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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

No mês de março, queremos 
aproveitar a ocasião do Dia 

Internacional da Mulher (em 8 
de março) para parabenizar es-
pecialmente todas as síndicas do 
Brasil e saudá-las por serem im-
prescindíveis em suas funções. 
Ao longo de décadas, muitas 
figuras femininas têm ocupado 
espaços de liderança frente a 
seus condomínios e fazem isso 
com maestria.

A conciliação de conflitos, o 
manejo das finanças, bem como 
conservação predial e a alta exi-
gência por conhecimentos mui-
to específicos são desafios que 
todo síndico enfrenta, mas que 
as mulheres, em especial, por 

vezes enfrentam sob olhares de 
desconfiança ou descrédito pelo 
simples fato de serem mulheres.

Oportunamente neste mês, 
gostaríamos de frisar que no 
mundo atual não há mais espa-
ço para este tipo de preconceito 
e, além do mais, já está mais do 
que provado que as síndicas mu-
lheres são plenamente capazes 
de executar excelentes gestões, 
deixando uma marca positiva na 
administração de seus prédios.  

No Brasil de 2022 não há 
espaço para o machismo, assim 
como também não deve haver 
para outros tipos de discrimina-
ção. É por isso que nesta edição 
trazemos um artigo sobre o de-

ver de se combater práticas pre-
conceituosas dentro dos condo-
mínios, seja entre moradores, 
entre esses e funcionários ou 
até mesmo partindo do próprio 
síndico.

Infelizmente, os relatos de co-
mentários e ações que envolvem 
racismo, homofobia, preconceito 
contra religiões etc. se multipli-
cam atualmente. Em nosso texto 
trazemos exemplos de casos em 
que esses conflitos chegaram à 
Justiça. Lamentavelmente, falta 
tolerância e sobra desrespeito 
em muitos ambientes.

Nesse cenário de tanta dis-
córdia, precisamos fazer nossa 
parte como conciliadores. O res-

peito ao próximo deve ser sem-
pre uma bandeira a se defender 
nos condomínios, afinal este tipo 
de moradia pressupõe – de for-
ma inegociável – a convivência 
entre indivíduos que tem cultu-
ras, costumes, personalidades e 
opiniões distintas.

A noção de empatia, a capa-
cidade de colocar-se no lugar do 
outro, é fundamental para a pre-
servação de um ambiente har-
monioso e civilizado que é o que 
todos nós desejamos aos nossos 
condomínios. Assim como o Jor-
nal do Síndico, leve você esta 
mensagem adiante!

Desejamos a todos uma ex-
celente leitura!

Reconhecimento
ao poder feminino

jurisprudência

TJ-SP - Apelação APL 00140084120128260590 
SP 0014008-41.2012.8.26.0590 (TJ-SP)
Data de publicação: 13/02/2014
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Uso de redes na janela - Medida 
de segurança e de extensão do direito de propriedade que não afronta 
a legislação ou altera a fachada drasticamente - Ofensa à convenção 
condominial inexistente - Sentença mantida - Recurso desprovido.

TJ-SP - Apelação APL 00050858120108260562 
SP 0005085-81.2010.8.26.0562 (TJ-SP)
Data de publicação: 20/05/2014
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Vazamentos. Ação cominatória 
e indenizatória. Incerteza quanto à origem do problema. Falta de 
água em banheiro de apartamento residencial durante três meses. 
Danos morais não configurados. Apelação não provida.

TJ-SP - Apelação APL 10239621020158260196 
SP 1023962-10.2015.8.26.0196 (TJ-SP)
Data de publicação: 17/05/2016
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TAXA DE CONDOMÍNIO.
Cerceamento de defesa inocorrente. Cobrança efetuada de acordo 
com a fração ideal. Ação ajuizada pelo proprietário de uma cobertura, 
cuja fração correspondente é maior do que a dos demais condôminos. 
Parâmetro adotado em consonância com o art. 1.336 , I , do CC . 
Precedentes do E. STJ e desta E. Corte. Recurso desprovido.

TJ-SP - Apelação APL 01605395320088260100 
SP 0160539-53.2008.8.26.0100 (TJ-SP)
Data de publicação: 16/03/2016
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Ação de prestação de contas. 
Juízo de procedência, já em segunda fase do procedimento. 
Inteligência dos artigos 915 , § 2O , e 917 , do Código de Processo 
Civil . Apelo das rés. Desprovimento.

TJ-SP - Apelação APL 992080155315 SP (TJ-SP)
Data de publicação: 29/07/2010
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA DE CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO - Cobrança - Venda de aparelho televisor pela própria 
prestadora do serviço, para fins de realizar o próprio serviço 
prestado, por preço muito acima ao da média de mercado - Prática 
abusiva configurada pela excessiva desvantagem em que ficou o 
consumidor - Ação procedente - Recurso desprovido.
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RODRIGO KARPAT

C  om a chegada das chuvas, 
além de todos os proble-

mas que ela causa e que, infeliz-
mente, levam à tragédias, como 
ocorreu em Franco da Rocha 
(SP), a tendência é que, após a 
chuva, surja um outro problema 
muito comum: a dengue. 

Isso ocorre porque poças 
acabam se formando e, como já 
é sabido, água parada é terreno 
fértil para a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti, o causador 
da dengue. 

Tendo isso em vista, é pre-
ciso que a gestão, funcionários 
e moradores estejam atentos 
para isso, a fim de evitar focos 
de dengue no condomínio. Já 
passamos por um período difícil 
com a ômicron e a h3n2, então, 
precisamos evitar um novo pro-
blema como esse. 

Sendo assim, primeiramente, 
a gestão precisa fazer uma ins-
peção periódica nas áreas co-
muns a fim de detectar possíveis 
focos. Para isso, devem ser ob-
servados canos, buracos, vasos, 
laje, calhas etc. 

Outro pronto de extrema 
importância é verificar as caixas 
d’água e cisternas, caso essas 
fiquem destampadas, é preciso 
fechá-las.

Já em relação aos morado-
res, é preciso que esses verifi-
quem floreiras e vasos que ficam 
expostos nas sacadas/varandas 

das unidades, assim como es-
quadrias/canaletas das janelas 
que também são locais onde a 
água pode ficar parada.  Caso 
isso ocorra, esses precisam ser 
esvaziados prontamente. 

Durante a inspeção, no caso 
de o condomínio ter em algum 
local um grande foco de larvas 
em desenvolvimento, é de ex-
trema importância chamar uma 

empresa especializada em de-
detização para que esta possa 
analisar a situação e higienizar o 
local totalmente a fim de garan-
tir a segurança para todos que 
coabitam esse espaço.

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

3

limpeza

D iante da pandemia de Co-
vid-19, os condomínios, 

enquanto locais de ampla circu-
lação de pessoas, permanecem 
com a constante necessidade de 
evitar a contaminação, barrando 
a cadeia de transmissão do vírus.

Nesse contexto, os procedi-
mentos de desinfecção e saniti-
zação de ambientes já não são 
uma novidade. A busca por tais 
serviços cresceu muito desde 
o ano passado, seja para am-
bientes corporativos, repartições 
públicas, hotéis, e, claro, condo-
mínios. A procura segue em alta, 
visto que a limpeza de ambien-
tes por agentes profissionais mi-
nimiza riscos para os condômi-
nos e colaboradores.

A sanitização ou desinfecção 
é o processo que reduz o número 
de microrganismos patogênicos 
aos níveis seguros para a saúde, 
de acordo com RDC 14/2007 da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). O processo 
deve ser realizado exclusivamen-
te por empresas especializadas, 
que contem com químico res-
ponsável, cujos produtos e equi-
pamentos utilizados tenham cer-
tificação do Ministério da Saúde 
e Anvisa.

