar máscara sempre.

RODRIGO KARPAT

E m razão dos diversos decre-
tos publicados nos Estados 

que estreitaram as medidas de 
enfrentamento da doença, so-
bretudo obrigando a utilização 
de máscaras nos espaços pú-
blicos, muitos questionamentos 
surgiram dos gestores dos con-
domínios sobre a obrigatorie-
dade da utilização do referido 
equipamento dentro dos espa-
ços comuns, seja pelos mora-
dores, visitantes e prestadores 
de serviço, já que as normativas 
recentes foram omissas quanto a 
essa questão.

Infelizmente é bastante fre-
quente que os atos emanados 
dos chefes do Poder Executivo 

desprestigiem essa importante 
área do direito ao redigir leis, 
decretos, normas etc. pois nada 
mencionam sobre regras dentro 
dos condomínios.

É importe se ter em men-
te que atualmente temos entre 
300 e 500 mil condomínios no 
país, representando parcela sig-
nificativa da sociedade e, pelas 
características dos condomínios, 
temos um agravante na pro-
pagação da doença: o convívio 
próximo entre pessoas e o com-
partilhamento constantes de 
áreas e bens comuns.

Considera-se ainda os visi-
tantes e prestadores de serviço 
das unidades imobiliárias que se 
somados ao número de habitan-
tes fariam saltar vertiginosamen-

te a quantidade populacional 
nos condomínios.

Mas então, se os decretos 
nada dispuseram sobre o uso de 
máscara dentro dos condomí-
nios, pode o síndico impor sua 
utilização?

Se o espírito da lei é justa-
mente evitar a disseminação do 
vírus e, como já mencionado, a 
circulação de pessoas dentro dos 
condomínios é inegavelmente 
imensa,  o síndico, baseado no 
dever de proteger a coletivida-
de, praticando atos em  defesa 
dessa massa condominial (artigo 
1348, II, do Código Civil), pode 
nortear-se pelos decretos para 
compelir o uso das máscaras nas 
áreas comuns, inclusive aplican-
do as penalidades previstas nas 

normas internas em caso de des-
cumprimento, pautando-se no 
artigo 1336, IV,  do Código  Civil.

Todavia, esse momento exige 
cautela para evitar absolutismo 
desnecessário ou ainda eventual 
nulidade de atos praticados pelo 
síndico. Assim, a orientação em 
um primeiro momento é a veicu-
lação de comunicados de forma 
maciça, a fim de educar a massa 
condominial e, gradualmente, se 
necessário, as sanções poderão 
ser aplicadas.

Acredita-se, entretanto, que 
as medidas educativas serão su-
ficientes, pois naturalmente as 
pessoas devem passar a utilizar 
as máscaras em todos os locais, 
visto que será a nossa realidade 
nos próximos meses.

De qualquer forma, quem 
descumprir essas regras, antes 
das sanções condominiais, po-
derá sofrer sanções por parte 
do Poder Público em função dos 
decretos (tanto estaduais quanto 
municipais) que vêm sendo pro-
mulgados nos últimos tempos.

Além da questão do uso de 
máscaras, é de extrema importân-
cia que se faça o uso do álcool em 
gel, que deve estar disponível nas 
áreas comuns dos condomínios. 
Já os funcionários precisam, além 
desses cuidados apontados ante-
riormente, utilizar, também, luvas.

Rodrigo Karpat é especialista 
em direito imobiliário e questões 
condominiais. Membro da Comissão 
Especial de Direito Imobiliário
da OAB Nacional

Liberação das máscaras: como
fica a situação dos condomínios

Os novos decretos e o uso de máscara nas áreas comuns

PIXABAY.COM
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legislaçãoadministração

O avanço da criminalidade, 
com aumento dos casos 

de “arrastões” em prédios, fur-
tos, sequestros e outras moda-
lidades de crimes ao patrimô-
nio estimulam, com razão, os 
indivíduos a adotarem medi-
das cada vez mais defensivas 
na tentativa de se protegerem. 
No âmbito dos condomínios, 
mais tecnologias são incorpo-
radas e cada vez mais proto-
colos de segurança vão sendo 
instituídos com o intuito de 
barrar a entrada de possíveis 
invasores.

É nesse cenário de cautela e 
desconfiança que muitos con-
domínios têm a ideia de imple-
mentar a revista de prestadores 
de serviço como procedimento 
padrão de segurança. Contu-
do, aquilo que inicialmente se 
pretende ser uma ação com a 
finalidade de coibir crimes pode 
passar, por si só, a constituir 
um outro crime, o de violação 
à privacidade dos indivíduos e 
o condomínio pode responder 
por isso.