Esse cuidado é pertinente 
porque o “remédio” utilizado 
(sua qualidade, concentração e 
seus efeitos) deve ser eficaz con-
tra fungos, bactérias e vírus, po-
rém não pode ser tóxico a ponto 
de causar danos à saúde huma-
na ou aos animais de estimação. 
Também é importante que o quí-
mico usado não seja inflamável 

ou corrosivo a ponto de danificar 
as estruturas do prédio.

O procedimento será realiza-
do em três etapas. Primeiramen-
te é feito um diagnóstico com 
uma varredura da área e iden-
tificação de possíveis locais que 
podem ser contaminados como 
o chão, paredes, bancadas, ob-
jetos e especialmente interrupto-
res de luz, maçanetas, corrimãos. 
A segunda etapa é a sanitização 
propriamente dita com a aplica-
ção de produtos saneantes quí-
micos, visando à prevenção de 
infecções, inclusive Covid-19. 
Por fim, é emitido um certificado 
pela empresa responsável ates-
tando o procedimento feito.

Os síndicos devem saber, to-
davia, que o procedimento de 
sanitização é uma arma a mais 
na luta contra o coronavírus, 
mas que ao adotá-lo não signi-
fica que se deve baixar a guarda 
em relação a outras condutas. 
Pelo contrário, todo o protocolo 
de prevenção à contaminação 
deve ser seguido para que jun-
tas, todas as medidas, surtam 
efeito evitando adoecimento de 
moradores e funcionários.

Portanto, além de contra-
tar empresas de sanitização, é 
fundamental fiscalizar o uso de 
máscara facial dentro do condo-
mínio (inclusive de visitantes e 
prestadores de serviço), forne-
cer álcool gel para mãos, esta-
belecer distanciamento entre as 
pessoas, além de manter a lim-
peza de rotina nas áreas comuns 
usando álcool 70% e demais 
produtos de limpeza triviais.

Sanitização profissional: 
segurança por mais tempo

saúde

Condomínios e os
cuidados com a dengue

veja como prevenir a doença



Março | 2022

INFORMAÇÃO
COM CONTEÚDO E

CREDIBILIDADE,
TODOS OS MESES, 
GRATUITAMENTE,

PARA OS
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DA BAIXADA 

SANTISTA
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conscientização

ALDACI DE SOUZA

E m março, várias campanhas 
voltadas para a saúde da 

população estão sendo desenvol-
vidas. Marcadas por cores, elas 
visam conscientizar a pessoas 
quanto aos riscos de alguns tipos 
de doenças a exemplo do câncer 
renal e do câncer colo retais.

A campanha Março Azul Ma-
rinho tem como objetivo alertar 
as pessoas quanto aos sinais do 
câncer colo retal, acometendo o 
intestino grosso e o reto. Trata-
-se do câncer mais frequente 
entre os homens e o segundo 
entre as mulheres. Atinge, prin-
cipalmente, pessoas entre 50 e 
60 anos e os principais fatores 
que contribuem para o apareci-
mento da doença são o consumo 
de carne vermelha e processada, 
o sedentarismo, o abuso na in-
gestão de álcool, o tabagismo, o 
sobrepeso e a obesidade.

Na Assembleia Legislativa 
de Sergipe, a Lei nO 8.778/2020, 
de autoria da deputada Diná Al-
meida (PODE), cria a campanha 
Março Azul Marinho, visando à 
prevenção ao câncer colo retal. 
“Buscamos, com essa propositu-
ra, levar informação e conscienti-
zação para o nosso povo, pois a 
prevenção e diagnóstico precoce 
podem salvar mais vidas”, afir-
ma a parlamentar.

Diná Almeida lembrou que 
dados do Instituto Nacional do 
Câncer (INCA) mostram que, 

quase 41 mil brasileiros foram 
diagnosticados com câncer colo 
retais em 2020. “Embora seja 
bastante silencioso na sua fase 
inicial (se detectado cedo), este 
tipo de câncer apresenta uma 
taxa de cura bastante alta. A 
campanha de prevenção através 
da Lei 8.078 traz mais informa-
ções sobre a doença, seus sin-
tomas e formas de tratamento 
para a população sergipana”, 
acrescenta.

Azul Petróleo
Em Sergipe, o Governo do Es-

tado sancionou na gestão do go-
vernador Jackson Barreto, a Lei 
nO 8.198, de 28 de dezembro de 
2016, instituindo o mês Março 
Azul Petróleo, dedicado às ações 
de prevenção e combate ao Cân-
cer de Colo Uterino.

De acordo com a lei, fica ins-
tituída a realização de ações de 
prevenção e combate a esse tipo 
de câncer, devendo ser realizadas 

em cooperação com a iniciativa 
privada e com entidades civis, 
campanhas de esclarecimento, 
exames e outras ações educa-
tivas e preventivas de combate 
à doença; promover a troca de 
experiências e informações so-
bre o tema entre profissionais, 
pacientes e a sociedade em geral 
e ainda, incentivar a campanha 
estadual de vacinação contra o 
vírus HPV, destinada aos jovens 
de 9 a 13 anos de idade e a rea-

lização do exame preventivo Pa-
panicolau para detectar a doença 
em estágio precoce.

Março Roxo
A campanha Março Roxo 

tem por finalidade mobilizar e 
conscientizar a sociedade quan-
to aos direitos das Pessoas com 
Epilepsia. Dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) mos-
tram que mais de 50 milhões de 
pessoas no mundo sofrem com 
a doença. No Brasil, são mais de 
3 milhões.

A epilepsia não é uma doen-
ça mental, mas uma disfunção 
que causa descargas elétricas 
excessivas no cérebro, acarre-
tando alteração da consciência 
e movimentos musculares invo-
luntários. A campanha combate 
o preconceito contra as pessoas 
acometidas pela doença.

Já o Março Vermelho quer 
conscientizar a população quan-
to aos riscos do câncer que afeta 
o aparelho urinário. As pessoas 
devem ficar atentas aos sinais de 
sangue na urina, dores abdomi-
nais e na região das costas.

E o Março Amarelo cons-
cientiza sobre a Endometriose, 
doença causada pela inflamação 
do endométrio, causando fortes 
dores no período menstrual.

Especialistas informam que 
pessoas hipertensas, com so-
brepeso e fumantes, estão mais 
propensas a desenvolver proble-
mas renais.

Campanhas alertam para
a prevenção de doenças
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confira as dicas

Com a inflação em alta e 
o aumento da preocupação 
com o meio ambiente, sur-
giu à necessidade de inves-
tir em soluções tecnológicas 
que colaborem com a redu-
ção de custos e do impacto 
ambiental do condomínio.

Na transformação dos 
imóveis em condomínios 
inteligentes, a automação 
de processos, o consumo 
consciente, o 
fim do des-
perdício de 
papel, os cui-
dados com a 
segurança do 
patrimônio e 
toda a gestão 
do complexo 
i m o b i l i á r i o 
podem estar disponíveis na 
palma da mão do síndico.

O sistema Gestão Inteli-
gente de Condomínios da 
IouTility é uma ferramen-
ta completa e custodiável, 
que permite a administra-
ção condominial de forma 
rápida e remota, a partir de 
qualquer dispositivo com 
acesso à internet. Muito 
mais do que um aplicativo, 
esse software possibilita 
controlar tarefas por meio 
de sensores, acompanhar 
as contas de consumo do 

condomínio, comunicar-se 
com moradores e funcioná-
rios, além de garantir acesso 
ao sistema de segurança do 
imóvel, o dia inteiro.

Desenvolvida para facili-
tar o trabalho dos adminis-
tradores e contribuir para 
um condomínio inteligente 
e sustentável, a plataforma 
de Gestão Inteligente de 
Condomínios tem muitas 

outras aplica-
ções possíveis 
para adequar 
às necessida-
des do seu 
imóvel, in-
cluindo a cer-
tificação de 
assembleias 
on-line e o ar-

mazenamento de documen-
tos e contratos na nuvem.

A IouTility também de-
senvolve projetos de sof-
tware voltados para seu 
negócio. Entre em contato 
e descubra como a IouTility 
pode ajudar na implementa-
ção de processos inteligen-
tes, como o Agendamento 
Inteligente, e nas vendas da 
sua empresa.

Fale conosco pelo comer-
cial@ioutility.com.br ou so-
licite um orçamento direto 
pelo www.ioutility.com.br.

Saiba como
administrar seu 
condomínio de

maneira inteligente
e sustentável

Lixo eletrônico
O avanço da tecnologia e o aumento do 

poder aquisitivo da população são dois dos 
fatores que podem ajudar a justificar a con-
sideração elevação na produção de lixo ele-
trônico, ou seja, aqueles produtos eletrônicos 
que deixaram de ser úteis e provavelmente 
já foram substituídos por novos. Diferente-
mente de outros itens, esses não podem ser 
descartados de maneira convencional, pois 
além de vidro ou plástico, costumam possuir 
componentes diversos, inclusive alguns noci-
vos à natureza. Algumas dicas podem ajudar 
a realizar o seu descarte correto: antes de se 
desfazer de um computador, tablet ou celu-
lar, é fundamental apagar os seus dados pes-
soais e retirar as baterias, pois elas contêm 
elementos químicos. Jamais tente abrir ou 
quebrar ou desmontar o produto, pois isso 
pode liberar componentes potencialmente 
prejudiciais dentro dele. Os eletrônicos de-
vem ser descartados inteiros, desligados e 
limpos nos pontos de coleta apropriados, os 
quais você pode encontrar no site da Asso-
ciação Brasileira de Reciclagem de Eletroe-
letrônicos e Eletrodomésticos (abree.org.br/
pontos de recebimento).

Fossa séptica
Ainda existentes em várias localidades 

(principalmente as que não contam com rede 
de saneamento regular), as fossas sépticas 
demandam cuidados específicos, a fim de 
evitar a contaminação de solos, lençóis fre-
áticos e mananciais. Além da responsabili-
dade ambiental, outro fator motivador para 
realização de limpezas periódicas é a preocu-
pação com a salubridade do ambiente, evi-
tando maus odores e também a ocorrência 
de doenças de veiculação hídrica, como cóle-
ra, amebíase, infecções parasitárias, disente-
rias bacterianas. A maioria dos especialistas 
recomenda que o reservatório seja esgotado, 
no mínimo, uma vez a cada três anos, sendo 
essa periodicidade variável de acordo com o 
tamanho da fossa e a quantidade de pessoas 
que utilizam o sistema. A higienização é feita 
em 2 etapas, sendo a primeira um processo 
de drenagem por sucção para, posteriormen-
te, ser feita a limpeza efetiva dentro da fossa 
séptica. É válido ressaltar que tal serviço é 
licenciado por órgãos reguladores e somente 
empresas autorizadas podem fazer a limpe-
za, o transporte e o descarte de efluentes.

Eles podem estar presentes 
no hall ou outros espaços do 
condomínio, sempre com o in-
tuito de criar um ambiente mais 
aconchegante para moradores 
e visitantes. Para alguns, os so-
fás são itens indispensáveis no 
prédio! Porém não basta com-
prar um móvel de qualidade, é 
também necessário estar atento 
aos cuidados para que ele tenha 
uma longa vida útil e esteja ade-
quado ao uso sem proporcionar 
riscos a saúde. Isso porque além 
de acumular poeira, os sofás po-
dem servir de abrigo a ácaros, 
bactérias, fungos e até mesmo 

alguns insetos como cupins ou 
pulgas e carrapatos, caso haja 
contato com pets.

Portanto, a higienização dos 
estofados é importante para pre-
servar os sofás. Uma modalidade 
prática e eficiente de limpeza é 
a realizada a seco, a qual pode 
ser feita no próprio prédio, sem 

necessidade de deslocamento 
do móvel. A escolha por contra-
tar uma empresa profissional ou 
realizar a própria limpeza vai de-
pender do tipo de sofá. Para isso, 
é preciso observar a categoria na 
qual o revestimento se encaixa 
(observar etiqueta). As recomen-
dações são as seguintes: P - pro-
cesso de lavagem seja a seco; 
W - processo de lavagem úmido, 
em que podem ser utilizados pro-
dutos específicos e ingredientes 
caseiros, como água, vinagre, de-
tergente, e outros líquidos espe-
cíficos; F - processo de lavagem a 
seco profissional.

Limpeza de sofás
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legislação

O  ambiente condominial im-
põe maior convivência e 

interação entre pessoas, as quais 
podem ter pensamentos, opini-
ões e personalidades diferentes. 
Até aí tudo bem. O convívio com 
o diferente faz parte da dinâmica 
em sociedade. Entretanto, o pro-
blema começa a surgir quando 
tais diferenças se acentuam e 
um indivíduo utiliza uma carac-
terística do outro para julgá-lo, 
utilizando a discriminação como 
recurso para proferir ofensas.

Nesse contexto, é importan-
te lembrar que no nosso país 
existem leis que condenam 
atitudes discriminatórias, seja 
por raça, cor, culto, orientação 
sexual. Também devemos res-
saltar que o condomínio deve 
coibir veementemente tais com-
portamentos e isso deve partir 
primeiramente da postura do 
próprio síndico ou síndica jun-
to a funcionários e outros con-
dôminos. Em segundo lugar, é 
válido que o condomínio ajude 
a conscientizar os moradores 
sobre o tema, seja por meio de 
comunicados, cartazes ou du-
rante assembleia. 

Os casos de discriminação em 
condomínios só aumentaram nos 
últimos anos, demonstrando ser 
um reflexo dos tempos de intole-
rância que vivemos atualmente. 
Além daqueles que chegam efe-

tivamente se tornam processos 
na Justiça, há também os peque-
nos incidentes que muitas vezes 
não são judicializados. Portanto, 
estima-se que o comportamento 
discriminatório seja ainda mais 
presente do que supomos.

No início deste ano, a 25a Vara 
Criminal de São Paulo condenou, 
por injúria racial e ameaça, ho-

mem que proferiu ofensas antis-
semitas contra vizinho. Consta 
nos autos que as partes anterior-
mente haviam se desentendido 
por causa de vaga na garagem. 
No dia dos fatos, a vítima estava 
parada com sua moto, conver-
sando com funcionários, quando 
o acusado o ofendeu com frases 
antissemitas – “Hitler estava cer-

to” e “a raça de vocês não pres-
ta”. Quando o vizinho pegou o 
celular para gravar o ocorrido, o 
réu tomou-lhe o aparelho e pro-
feriu ameaças. Os seguranças do 
condomínio que presenciaram o 
ocorrido confirmaram as ofensas 
racistas e a ameaça.