Para compreender a ques-
tão, em primeira análise, o ad-
vogado Marcelo Tobias recorre 
ao Direito Constitucional: “de-
vemos lembrar que o direito à 
intimidade, imagem e honra 
de todo cidadão está garantido 
pela Constituição Federal, artigo 
5o, inciso X. Dessa forma, revis-
tar as vestes, bolsas, mochilas 
ou o próprio carro do visitante, 
funcionário ou prestador de ser-
viço na entrada ou na saída do 
prédio é uma violação deste di-
reito”, explica Tobias. 

Alguns condomínios inse-
rem o procedimento de revista 
como um protocolo de seguran-
ça previsto em sua convenção, 
tendo sido a medida aprovada 
por maioria qualificada de con-
dôminos em assembleia, en-
tretanto isso não é o bastante 
para legitimar o ato e poupar o 
condomínio de possíveis ações 
indenizatórias que venham a 
correr na Justiça, alerta o advo-
gado. “Uma vez que é liberada 
a entrada da pessoa, ela não 
pode passar por nenhum tipo 
de constrangimento. Caso haja 
dúvidas se aquele indivíduo 
oferece riscos ao condomínio, 
seu acesso pode ser simples-
mente negado”, comenta.

Diante disso, o que o con-
domínio pode fazer para se 
resguardar? A melhor postura 
é otimizar o controle de acesso. 
Em relação aos funcionários, é 
fundamental fazer uma análise 
muito criteriosa de currículo e 
referências para contratar bons 
profissionais. No caso de visi-
tantes, a orientação elementar 
é apenas permitir o acesso de 
pessoas expressamente auto-
rizadas pelos moradores. Para 
prestadores de serviços even-
tuais, o porteiro está autorizado 
a coletar nome completo, docu-
mentos, foto e placa do veículo 
usado, o qual de preferência 
não deve adentrar no edifício. 

Revista indevida
gerou danos morais
Em janeiro deste ano, a 6a 

Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo 

condenou associação de pro-
prietários de um condomínio 
em Piracicaba por revista ilegal 
de veículo pertencente a homem 
que prestava serviços no local. O 
valor da indenização por danos 
morais foi fixado em R$ 5 mil. 
O autor da ação foi contratado 
para realizar serviços de reforma 
e pintura. Conta que no segun-
do dia de trabalho, no entanto, 
sua entrada foi barrada e seu 
carro revistado após a consta-
tação da existência de antece-
dentes criminais. No regimento 
interno do condomínio havia 
norma proibindo a contratação 
de pessoas sem referência ou 
com maus antecedentes.

Não há ilegalidade na en-
trada de pessoas com ante-
cedentes criminais, segundo 
o desembargador relator. A 
revista, no entanto, foi consi-
derada ilegal já que seria “ato 
de autoridade, decorrente do 
poder de polícia da adminis-
tração pública, jamais podendo 
ser efetuada por um particular 
que não detenha tal poder”. 
“Caso o condomínio apenas 
tivesse barrado a entrada do 
autor, não restaria configurado 
qualquer ilícito por que estaria 
atuando em seu pleno direito 
de propriedade, escolhendo a 
seu bel prazer quem pode lá 
adentrar. Todavia, no caso con-
creto o ingresso foi inicialmente 
permitido e, com isso, na saída, 
foi realizada revista no carro 
em que se encontrava o presta-
dor de serviço, o que configura 
evidente ato ilegal”, escreveu o 
magistrado.

É verdade que a transparên-
cia precisa ser um valor es-

sencial à gestão de qualquer sín-
dico, haja vista que sua missão 
é trabalhar em prol da coletivi-
dade. Além do mais, como sabe-
mos, as deliberações do condo-
mínio devem passar pelo crivo 
da assembleia – órgão soberano 
na tomada de decisões – a qual, 
a partir do amplo debate entre 
condôminos legitima a aprova-
ção ou desaprovação de contas, 
obras, orçamentos, aquisições, 
entre outras pautas relevantes.

Mediante esses fatos, ques-
tiona-se se o síndico possui a 
prerrogativa de contratar, por 
conta própria, algum serviço ou 
iniciar uma obra sem antes ob-
ter a permissão da assembleia 
condominial. A resposta é: sim, 
porém a legislação ampara esta 
decisão unilateral apenas em cir-
cunstâncias especiais.

A excepcionalidade se dá 
quando há o caráter de urgên-
cia, ou seja, quando há risco 
iminente para a segurança, 
integridade ou bem-estar co-
letivo, com a finalidade direta 
de proteger e zelar pelo pa-
trimônio. Essa contratação de 
urgência é permitida sem a au-
torização prévia da assembleia 
em situações que demandam 
celeridade e que aguardar todo 
o processo demorado de con-
vocar e realizar uma reunião 
acarretaria maiores prejuízos ao 
condomínio.