Outro exemplo, também jul-
gado no Tribunal de Justiça de 

São Paulo, se deu em decisão 
contra uma empresa de serviços 
e mão de obra a qual terá de in-
denizar em R$ 30 mil um porteiro 
chamado de “negro safado” por 
um zelador. Segundo o processo, 
o empregado controlava a entra-
da e a saída dos veículos de um 
condomínio em Cajamar, municí-
pio que fica a 30 quilômetros de 
São Paulo. As ofensas partiram 
do zelador do residencial, que se 
referia ao empregado, “inclusi-
ve para os moradores e demais 
empregados”, como “macaco”, 
“negro safado” e “gay”.

Legislação
Muitas vezes, os termos “ca-

lúnia”, “injúria” e “difamação” 
são erroneamente banalizados 
e até mesmo tratados como si-
nônimos pelos leigos para deno-
minar qualquer tipo de insulto, o 
que não é correto juridicamente. 
A calúnia (artigo 138 do Código 
Penal) é quando alguém está 
imputando falsamente a outro 
um fato definido como crime. 
Já a difamação (artigo 139 do 
Código Penal) se dá quando um 
indivíduo atribui fato ofensivo 
à reputação de outro perante 
à coletividade. Por fim, tem-se 
a injúria (artigo 140 do Código 
Penal) a qual consiste na formu-
lação de um juízo de valor sobre 
outra pessoa. 

P  or vezes os síndicos preci-
sam lidar com questiona-

mentos sobre o valor da taxa 
condominial cobrada. Em tempos 
de crise financeira, todo mundo 
quer economizar e é natural que 
os reajustes incomodem alguns 
moradores, afinal sempre que 
uma despesa aumenta, também 
se dificulta o meio para manter 
seu pagamento em dia. Em meio 
a esse cenário, é comum surgir a 
pergunta “por que algumas uni-
dades pagam mais que outras?”.

Essa questão se dá especial-
mente em prédios que possuem 
imóveis com diferentes metra-
gens: apartamentos com mais 
ou menos quartos, com áreas 
de lazer particulares ou proprie-
tários detentores de mais va-

gas de garagem, por exemplo. 
Mesmo usufruindo das mesmas 
áreas comuns (salão de festas, 
piscina, academia etc.) e consi-
derando também que despesas 
com conservação, água, ener-
gia e salários de funcionários 
não têm relação com o tamanho 
dos apartamentos, a dúvida so-
bre as diferenças no rateio de 
taxas existe.

Faz-se necessário compre-
ender, portanto, o conceito de 
“fração ideal” presente na legis-
lação dos condomínios edilícios. 
Isso vem a ser o percentual de 
cada unidade correspondente 
em relação ao todo, ou seja, o 
quanto a unidade privativa do 
morador corresponde dentro do 
empreendimento.

De modo geral, tal parâmetro 
demonstra o “tamanho” da fatia 
de que cada condômino usufrui 
no prédio e, portanto, determina 
também o peso das suas respon-
sabilidades com esse. Em suma, 
convenciona-se o cálculo da 
taxa condominial feito de acor-
do com o tamanho da unidade. 
As regras para o cálculo estão 
contidas na norma da ABNT de 
nO 12.721/2005, intitulada: “Cri-
térios para avaliação de custos 
de construção para incorporação 
imobiliária e outras disposições 
para condomínios edilícios”.

Respaldo legal
É legítimo executar este tipo 

de cobrança diferenciada? Res-
pondendo de maneira simplifica-

da: sim, desde que a Convenção 
não se oponha formalmente a 
respeito. É válido enfatizar que 
o condomínio possui a prerro-
gativa de igualar ou diferenciar 
as taxas, a depender da vontade 
geral dos condôminos e, caso se 
opte por uma cobrança igualitá-
ria entre todas as unidades, esta 
deliberação necessita estar pre-
vista na Convenção.

A proporcionalidade da “fra-
ção ideal” já é ponto pacificado 
no entendimento dos tribunais, 
que a consideram legítima, obe-
decendo ao que consta no arti-
go 1.336 do Código Civil, em 
seu inciso I, o qual afirma que 
está entre os deveres do con-
dômino “contribuir para as des-
pesas do condomínio na pro-

porção das suas frações ideais, 
salvo disposição em contrário 
na Convenção”.

Ressalta-se, conforme já 
mencionado, que cada condomí-
nio é livre para ponderar e dis-
cutir quais são suas prioridades 
mediante cada contexto parti-
cular, podendo decidir pelo que 
melhor satisfaz as necessidades 
da sua comunidade; sempre 
lembrando que tal pauta deve 
ser levada à assembleia e refe-
rendada por no mínimo 2/3 dos 
condôminos (quórum obriga-
tório para alterar Convenções). 
Caso o documento seja omisso 
na descrição do cálculo do ra-
teio, não há o que seja contes-
tado: prevalece a cobrança por 
“fração ideal”.

Combate ao preconceito deve ser
uma bandeira dentro do condomínio

Cobrança por “fração ideal” é legítima?
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O certificado digital é obri-
gatório aos condomínios 

desde 2013, embora ainda haja 
os que permanecem em situação 
irregular. Trata-se de um instru-
mento que permite a geração de 
uma assinatura autenticada de 
forma virtual, mas que propor-
ciona a mesma validade jurídica 
de uma assinatura manuscrita, 
sendo um recurso ainda mais fun-
damental nos tempos atuais em 
que há limitações à execução de 
tarefas presencialmente devido à 
necessidade de distanciamento.

Sem esta ferramenta obriga-
tória, o síndico não consegue re-
alizar várias de suas obrigações, 
o que vem a trazer consequên-
cias no âmbito da legalidade, 
seja em termos contábeis ou 
trabalhistas, por exemplo. Entre 
outras finalidades, a certificação 
digital é necessária para cumprir 
com o envio de informações so-
bre funcionários à conectividade 
social da Caixa Econômica Fede-
ral e proceder obrigações fiscais. 

Emissão de assinatura
O certificado digital tem o 

intuito de assegurar a confiabi-
lidade e autenticidade de dados, 
garantindo que a assinatura cor-
respondente é de fato legitima-
da pela pessoa física ou jurídica 
que a emite. Desse modo, assim 
como outros documentos, ele 
possui uma validade e precisa 
ser renovado periodicamente.

Primeiramente, devemos recor-
dar como se faz a certificação ini-
cial. Para tanto, é necessário que o 
indivíduo se dirija a uma Autorida-
de de Registro (AR) ou Autoridade 
Certificadora (AC) com documen-
tos seus e/ou da pessoa jurídica 
que representa. Alguns exemplos 
de unidades que possuem a au-
torização para emitir certificados 
digitais pelo Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação (ITI): 
Certisign, Serasa Experian, Caixa 
Econômica Federal e SERPRO.

No caso dos condomínios, 
a documentação exigida para 
emissão de assinatura digital é 
composta por: cartão de CNPJ do 
condomínio; cópia da conven-
ção; instituição do condomínio, 
disponível por meio do cartório 
de imóveis; especificação do 
condomínio (documento referen-
te ao projeto do empreendimen-
to feito pela construtora); ata 
de eleição registrada e assinada 
com firma reconhecida do atual 
síndico; comprovante de resi-
dência do síndico, bem como RG 
e CPF (ou CNH) do síndico.

Renovação de autenticidade
Após algum tempo, que 

geralmente é de três anos, o 
usuário pode começar a receber 
avisos sobre a necessidade de 
atualizar seu certificado. Essa 
renovação na maioria das Au-
toridades Certificadoras é feita 
de modo simples, online, desde 
que não haja alterações nos da-
dos fornecidos. Caso contrário, 
deve-se comparecer presencial-
mente com a documentação.