Mais que isso, o Código Ci-
vil abre a possibilidade para 
que qualquer condômino, além 
do próprio síndico, celebre con-
tratos de prestação de serviços 
emergenciais, no caso de inca-
pacidade ou omissão do admi-
nistrador. A princípio, o artigo 
1341, assinala que “a realização 
de obras no condomínio depen-
de: I - se voluptuárias, de voto 
de dois terços dos condôminos; 
II - se úteis, de voto da maioria 
dos condôminos”.

Em parágrafo seguinte, o 
artigo acrescenta as situações 
excepcionais: “§ 1o As obras ou 
reparações necessárias podem 
ser realizadas, independen-
temente de autorização, pelo 
síndico, ou, em caso de omis-
são ou impedimento deste, 
por qualquer condômino. § 2o 
Se as obras ou reparos neces-
sários forem urgentes e impor-
tarem em despesas excessivas, 
determinada sua realização, o 
síndico ou o condômino que 
tomou a iniciativa delas dará 
ciência à assembleia, que de-
verá ser convocada imediata-
mente”, registra-se.

Desnecessário lembrar que o 
caráter de urgência deve estar 
muito bem documentado para 
que se justifique a tomada de 
decisão a despeito da ausên-
cia de discussão prévia junto 
à assembleia. Quanto aos gas-
tos o Código Civil acrescenta: 
“§ 3o Não sendo urgentes, as 
obras ou reparos necessários, 
que importarem em despesas 
excessivas, somente poderão 
ser efetuadas após autorização 
da assembleia, especialmen-
te convocada pelo síndico, ou, 
em caso de omissão ou impedi-
mento deste, por qualquer dos 
condôminos. § 4o O condômino 
que realizar obras ou reparos 
necessários será reembolsado 
das despesas que efetuar, não 
tendo direito à restituição das 
que fizer com obras ou reparos 
de outra natureza, embora de 
interesse comum”.

É recomendável que o sín-
dico convoque assembleia ex-
traordinária assim que possível 
para elucidar os termos da si-
tuação emergencial perante os 
condôminos, expor gastos e, 
caso seja preciso realizar novas 
despesas, aprová-las junto à 
assembleia. A transparência na 
administração é sempre uma 
qualidade presente em uma 
gestão responsável.

Procedimento de revista para 
acesso em condomínio é irregular

Serviços emergenciais 
podem ser contratados sem 

passar por assembleia

MELHORES
FRANQUIAS
DO BRASIL

2022

Mais uma vez o Jornal do Síndico está participando
do Guia de Franquias da revista Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios. Pelo 19o ano 
consecutivo, o anuário irá revelar os vencedores do 
prêmio As Melhores Franquias do Brasil. A edição 
especial vai trazer a avaliação de cada marca inscrita e 
destacar aquelas que obtiverem a cotação de 5 estrelas. 
Serão premiadas também a Fanquia do Ano e a Melhor 
Microfranquia. Desde já agradecemos nossos leitores, 
clientes e anunciantes pela confiança no nosso 
trabalho. Contamos com o apoio e a torcida de vocês!!
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zeladoria

SIMONE GONÇALVES

O zelador, assim como o sín-
dico, possui papel impres-

cindível para que a gestão do 
condomínio seja mais eficiente. 

A função do síndico está cada 
vez mais complexa tendo o zela-
dor como seu “braço-direito” no 
dia-a-dia. 

A escolha do síndico é reali-
zada por eleição em assembleia 
geral condominial, já o zelador 
pode ser terceirizado ou contra-
tado. Porém, é importante que 
não haja confusão entre o que é 
função do síndico e o que é fun-
ção do zelador, uma vez que eles 
tem tarefas e responsabilidades 
diferentes. 

A clareza quanto a esta dis-
tinção se faz necessária, pois 
assim os moradores tem mais 
segurança em quais momentos 
acionar um e outro.

A principal função do zelador 
é zelar pelo condomínio e pelas 
atividades realizadas no ambien-

te condominial. Este zelo busca 
manter a harmonia, bem-estar e 
segurança de condôminos, mo-
radores, visitantes, funcionários 
e prestadores de serviços.

Como “braço-direito” do sín-
dico coordenará o dia-a-dia do 
condômino, além de atuar como 
intermediário entre síndico e 
condôminos.

A escolha do zelador deve ser 
realizada de forma cuidadosa, 
para conseguir identificar o pro-
fissional mais adequado ao perfil 
do condomínio. Isso porque o 
condomínio responde objetiva-
mente por atos danosos pratica-
dos por seus empregados ou pre-
postos no exercício do trabalho 
que lhes competir, ou em razão 
dele, conforme artigos 932, inci-
so III e 933 do Código Civil. 

Como podemos concluir o 
zelador é essencial para o bom 
funcionamento do condomínio.