A renovação 100% online 
se dá em etapas de conferência 
de dados, assinatura de termo, 
cadastro de senha e pagamento 
da taxa cobrada (variável entre 
R$ 200,00 e R$ 400,00, apro-
ximadamente). Isso deve ser 
feito enquanto a mídia (cartão 
inteligente ou token usb) está 
conectada.

PAULO JOSÉ FERRAZ
DE ARRUDA JUNIOR

N ovos materiais, modelos, 
cores, tecnologia de tin-

tas, acabamentos, esquadrias 
surgem a todo o momento, cau-
sando uma enorme vontade de 
fazer modificações nos imóveis. 

Entretanto há no Código Civil, 
e na Lei nº 4591/64 (Lei dos Con-
domínios) regras que limitam al-
terações nos apartamentos, espe-
cialmente nas áreas externas do 
imóvel. A vida em condomínio, a 
propriedade conjunta, a existên-
cia de áreas comuns (que perten-
cem a todos os proprietários de 
imóveis do condomínio) tornam 
fundamentais a existência de re-
gras de bom uso da fachada de 
condomínios edilícios.

Assim sendo, com o fim de 
evitar que cada condômino uti-
lize da sua parcela da fachada, 
correspondente ao seu imóvel, 
há vedação legal de sua altera-
ção sem autorização expressa 
da unanimidade dos moradores 
adimplentes, conforme precei-
tuam a Lei 4591/64, artigo 10, 
parágrafo 2.

A fachada está relacionada 
com a harmonia do conjunto 
arquitetônico da construção, 
podendo sua alteração acarretar 
desvalorização do imóvel, quan-
do ocorre de maneira desorde-
nada. O fechamento com grades 
ou vidros, instalação de toldos, 
forros, antenas, aparelhos de ar 
condicionado, troca de porta, ou 
mesmo a mudança da cor das 
paredes podem caracterizar a al-
teração da fachada.

Logo os moradores devem 
respeitar essa regra, atendendo 
a legislação. Em que pese à exis-
tência desta restrição, a lei per-
mite que alterações de fachada 
quando essas tem por finalida-
de a segurança dos moradores 
do imóvel, com, por exemplo, a 
colocação de redes de proteção. 
Nesta hipótese podem os condô-
minos, através de assembleia, 

Tema importante, e ao mesmo tempo inquietante

Certificação digital: 
como emitir e
como renovar

Alteração da fachada
do condomínio edilício

estabelecerem uma padroniza-
ção, para que o impacto da área 
externa do edifício seja dimi-
nuta. Outra forma para realizar 
alterações nas áreas comuns de 
um condomínio edilício está pre-
vista no artigo 1341 do Código 
Civil, que exige convocação de 
assembleia condominial, e um 
determinado quórum para sua 
aprovação. 

Assim determina o referido 
artigo:

“Art. 1.341”. A realização de 
obras no condomínio depende:

I - se voluptuárias, de voto de 
dois terços dos condôminos;

II - se úteis, de voto da maio-
ria dos condôminos.

§ 1O As obras ou reparações 
necessárias podem ser realizadas, 
independentemente de autoriza-
ção, pelo síndico, ou, em caso de 
omissão ou impedimento deste, 
por qualquer condômino.

§ 2O Se as obras ou reparos 
necessários forem urgentes e im-
portarem em despesas excessi-
vas, determinada sua realização, 
o síndico ou o condômino que 
tomou a iniciativa delas dará ci-
ência à assembleia, que deverá 
ser convocada imediatamente.

§ 3O Não sendo urgentes, as 
obras ou reparos necessários, 
que importarem em despesas 
excessivas, somente poderão ser 
efetuadas após autorização da 
assembleia, especialmente con-
vocada pelo síndico, ou, em caso 
de omissão ou impedimento des-
te, por qualquer dos condôminos.

§ 4O O condômino que re-
alizar obras ou reparos neces-

sários será reembolsado das 
despesas que efetuar, não ten-
do direito à restituição das que 
fizer com obras ou reparos de 
outra natureza, embora de inte-
resse comum.”

Benfeitoria útil é aquela que 
irá contribuir para melhora, au-
mento, ou para facilitar o uso 
da coisa, tornando-a mais útil. 
Benfeitoria voluptuária é aque-
la realizada para embelezar, ou 
para tornar mais agradável o 
seu uso.

De outro lado o artigo 10 da 
Lei 4591/64, de maneira mais 
específica, que alteração da fa-
chada de um edifício exige vota-
ção unanime.

Assim trata o referido artigo:
“Art. 10. É defeso a qualquer 

condômino:
(...)
§ 2O O proprietário ou titular 

de direito à aquisição de unida-
de poderá fazer obra que ou mo-
difique sua fachada, se obtiver 
a aquiescência da unanimidade 
dos condôminos.

A modificação da área exter-
na do imóvel, sem aquiescência 
unanimidade da assembleia con-
dominial acarretar o desfazimen-
to da obra (STJ – REsp: 1483733 
RJ 2012/0042763-0, Relator: 
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, Data de Julgamento: 
25/08/2015, T3 – TERCEIRA 
TURMA Data de Publicação: DJe 
01/09/2015 RB vol. 624 p. 45).

Paulo José Ferraz de Arruda Junior é 
advogado especializado em Direito 
Condominial, com atuação também 
nas áreas Cível e Trabalhista
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Quem nunca precisou reali-
zar um pequeno reparo em 

casa e constatou que algo sim-
ples pode se tornar um verdadei-
ro desafio quando não se possui 
a ferramenta essencial para exe-
cutar tal tarefa? No contexto dos 
condomínios, isso pode ser um 
desafio diário, visto que a ma-
nutenção e conservação predial 
com frequência exige habilida-
des como apertar ou afrouxar 
parafusos, fazer um furinho na 
parede, trocar uma torneira ou 
maçaneta, ajustar dobradiças, 
entre outras tarefas de pequeno 
porte que quase sempre ficam a 
cargo do zelador.

É por isso que todo condo-
mínio precavido deve possuir 
um bom kit de ferramentas, para 
que esses pequenos ajustes do 
cotidiano possam ser feitos com 
rapidez e eficiência. É interes-
sante que o síndico tenha um 

inventário de todos os itens dis-
poníveis, adicionando as respec-
tivas datas de validade (quando 
for o caso) e que essa listagem 
vá sendo atualizada de acordo 
com novas aquisições. Esse con-
trole ajuda a evitar perdas e sa-
ber o prazo para se fazer trocas 
ou reposições.

Outro ponto sensível a ser 
destacado é quanto a proibição 
de “empréstimos”, seja para fun-
cionários, para moradores que 
desejam realizar serviços domés-
ticos ou para o próprio síndico. É 
importante destacar para todos 
que a caixa de ferramentas é um 
patrimônio coletivo, pertence ao 

condomínio e não deve servir 
a necessidades particulares, de 
modo a impedir o manuseio in-
correto e possível dano, perdas 
de itens e até mesmo furtos. 

Conteúdo indispensável
Mas o que não pode faltar 

dentro de uma caixa de ferramen-
tas para o condomínio? É claro 
que os recursos podem ser mais 
ou menos sofisticados, a depen-
der de quanto se está disposto a 
investir, porém há coisas básicas 
que não podem ficar de fora.

Um conjunto de chaves é fun-
damental: chave inglesa, chaves 
de fenda com ponta chata, chave 
Philips, chave para torque. Além 
delas, precisamos de parafusos, 
porcas e buchas de variados ta-
manhos. Alicate, pregos e mar-
telo também devem estar no kit. 
Equipamentos como furadeira e 
parafusadeira podem ser bons in-

vestimentos, pois certamente aju-
darão na rotina do condomínio.

Outros serviços demandaram 
uso de veda rosca, fita isolante, 
fita vedante, fita colante dupla 
face, lixas e serras. Utensílios que 
ajudam quem está executando o 
serviço: tesoura ou estilete, fita 
métrica, trena, nível de bolha de 
ar, lanterna, um benjamim (ou 
“T”); uma extensão com conexão 
elétrica, além de, é claro, uma boa 
maleta para guardar todo o kit.

Afora as ferramentas, uma 
dica boa é ter sempre por per-
to alguns produtos novos para 
repor outros inutilizados rapida-
mente. Por exemplo: lâmpadas, 
bem como suportes plafon ou 
lustres no mesmo padrão usado 
em todo o condomínio; maça-
neta; resistência elétrica; inter-
ruptores de uma ou mais teclas; 
placa cega para fechar saída de 
fios e placa de tomadas.

Caixa de ferramentas: como montar um
kit de sobrevivência para o condomínio
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ALFARO Engenharia
Tel.: (13) 3251.6088 - veja anúncio na página 7

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
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TRATAMENTO DE PISO

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

artigo

SIMONE GONÇALVES

 

A alteração de fachada em con-
domínios é um assunto polê-

mico e precisa ser analisada, já que 
pode acarretar prejuízo direto no va-
lor dos imóveis do prédio.

Importante saber que fachada 
não se limita ao que é visível e sim a 
todas as faces externas do imóvel, ou 
seja, frontal, laterais e posterior.

Desse modo, pode-se entender 
que as faces externas são aquelas 
que constituam o conjunto harmô-
nico de formas e cores derivado da 
identidade arquitetônica concebida 
para o condomínio.

Logo, considera-se fachada toda 
área externa que compõe o visual do 
condomínio, dentre elas as paredes 
externas, sacadas, janelas, esqua-
drias, portas, portões de entrada e 
saída além de outras que compõem a 
harmonização do prédio.

Se você mora ou tem imóvel em 
condomínio, é importante saber que 
no Código Civil temos os direitos e 
deveres dos condôminos. Vejamos:

“Art. 1.335. São direitos do con-
dômino:

I - usar, fruir e livremente dispor 
das suas unidades;

Art. 1.336. São deveres do condô-
mino: 

I - contribuir para as despesas do 
condomínio na proporção das suas 
frações ideais, salvo disposição em 
contrário na convenção; (Redação 
dada pela Lei nO 10.931, de 2004)

II - não realizar obras que compro-

metam a segurança da edificação;
III - não alterar a forma e a cor 

da fachada, das partes e esquadrias 
externas;

IV - dar às suas partes a mesma 
destinação que tem a edificação, e não 
as utilizar de maneira prejudicial ao 
sossego, salubridade e segurança dos 
possuidores, ou aos bons costumes”.

Além dos referidos artigos, tam-
bém temos o artigo 10 da Lei nO 
4.591/64, a qual dispõe sobre o con-
domínio em edificações e as incorpo-
rações imobiliárias:

“Art. 10. É defeso a qualquer con-
dômino:

I - alterar a forma externa da fa-
chada;”.

Como se vê, decorre da lei a proi-
bição da alteração da fachada e, ge-
ralmente, também consta na conven-
ção do próprio condomínio.

Atualmente, o entendimento do-
minante em nossa jurisprudência é 
de que o conceito jurídico de fachada 
abrange todas as faces do condomí-
nio edilício, ainda que não visíveis de 
forma imediata aos transeuntes, ou 
seja, os pedestres.

Tanto os Código Civil quanto a 
Lei 4.591/1964 traçam critérios ob-
jetivos bastante claros a respeito de 
alterações na fachada de condomí-
nios edilícios, os quais devem ser 
observados por todos os condômi-
nos indistintamente.

Porém é importante salientar que 
mesmo a legislação dispondo sobre 
a proibição de alteração, ainda assim 
é possível a modificação de fachada 

desde que autorizada pela unanimida-
de dos condôminos, conforme dispõe 
o artigo 10, § 2O, da Lei nO 4.591/1964.

Logo, há possibilidade de legi-
timar alterações através de assem-
bleias devendo tais alterações serem 
inseridas na convenção condominial. 

Para melhor elucidar, por exemplo, 
temos que a mudança na cor original 
das esquadrias externas, fora do pa-
drão arquitetônico do condomínio e 
não autorizada pela unanimidade dos 
condôminos, caracteriza alteração de 
fachada, desse modo, passível de 
desfazimento, uma vez que contraria 
o Código Civil - artigo 1.336, III e a 
Lei nO 4.591/1964, artigo 10.

Isso porque é proibido aos condô-
minos proceder alteração da fachada, 
estabelecida pelo modelo padrão do 
condomínio, com alteração de cores, 
sem prévia autorização dos demais. 

Vale destacar que, mesmo haven-
do violações à lei e/ou irregularida-
des, por outros condôminos, inclusi-
ve com a aceitação do condomínio, 
não serve como referência para con-
tinuar ocorrendo mais violações e/ou 
irregularidades.

A alteração da fachada dos con-
domínios é assunto que traz dúvidas 
para síndicos e condôminos.

Quando falamos em condomínio é 
preciso ter clareza que a regra geral é 
a de que é proibido aos condôminos 
realizarem modificações nas fachadas 
sem o consentimento dos demais.

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

Fachada em condomínios: saiba
o que é considerado alteração!

administração

P opularizadas por aplicativos 
que aproximam anuncian-

tes e interessados, as locações 
de curta temporada cresceram 
substancialmente na última dé-
cada. Em uma primeira análise, 
a possibilidade de encontrar in-
quilinos com praticidade e me-
nos burocracia mostrou-se uma 
opção de renda para muitos 
proprietários de imóveis. Do ou-
tro lado, também há vantagens 
para quem aluga uma hospe-
dagem geralmente mais barata 
e exclusiva que os tradicionais 
hotéis, seja para viagem de ne-
gócios ou lazer.

Contudo, há um lado dessa 
história que frequentemente sai 
prejudicado com o fluxo inter-
mitente de “novos moradores”: 
o condomínio. Queixas de des-

cumprimento de regras do regi-
mento interno aumentam: é o 
barulho excessivo, danos a equi-
pamentos coletivos, bagunça em 
áreas comuns, conflitos pessoais 
entre condôminos entre outros 
problemas que eventualmente 
surgem com a passagem dos 
locatários de curta temporada. 
Afinal, é inegável constatar que 
nem todo mundo zela pelo imó-
vel dos outros da mesma manei-
ra como seu fosse seu.

E como fica tal questão pe-
rante a lei? Isso ainda não é 
ponto pacificado pela Justiça 
brasileira, o que frequentemente 
causa desentendimentos, pois 
atualmente o que é válido é o 
entendimento de que os aluguéis 
por aplicativo (com finalidade de 
lazer, por curtíssimos intervalos) 

se enquadram como alugueis de 
curta temporada (menos de 90 
dias), sendo, portanto, um di-
reito do proprietário usufruí-lo. 
Todavia, sabe-se na prática que 
constituem uma modalidade dis-
tinta de ocupação.

Como solucionar
Enquanto há decisões contra 

e a favor dessas locações curtas, 
o impasse sobre permissão ou 
proibição permanece e os con-
domínios residenciais precisam 
lidar com os conflitos derivados 
dessa prática. O que fazer nesse 
sentido? O mais sensato a se fa-
zer é consultar a opinião e dese-
jo dos moradores a respeito, de 
preferência convocando uma as-
sembleia extraordinária sobre o 
tema e, após um entendimento 

sobre, incorporar tal deliberação 
à convenção.