Simone Gonçalves é advogada e 
consultora especialista em Direito 
Imobiliário e Condominial

Saiba as principais funções do zelador
confira as 10 principais atribuições do zelador

1 - Manter o síndico informado sobre todos os acontecimentos importantes
do condomínio, sempre repassando as reclamações dos condôminos.
2 - Zelar pela boa convivência e sossego no condomínio, de acordo 
com a convenção e regimento interno. 
3 - Fiscalizar diariamente as áreas comuns.
4 - Acionar polícia e/ou bombeiros, em caso de necessidade.
5 - Inspecionar a prestação do serviço de terceiros (no condomínio).
6 - Treinar novos funcionários.
7 - Providenciar materiais para que os demais colaboradores executem 
suas tarefas com segurança.
8 - Realizar o controle de manutenções preventivas.
9 - Acompanhar mudanças que chegam e saem do condomínio.
10 - Distribuir correspondências, encomendas e circulares
emitidas pelo condomínio.
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MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

REFORMAS E LAUDOS

CIRCUITO FECHADO DE TV

DEDETIZAÇÃO

CONSULTORIA E GESTÃO

ADMINISTRADORAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PORTÕES AUTOMÁTICOS

ANTENAS

INDIVIDUALIZAÇÃO

PARA-RAIOSADVOGADOS

INTERFONES

RÁDIO COMUNICAÇÃO

PAULO JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA JÚNIOR
Tel.: (13) 3216.1210 - veja anúncio na página 7

MD ANTENAS
Tel.: (13) 3227.5951 - veja anúncio na capa

SULIVAN
Tel.: (13) 3227.5756 - veja anúncio nesta página

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

MD ANTENAS
Tel.: (13) 3227.5951 - veja anúncio na capa

SULIVAN
Tel.: (13) 3227.5756 - veja anúncio nesta página

MD ANTENAS
Tel.: (13) 3227.5951 - veja anúncio na capa

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

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

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

ART&TECK Construção, Engenharia e Arquitetura
Tel.: (13) 3251.4718 - veja anúncio abaixo

ENGECON Engenharia e Construção
Tel.: (13) 3234.5919 - veja anúncio na capa

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

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

IOUTILITY
Tel.: (11) 2309.7887 - veja anúncio na capa

IOUTILITY
Tel.: (11) 2309.7887 - veja anúncio na página 5

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

SANVICON Construções e Reformas
Tel.: (13) 3019.3916 - veja anúncio na página 3

SERRALHERIA
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ADRIANO PASCOAL

O termo gestão é um desses 
que está na moda. Antes 

restrito aos ambientes das gran-
des corporações, ganhou espaço 
fora dessas empresas e com os 
constantes aumentos das tarifas 
de energia elétrica, têm se tor-
nado fundamental também nos 
condomínios.

Ao contrário do que muitos 
pensam, porém, para implan-
tar a gestão energética em um 
condomínio não são necessários 
conhecimentos técnicos em ele-
tricidade por parte do síndico.

O fornecimento de energia é 
feito pela concessionária distri-
buidora, que envia uma fatura, 
popularmente conhecida como 
conta de luz.

Apenas com conhecimento 
básico de planilha eletrônica e 
as 24 últimas contas de energia 
é possível fazer um gráfico com-
parativo do consumo.

Aqui é fundamental que seja 

utilizada a quantidade de kWh 
de cada mês (consumo fatura-
do), que vem no descritivo, no 
meio da conta.

Não deve-se utilizar os valo-
res financeiros, em reais, pois es-
tes são afetados por aumento da 
tarifa e outros tributos (no caso 
do valor total da conta).

Faz-se então a comparação 
entre os mesmos meses de 
um ano para outro. Caso haja 
variação significativa, deve-se 
buscar, primeiramente, se hou-
ve acréscimos de equipamentos 
(uma nova área climatizada, 
por exemplo) ou aumento sig-
nificativo nos horários de utili-
zação das áreas do condomínio, 
como o salão de festas. Se nada 
disso ocorreu e, principalmente, 
se está havendo uma tendência 
de aumento ao longo dos me-
ses deve-se, aí sim, partir para 
uma revisão das instalações 
elétricas.

O condomínio pode promo-
ver palestras com especialistas 

10

síndico também ri

Divirta-se com as charadas idiotas mas engraçadas!
Todas elas são curtas e já vêm com as respostas

para que você possa contar para os amigos

TRATAMENTO DE PISO

LM Polidora
Tel.: (13) 99170.6004 - veja anúncio na página 3

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

Patinhos
O que o pato disse para a pata?
R.: Vem Quá!

Alô?
Porque o menino estava falando 
ao telefone deitado?
R.: Para não cair a ligação.

Paciente sumidinho
A enfermeira diz ao médico:
- Tem um homem invisível na sala de espera.
O médico responde:
- Diga a ele que não posso vê-lo agora.

Amém
Qual é a fórmula da água benta?
R.: H Deus O!

Pintinho
Era uma vez um pintinho que se chama Relam.  
Toda vez que chovia, Relam piava!
(trocadilho com a palavra relampeava)

Fumiga
Duas formigas se encontraram  
e pararam para conversar:
- Oi, qual é o seu nome?
- Fu.
- Fu o quê?
- Fu Miga!

Canguru fujão!
No zoológico, um canguru vivia fugindo do cercado. 
Os tratadores sabiam que ele pulava alto e construíram 
uma cerca de 3 metros. Não adiantou, porque o 
canguru sempre fugia. Então, ergueram uma cerca  
de 6 metros. E ele saiu de novo.
Quando a cerca já estava com 12 metros, o camelo  
do cercado vizinho perguntou ao canguru:
- Até que altura você acha que eles vão?
O canguru respondeu:
- Mais de 300, a menos que alguém  
tranque o portão à noite.

Trollada!
No dia de seu aniversário, uma mulher disse ao marido:
- Sonhei que você me dava um colar de diamantes.  
O que acha que isso significa?
- Talvez você descubra hoje à noite, respondeu ele.
Naquela noite, o homem chegou em casa com  
um pequeno pacote e o entregou à mulher.  
Ela rasgou o papel de embrulho, ansiosa, e  
encontrou um livro: O significado dos sonhos.

Acorda aí
O diretor da empresa pergunta ao novo funcionário:
- O contador já disse qual é a sua tarefa?
- Sim. Acordá-lo quando eu perceber que o senhor  
está vindo.

Salvação
O condenado à morte esperava a hora da execução, 
quando chegou o padre:
- Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você.
- Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar 
com Ele pessoalmente. Algum recado?

repeteco

Gestão Energética: uma saída em tempos de crise

SÍNDICO PROFISSIONAL

A curva de carga acima mostra a variação no uso da energia ao longo 
de um período. As linhas coloridas mostram essa variação em cada  
uma das três fases e a linha preta é o somatório. Com ela, o engenheiro 
responsável pelo diagnóstico poderá identificar problemas antes  
que eles venham a se agravar ou causar maiores prejuízos e propor 
soluções cirúrgicas, evitando grandes obras e, consequentemente,  
o desprendimento de grandes recursos financeiros.

do mercado para capacitação 
dos seus funcionários e mora-
dores, bem como pode criar um 
programa de conscientização e 
até mesmo o estabelecimento 
de metas de economia, com in-
centivos para os condôminos. Os 
recursos economizados podem 
ajudar a finalmente iniciar aque-

la obra tão sonhada há anos. 
Assim começará a criar uma cul-
tura de gestão energética entre 
os condôminos, com resultados 
expressivos.

A contratação de uma con-
sultoria de engenharia para fazer 
um diagnóstico energético no 
condomínio dará a exata dimen-

são das condições do sistema 
elétrico da edificação. 

Através da termografia (uma 
espécie de foto com a captação 
de radiação infravermelha, em 
que as cores mais claras repre-
sentam partes com maior aque-
cimento na instalação elétrica) 
é possível descobrir desgastes 
prematuros na instalação elé-
trica do condomínio, bem como 
sobrecargas, aquecimentos e 
ainda fugas de corrente, que 
além do desperdício de energia, 
causa riscos aos moradores e 
funcionários.

Todas essas medidas são vi-
áveis financeiramente, já que se 
pagam com a própria economia 
gerada.

Adriano Pascoal graduou-se em 
Engenharia Elétrica, com ênfase 
em Eletricidade Industrial, pela 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ). É consultor e 
palestrante em gestão energética 
desde 2011e autor do livro: Gestão 
da Energia Elétrica em Sistemas  
de Baixa Tensão

curva de carga
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legislação

RODRIGO KARPAT

A questão do que compete 
ao proprietário e ao in-

quilino sempre gera algum tipo 
de dúvida no mundo condomi-
nial, isso porque muitas vezes 
há certo desconhecimento da lei 
no 8.245, de 18 de outubro de 
1991, conhecida informalmente 
como Lei do Inquilinato.

Ali estão dispostas as princi-
pais diretrizes quando falamos 
nos direitos, deveres e obrigações 
do inquilino e do proprietário.

Porém, existem algumas 
questões que acabam não es-
tando dispostas de forma clara 
na lei, o que faz com que haja 
um impasse sobre certos assun-
tos. Uma dessas é a questão das 
multas condominiais aplicadas a 
inquilinos. Todo tipo de multa ou 
advertência invariavelmente está 
em nome da unidade condomi-
nial em questão e, em teoria, 
quem estiver usufruindo dela, no 
caso o inquilino, é quem deverá 
arcar com esse pagamento.

Mas há uma questão em re-
lação a isso: caso esse inquilino 
não pague essa multa, o condo-
mínio, ao acionar judicialmente 
alguém, deverá acionar o pro-
prietário, isso porque a relação 
jurídica do condomínio é para 
com o locador (proprietário).