Essa é a recomendação atual 
da Associação das Administra-
doras de Bens Imóveis e Con-
domínios de São Paulo (AABIC), 
a qual emitiu no final de 2021 
uma circular orientando admi-
nistradoras e condomínios quan-
to à abordagem mais adequada 
para o aluguel por temporada. 
Para a entidade, os condomínios 
devem se amparar no que esta-
belecem suas respectivas con-
venções enquanto a jurisprudên-
cia não está consolidada. Se não 
houver previsão nesse documen-
to, a orientação é de que seja 
essa pauta seja votada e apro-
vada por pelo menos dois terços 
dos proprietários das unidades 
que constituem o condomínio, 

conforme manda, conforme a o 
artigo 1.351 do Código Civil (Lei 
10.406/02) sobre alterações em 
convenção. 

Na avaliação do presidente 
da AABIC, Graiche Júnior, a in-
serção da permissão ou proibi-
ção da locação por temporada 
curta na convenção é o mais 
adequado, pois garante maior 
segurança jurídica para as par-
tes envolvidas. “Até que o tema 
controverso seja completamente 
pacificado por novo julgamento 
com força vinculante ou por al-
teração de lei, é recomendável 
tratar do assunto de forma ex-
pressa na Convenção de condo-
mínio, adaptando-se à vontade 
democrática dos condôminos, de 
forma a permitir ou vetar o uso 
de aplicativos”, pondera.

Assembleia deve ser consulta sobre locação de curta temporada

SÍNDICO PROFISSIONAL

SERRALHERIA

REFORMAS E LAUDOS

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

SANVICON Construções e Reformas
Tel.: (13) 3019.3916 - veja anúncio na página 3
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A Dora é mestre em artes marciais.
Sabe qual é o seu golpe preferido?

Resposta: a voa-Dora.

Por que o zagueiro, quando se aposenta,
é o jogador que deixa mais saudades?
Resposta: porque o zagueiro é o que
faz mais falta.

Qual é a mãe mais brava do mundo?
Resposta: a eletricidade.

Mexe nos fios dela pra você ver…

Como chama o policial
que se olhou no espelho?

Resposta: policial civil.

Sabe como se faz 
para transformar 

um suco em cobra?
Resposta: é só fazer 

cócegas no suco 
que o suco-ri.

Por que a caminhonete 
da igreja bateu?

Resposta: porque ela 
estava sem frei.

Por que os pássaros 
voam para o sul?
Resposta: porque 
andando levariam

muito tempo.

Qual o animal que
não vale mais nada?
Resposta: o javali.

Qual animal que
anda com a pata

na cabeça?
Resposta: um pato

apaixonado.

Por que a vassoura
não luta caratê?

Resposta: porque ela
já luta capoeira.

Qual é o vinho que não tem álcool?
Resposta: ovinho de codorna.

Por que o dinossauro não
consegue bater palma?

Resposta: porque ele já foi extinto.

O que o mar falou
a um náufrago que

estava se afogando?
Resposta: nada.

síndico também ri seu condomínio

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

Um prédio se chama Brasil
e cada andar é um estado.

Como se chama o elevador?
Resposta: apertando o botão.

Qual estado do Brasil
queria ser um veículo?

Resposta: Ser-jipe.

No início de 2022, um pré-
dio residencial localizado 

em Belo Horizonte ganhou as 
manchetes da mídia e compar-
tilhamentos de fotos em redes 
sociais devido ao desabamen-
to parte de sua área de lazer. 
Embora as fortes chuvas que 
acometeram a capital mineira 
no período tenham contribu-
ído para o fato, tal incidente 
acendeu o alerta para síndicos 
e gestores de condomínio es-
tarem mais vigilantes quanto 
à existência de vazamentos 
hidráulicos nas estruturas de 
seus imóveis.

O ocorrido se deu no mês 
de janeiro, no bairro Buritis, 
necessitando que os morado-
res evacuassem o edifício não 
apenas uma vez, mas duas 
vezes. Primeiramente, no dia 
9 houve um desmoronamento 
parcial da área de lazer, quan-
do – de acordo com o Corpo 
de Bombeiros – não se verifi-
cou dano estrutural no prédio, 
sendo afetada apenas a área 
onde a quadra está localiza-
da. Posteriormente, no dia 27 
de janeiro, novo desabamento 
ocorreu na área de lazer e os 
condôminos também precisa-
ram deixar o imóvel por ordem 
da Defesa Civil, que vistoriou 
o espaço. Não houve registro 
de feridos e nem de danos em 
vizinhos.

A causa do problema? Pos-
sivelmente infiltrações e vaza-
mentos. Em nota, Defesa Civil 
enfatizou que “a responsabili-
dade de manutenção, estabili-
dade, conservação, fechamen-
to, segurança e salubridade 
do imóvel é do proprietário, 
conforme artigo 8O da Lei NO 
9725 Código de Edificações 
do Município de Belo Horizon-
te”. Além disso, os responsá-
veis pelos condomínios foram 
orientados a manter o isola-
mento e providenciar ações 
para mitigação dos riscos e 
recuperação do local”.

O sinistro ocorrido em Belo 
Horizonte serve para sensi-
bilizar todos que vivem em 
condomínios, especialmente 
aqueles que o administram, 
no sentido de identificar e 
tratar precocemente falhas no 
sistema hidráulico, visto que 
o vazamento inadequado de 
água pode levar à oxidação 
de estruturas de sustentação, 

desplacamento de revesti-
mentos, além de notórios 
danos à estética do imóvel, 
sem contar com os prejuízos 
à salubridade devido a maior 
proliferação de mofo.

Se por um lado é verdade 
que o período de chuvas con-
tribui negativamente para sur-
gimento e agravamento de in-
filtrações – especialmente em 
áreas mais vulneráveis, como 
coberturas – é também ver-
dade que outros vazamentos 
podem ocorrer, independen-
temente da ação das chuvas, 
durante o ano inteiro, devido 
a problemas nas instalações 
hidrossanitárias, seja por falta 
de manutenção, entupimen-
tos, projetos executados com 
insumos de baixa qualidade 
ou mau dimensionamento 
(quando não se calcula corre-
tamente as perdas de carga 
das conexões e o volume do 
fluído não é proporcional ao 
diâmetro da tubulação).

Manutenções obrigatórias
A NBR 5674 da ABNT é 

o único texto normativo que 
contempla os procedimen-
tos concernentes ao controle 
e avaliação da qualidade da 
manutenção de edificações e 
ela jamais deve ser realizada 
de modo improvisado e casu-
al. As manutenções são dife-
renciadas em: rotineiras (que 
é um fluxo constante de ser-
viços padronizados e cíclicos, 
por exemplo, limpeza geral e 
lavagem de áreas comuns); 
corretivas (demandam ação 
ou intervenção imediata a fim 
de permitir a continuidade 
do uso dos sistemas ou evi-
tar graves riscos ou prejuízos 
pessoais e/ou patrimoniais 
aos seus usuários ou proprie-
tários) e as manutenções pre-
ventivas (programadas com 
antecedência priorizando as 
solicitações dos usuários, gra-
vidade e urgência, e relatórios 
de verificações periódicas so-
bre o estado de degradação). 
Nos condomínios, o vazamen-
to hidráulico pode ser um pro-
blema silencioso e, quando 
vem a ser descoberto, já se 
apresenta com grandes preju-
ízos e complicações. Portanto, 
é importante que síndicos e 
condôminos estejam com vis-
torias em dia.