Esse assunto voltou a cha-
mar a atenção por conta de uma 
decisão recente do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP).  Um 
inquilino foi multado diversas 
vezes por atitudes que violavam 
a convenção e o regimento inter-
no, e não pagou a dívida para 
com o condomínio. Este caso tem 
uma particularidade: a proprietá-
ria faleceu e o viúvo (“inquilino”) 
permaneceu no imóvel por força 
de uma decisão judicial.

Com isso, o condomínio en-
trou com uma ação de cobrança 
contra o espólio da proprietária, 
com o argumento de que a res-
ponsabilidade pelas despesas 
condominiais é daquele que 
consta como titular da unida-

de e não, necessariamente, do 
ocupante do imóvel e autor das 
infrações.

Porém, os desembargadores 
da 25a Câmara de Direito Priva-
do discordaram. Disseram que a 
multa não constitui despesa ordi-
nária ou extraordinária e que tais 
valores correspondem a uma pe-
nalidade que visa reprimir o com-
portamento do infrator (processo 
no 1119253-58.2020.8.26.0100). 
Com isso, essa decisão acabou 
diferenciando de outras decisões 
sobre o mesmo assunto, fazen-
do com que surgisse uma brecha 
na jurisprudência voltada para o 
tema.

A grande maioria das decisões 
entendem que dívidas de condo-
mínio (e nesse caso, as multas se 
enquadram nisso) estão atreladas 
ao imóvel e, dessa forma, são im-
putáveis ao proprietário.

No meu entendimento, com-
preendo que a decisão do tribu-
nal foi acertada. Nós já vimos 
algumas decisões nesse sentido 
no passado quando existe essa 
impossibilidade de se cobrar do 
proprietário por diversos mo-
tivos como o falecimento, por 
exemplo, no caso em questão.

De qualquer forma, por esse 
tipo de cobrança em relação às 
multas, de fato, não fazer parte 
de despesas ordinárias ou extra-
ordinárias, é acertada a cobran-
ça em face daquele que reitera-
damente descumpriu as normas.

Ainda assim, no caso da 
possibilidade de se cobrar do 
proprietário, esse tem o direito 
de regresso contra o ocupante. 
Ele pode repassar a cobrança 
dessa multa ao inquilino, já que 
esse foi o causador desse débito. 
Claro que, dependendo de cada 
caso, a questão pode se estender 
na justiça, a fim de que essa de-
cida quem deve pagar a dívida 
condominial advinda de multa.

Rodrigo Karpat é especialista 
em direito imobiliário e questões 
condominiais. Membro da Comissão 
Especial de Direito Imobiliário
da OAB Nacional

Multas condominiais e
a transferência da dívida 

para o proprietário

manutenção

A piscina do condomínio 
mudou de cor de uma hora 

para outra, saindo do lindo azul 
turquesa translúcido e adquirin-
do um tom esverdeado turvo? 
Calma! Não há motivo para 
pânico, pois não será necessá-
rio esvaziar todo o tanque para 
poder consertar o problema. 
Essa situação é mais comum do 
que se imagina e ocorre quando 
a água não está nas condições 
adequadas, ou seja, por falta de 
ajuste correto.

Tudo se dá devido a uma hi-
perproliferação de microalgas, 
que se incrustam nas paredes e 
no piso da piscina, e também fi-
cam sobrenadantes na água, pro-
porcionando a tonalidade verde. 
Essas algas geralmente são trazi-
das pelo próprio vento, pássaros 
ou insetos, vindas oriundas de 
vegetações próximas e, quando 
encontram um ambiente propí-
cio, proliferam-se.

Tal ambiente é oferecido por 
uma piscina que não é escovada 
semanalmente, não é aspirada 
regularmente, não recebe cloro 
ou produtos algicidas em dose 
e periodicidade recomendadas 
pelos fabricantes. Em outras pa-
lavras, as algas prosperam e sua 
proliferação fogem ao controle 

em ambientes que nós mesmos, 
por descuido ou desconhecimen-
to, propiciamos.

Remediando o problema
O primeiro passo é interditar 

a área. O banho de piscina no 
condomínio deve ficar suspenso 
até que a água volte à coloração 
normal e esteja novamente em 
condições de salubridade. Deve-
-se corrigir a alcalinidade da 
água para ficar entre 80 e 120 
ppm e o pH para 7,2 (próximo ao 
das lágrimas); cálcio entre 250 e 
450 ppm. Importante frisar que 
a alcalinidade baixa é um fator 
relevante para a questão já que 
isso favorece a turbidez da água 
e facilita que ela adquira o tom 
esverdeado. Além disso, faz com 
que o cloro perca seu potencial 
algicida, o que abre caminho 
para a intensa proliferação das 
microalgas. 

Existe uma etapa do proces-
so de recuperação que requer 
trabalho braçal, pois sabendo 
que grande parcela das algas 
está incrustada nas paredes e 
piso do tanque, é necessário 
fazer uma boa escovação para 
desgrudar esse material. Com 
essa liberação, elas passam a fi-
car suscetíveis à ação do cloro e 

algicidas que venham a ser apli-
cados na água.

Alguns fabricantes recomen-
dam realizar um “tratamento 
de choque” para a limpeza de 
piscinas esverdeadas: aplicar 
14g para cada 1000 litros de 
água da piscina. De preferência 
deixar agir por 24 horas, com 
o filtro na opção “filtrar”. Após 
isso, espera-se que a sujeira 
esteja floculada, ou na superfí-
cie ou no chão da piscina. Esse 
material deve ser recolhido com 
a peneira e aspirado. O filtro 
deve seguir trabalhando até 
que a água esteja completa-
mente clara.

Atenção: o uso para con-
dôminos e visitantes só deverá 
ser autorizado após reteste dos 
parâmetros de salubridade da 
água: verificar novamente alca-
linidade e pH. É importante ob-
servar o pH só pode oscilar em 
uma faixa muito restrita, entre 
7,1 e 7,3, visto que alterações 
maiores que isso podem acar-
retar desconforto nos banhistas, 
tais como ressecamento e ar-
dência em pele e mucosas, ca-
belo, conjuntivite química. Além 
disso, prejuízos materiais como 
corrosão a escadas, motores, 
encanamentos etc. 

Piscinas com água
esverdeada têm solução

PIXABAY.COM
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meio ambiente

O s insetos estão presentes 
por toda parte, muitas ve-

zes vivendo em equilíbrio com 
os seres humanos sem causar 
danos. Os problemas começam 
a surgir quando surtos de pro-
liferação ocorrem em algumas 
espécies que podem causar da-
nos à saúde ou danos materiais, 
quebrando o equilíbrio existente 
e demandando intervenções. No 
cenário das chamadas “pragas 
urbanas”, uma com que os sín-
dicos, zeladores e moradores de 
condomínios precisam se preo-
cupar é o cupim.

Apesar de parecerem todos 
iguais, estima-se que existam no 
Brasil cerca de 300 espécies, de 
acordo com pesquisa da Unesp 
(Universidade Estadual de São 
Paulo), sendo as duas mais pre-
valentes: Coptotermes gestroi e 
Cryptotermes germis. O cupim 
é um inseto que se organiza em 
forma de grandes colônias, as-
sim como as formigas. Ele costu-
ma ser uma “praga silenciosa”, 
a destruição causada por ele 
pode demorar anos para acon-
tecer, mas tem consequências 
desastrosas. O grande desafio é 
identificar precocemente sinais 
da presença do inseto para com-
bate-lo e, se possível, prevenir 
sua instalação.

Detectando o impostor
O cupim tem atração por es-

truturas de madeira, de onde ob-
tém seu alimento. A presença do 
animal costuma deixar “pistas”, 
para as quais devemos estar aten-
tos sempre que se realiza uma 
limpeza, manutenção ou faxina, 
pois esses rastros podem signi-
ficar o caminho para esconderijo 
de cupins. Por exemplo, o “pó” 
marrom junto a portas, rodapés, 
móveis, janelas é uma evidência 
de cupins, uma vez que isto é o 
excremento do inseto misturado 
a restos de madeira consumida.

Eles também costumam dei-
xar como rastro tracejados em 
paredes ou tetos, em forma de 
túneis que ao serem tocados 
podem se esfarelar. Esses tú-
neis de terra são os condutos 
que as colônias de cupins utili-
zam para se deslocar em busca 
de comida. Logo, uma atenção 
muito especial deve ser dada 
ao que tem por trás destas pa-
redes, principalmente se elas já 
estiverem abauladas ou com al-
gum furo. Pode haver um ninho 
dentro. 

Remediando o problema
Para contornar a situação, a 

contratação de equipe especia-
lizada é imprescindível. Apenas 
um profissional da área con-
seguirá fazer o diagnóstico da 
gravidade do problema, reali-
zando a identificação da espécie 
de cupim que está acometendo 
o local. A partir da reunião de 
informações da realidade do 
condomínio, pode-se direcionar 
qual técnica é a mais adequada 
para tratá-lo.

Atualmente, existem diferen-
tes protocolos cupinicidas e as 
vias de administração também 
são múltiplas. O produto quími-
co inseticida pode ser pulveriza-
do no ambiente; pode-se banhar, 
pincelar ou imergir a área afeta-
da ou até mesmo injetar insetici-
da dentro de espaços infestados. 
Tudo vai depender da situação 
imposta. Após 6 horas depois 
do serviço (passado período de 
cristalização), os moradores já 
podem ocupar á área, salvo in-
divíduos e animais que demons-
trem maior sensibilidade. Nesses 
casos, recomenda-se afastamen-
to por pelo menos 48 horas. O 
efeito residual do cupinicida apli-
cado some após 12 meses e, por 
isso, é recomendável renovar a 
descupinização anualmente para 
prevenir novas infestações.