Desabamento em BH 
alerta para prevenção e 

tratamento de infiltrações
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meio ambiente

D iferentes regiões brasileiras 
enfrentam desde outubro 

de 2020 uma crise de escassez 
hídrica, devido à irregularidade 
no período e volume de chuvas. 
Tal cenário crítico se desdobrou 
em impactos financeiros na vida 
dos brasileiros, como o aumento 
das tarifas de água e, principal-
mente, de energia elétrica, uma 
vez que nosso país depende ba-
sicamente de usinas hidroelétri-
cas. Esse panorama serviu para 
alertar as pessoas sobre a neces-
sidade de se fazer um uso mais 
racional de recursos.

Além da economia de ener-
gia, a racionalização da água 
também deve ser buscada no 
âmbito dos condomínios. Nesse 
sentido, não falamos apenas na 
responsabilidade ambiental com 
a causa, mas também no manejo 
financeiro dos caixas administra-
tivos, tendo o resultado benéfico 
de se poupar dinheiro ao final 
do mês nas contas ordinárias de 
manutenção predial.

Embora nem todos os es-
tados estejam sofrendo com a 
crise hídrica, adotar medidas de 
uso racional da água só traz be-
nefícios. Confira 5 boas dicas de 
como economizar!
l Identificar e reparar pro-

blemas: tanto os síndicos e 
zeladores, quanto os próprios 
moradores devem estar atentos 
à existência de possíveis vaza-
mentos em unidades privativas 
ou áreas comuns. Esses devem 
ser consertados o mais breve 
possível, visto que a despesa 
com o reparo será inferior ao 
desperdício provocado por infil-
trações, por menores que sejam.
l Gotejamento: a confe-

rência periódica de válvulas, 
conexões hidráulicas e tornei-
ras presentes nas áreas de uso 
comum serve para identificar 

precocemente o surgimento de 
goteiras. O mesmo deve ser in-
centivado entre os condôminos. 
O pinga-pinga desnecessário é 
literalmente dinheiro escoando 
pelos ralos. 
l Hidrômetros: sabemos que 

a responsabilidade e comporta-
mento dos moradores tende a se 
diferenciar a depender de como 
a conta de água é cobrada: se 
contabiliza o consumo de cada 
unidade ou se o gasto de todos 
é socializado e repartido igual-
mente, sendo incluso na taxa 
condominial. Assim, a individua-
lização dos hidrômetros, embora 
demande um investimento inicial 
para ser posta em prática, con-
fere um resultado de economia 
posteriormente, já que a medida 
estimula que cada família adote 
hábitos mais sustentáveis.
l Torneiras inteligentes: a 

instalação de dispositivos como 
arejadores e temporizadores 
nos pontos de consumo evita o 
desperdício. Os arejadores nos 
dão a impressão da descida de 
um maior volume e pressão de 
água, já que essa passa a ser 
liberada misturada com ar. Os 
temporizadores, por sua vez, li-
mitam o intervalo de liberação 
da água, evitando que o usuário 
saia e deixa a torneira aberta. O 
acionamento pode ser por pres-
são ou por sensor de presença, 
em vez de um registro. 
l Sensibilizar os morado-

res: por fim, mas não menos re-
levante, temos o dever de cons-
cientizar o condomínio sobre o 
tema. Para tanto, é válido fazer 
uma campanha educativa com 
cartazes nos elevadores e áreas 
comuns, avisos em banheiros e 
também envio de comunicados 
individuais, com dicas de econo-
mia e incentivando o consumo 
racional de água.

Condomínios devem 
incentivar consumo 

racional de água

manutenção

Sabemos que a principal obrigação do síndico é zelar pela estrutura e pelo bom funcionamento do 
condomínio. Essa responsabilidade está determinada no Código Civil, item II do artigo 1.348, o qual indi-
ca o síndico como o representante oficial do condomínio, de forma ativa ou passiva, sendo sua atribuição 
realizar ações em defesa do patrimônio, dos direitos e dos interesses coletivos. Nesse sentido, o “cuidar” 
vai muito além de consertar aquilo que está quebrado ou substituir o que já não serve: há de se antecipar 
aos danos com o intuito de evita-los ou minimizá-los.

As manutenções são diferenciadas em: rotineiras, corretivas e preventivas. Essas últimas devem ser 
programadas com antecedência, priorizando as solicitações dos usuários, gravidade e urgência, bem 
como relatórios de verificações periódicas sobre o estado de degradação. Embora, com frequência, haja 
síndicos que buscam suprimir algumas medidas preventivas com o ilusório intuito de “conter gastos”, é 
sabido que tal atitude, ao final, pode render baixas mais significativas aos cofres do condomínio, além de 
colocar em risco a segurança e bem-estar de todos.

Estudos realizados comprovam que se a manutenção não for realizada, serão necessários reparos 
equivalentes a 5 vezes os custos de manutenções. Por sua vez, se esses reparos não forem efetuados, 
as despesas de renovação podem atingir 5 vezes o custo do reparo. Desse modo, concluímos que vale 
aqui o velho ditado de que “é melhor prevenir do que remediar”. Confira abaixo 7 serviços essenciais de 
prevenção que não podem ser negligenciados pelo condomínio!

CÂMERAS DE VIGILÂNCIA
Muitas vezes, as câmeras são as únicas testemunhas  

de fatos ocorridos no condomínio que descumprem regras,  
servindo assim para a responsabilização justa dos autores. 
Outra utilidade fundamental é a de vigiar o perímetro a fim de 
proporcionar maior segurança ao prédio.

ELEVADORES
Eles são considerados meios de transporte e, assim como 

qualquer veículo, necessitam de manutenção para funcionar 
adequadamente, caso contrário acidentes fatais podem ocorrer. 
Em um cenário menos grave, a simples interdição de um elevador 
já causa transtorno aos moradores, principalmente àqueles que 
moram em andares superiores.

EXTINTORES DE INCÊNDIO
E por falar em fogo, os extintores são itens essenciais ao prédio e 

que devem ter sua validade checada e trocas programadas. Além 
disso, a instalação deve estar nos locais orientados pelo plano do 
Corpo de Bombeiros. Esse é o tipo de objeto que desejamos nunca ter 
de manusear, mas que devem estar permanentemente aptos ao uso.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
O mesmo se aplica às redes elétricas, que também devem 

passar por manutenção com equipe especializada a fim de evitar 
sobrecargas, danos a equipamentos e, principalmente, eventos  
que possam provocar incêndios.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Estima-se que aproximadamente de cada 100 litros de água  

que é tratada para se tornar potável, quase 40 não são 
efetivamente consumidos, mas sim perdidos devido a “escapes”, 
como vazamento nas redes, além de fraudes e erros de aferição.  
Por isso, a distribuição hidráulica deve ser periodicamente revisada.

INSTALAÇÕES DE GÁS
Nem todo condomínio possui distribuição de gás, mas essa é 

uma manutenção preventiva imprescindível àqueles que contam com 
um sistema do tipo. O teste de estanqueidade deve ser realizado  
por empresa capacidade em um intervalo máximo de 12 meses.

INTERFONES
É fundamental que haja a comunicação 24h disponível 

entre portaria e diversas áreas do condomínio, seja para obter 
autorização para visitantes, avisar sobre encomendas, repassar 
comunicados importantes. Caso existam elevadores, é importante 
checar regularmente o estado dos interfones para chamados de 
emergência dentro deles.

Serviços preventivos
que seu condomínio não 

pode negligenciar