Descupinização deve ser 
realizada anualmente

segurança

A presença de cães em con-
domínios residenciais já 

tem seu respaldo consolidado 
pelas cortes legislativas do país 
em jurisprudências prévias. Con-
tudo, essa permissão se dá des-
de que o convívio desses animais 
com os moradores não prejudi-
que a segurança, a salubridade 
e o sossego do ambiente. Caso 
algum desses princípios seja le-
sado, é legítimo que o tutor seja 
responsabilizado e que, até mes-
mo a depender da gravidade dos 
fatos, o animal em questão seja 
banido.

Entre as faltas graves, po-
demos citar a agressão como 
uma dessas, visto que se trata 
de um dano direto à integridade 
física de outro indivíduo. Evento 
ocorrido em Ceilândia (DF) ilus-
tra situação deste tipo, onde a 
3a Vara Cível condenou dona de 
um cachorro de grande porte 
foi condenada a indenizar uma 
criança por danos causados pelo 
animal.

Enquanto a criança brinca-
va com um animal de pequeno 
porte do vizinho na área Pet Play 
do condomínio, a ré chegou ao 
espaço com três cachorros de 
grande porte e os soltou. De 
acordo com o autor do processo, 
os cães estavam sem focinheira. 
Relata-se que, ao ser solto, o ca-
chorro da raça Bull Terrier o ata-
cou com mordidas no pescoço e 
nas pernas. Afirma ainda que o 
animal não atendeu aos coman-
dos da dona para que cessasse 
o ataque. O autor sustenta que, 
no caso, a ré deve ser respon-
sabilizada pelo comportamento 
do animal, acrescentou o desejo 
de condenação do condomínio 
por culpa na vigilância da área 
comum.

Por sua vez, afirmou que hou-
ve negligência dos pais da crian-
ça, que a deixaram desacompa-
nhada em espaço exclusivo para 
animais. Sustenta ainda que o 
condomínio também deve ser 
responsabilizado, uma vez que, 
à época dos fatos, não havia re-
gulamentação expressa sobre o 
uso do espaço onde ocorreu o 
acidente. O condomínio, em sua 
defesa, declara que o local esta-
va sinalizado e que não pode ser 
responsabilizado. Afirma ainda 
que deu suporte à família.

Ao julgar, o magistrado ex-
plicou que a responsabilidade 

pelos atos praticados por animal 
recai indubitavelmente sobre 
seu dono. De acordo com o juiz, 
houve negligência por parte da 
proprietária do animal quanto 
ao dever de guarda. “A culpa, 
no caso do acidente envolvendo 
as partes, é da requerida, dona 
do animal, que, acreditando em 
um animal irracional (…) reti-
rou dele a focinheira e a coleira, 
dentro de um espaço público”, 
registrou destacando que “o fato 
do autor da demanda estar so-
zinho no condomínio, local se-
guro, não configura negligência 
dos pais no dever de guarda e 
vigilância de seus filhos, quando 
o mesmo é vítima de ato ilícito 
provocado por terceiros, seja por 
pessoa seja por animal”.

No caso, além dos danos 
materiais, a dona do cachorro 
deve indenizar o autor pelos 
danos estéticos e morais. “Com-
provadas as lesões sofridas pela 
parte autora em decorrência do 
ataque do animal de proprieda-
de do réu, restam igualmente 
configurados os danos morais, 
diante do trauma experimentado 
por ter sido derrubada e arras-
tada, pelas pernas, por um cão 
feroz, bem como ao fato de que 

experimentou uma infecção em 
razão da mordida que sofrera”, 
pontuou o julgador.

O magistrado explicou ainda 
que o condomínio não possui 
responsabilidade no caso. “No 
que diz respeito à responsabili-
dade do condomínio, essa não 
existe, uma vez que ele coloca 
placas no local; reserva um local 
exclusivo para que os condômi-
nos levem seus animais até lá, e 
ainda, cerca o lugar com grades 
de ferro, impedindo que animais 
fujam daquele local. Não pode 
exigir do condomínio que ele im-
peça uma criança de brincar com 
um animal naquele local pelo 
fato de não estar acompanhado 
de seus pais. Isso é uma exigên-
cia fora do normal”.

Dessa forma, a dona do ani-
mal foi condenada ao pagamento 
de R$ 20 mil pelos danos morais 
e de R$ 5 mil a título de danos 
estéticos. A ré terá ainda que pa-
gar o valor de R$ 12.294,75 pe-
los danos materiais. Os pedidos 
em relação ao condomínio foram 
julgados improcedentes. Cabe re-
curso da sentença.

Redação com Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios

Tutor deve ser responsabilizado 
por ataque de cães contra 
moradores em condomínio

PIXABAY.COM


