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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

O dia 31 de maio é lembra-
do o Dia Mundial Sem Ta-

baco para alertar contra os pe-
rigos do cigarro e conscientizar 
a necessidade de parar com o 
vício de fumar.

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
cerca de um terço da população 
adulta no planeta é fumante e, 
portanto, está suscetível a di-
versas doenças, entre elas cân-
cer em diferentes órgãos.

Além de nocivo à saúde, o 
hábito de fumar traz também 
prejuízos sociais, uma vez que 
não é solitário, já que expõe 
outras pessoas à inalação de 
fumaça.

É sobre este ponto, em es-
pecial, que trazemos uma abor-

dagem em nosso artigo de co-
tidiano desta edição. Se você 
administra ou já administrou 
um prédio residencial ou se 
pelo menos mora em um edifí-
cio com certeza já ouviu queixas 
relacionadas a cigarro: fuman-
tes em áreas coletivas perto de 
crianças, bitucas de cigarro es-
palhadas pelo chão, fumaça ou 
cinzas que escapam da varanda 
de um vizinho para outro, o mo-
rador alérgico ou asmático que 
sofre crises por causa do vizinho 
tabagista e por aí vai...

Como o síndico pode mane-
jar esses conflitos? Inicialmen-
te, para limitar as áreas onde 
se é permitido fumar, deve-se 
valer da lei nacional antifumo 
(lei 12.564/2011), em vigência 

desde 2014, a qual proíbe uso 
de cigarro, cigarrilha, charuto, 
cachimbo, narguilés e outros 
produtos do gênero em locais 
de uso coletivo, sejam públi-
cos ou privados. Logo, todas as 
áreas de uso comum do condo-
mínio estão contempladas por 
essa lei: pórtico, portaria, hall 
social, hall dos apartamentos, 
salão de festas, salão de jogos, 
garagens, guarita, corredores, 
elevador, escadaria, churras-
queiras, piscina, sauna, refeitó-
rio dos empregados, banheiro 
coletivo, lavabo coletivo e de-
mais áreas de uso comum total 
ou parcialmente fechada. 

Em relação ao incômodo 
que se provoca mesmo quan-
do o cigarro é usado dentro da 

unidade privativa, nesse caso 
há pouco o que se exigir ou 
obrigar. Aqui vale muito mais 
aquilo que o Jornal do Síndi-
co menciona sempre como o 
melhor parâmetro para tomada 
de decisões: um bom diálogo, 
em busca de sensibilizar o bom 
senso dos moradores. Usar co-
municação não violenta pode 
ser um primeiro passo para soli-
citar que o morador evite fumar 
próximo a janelas e assim a fu-
maça não migre para o vizinho.

Nem todas as regras da boa 
vizinhança e da civilidade estão 
escritas. O Jornal do Síndico 
acredita que uma gestão eficien-
te também se faz com a humil-
dade de dialogar e ouvir o que 
os moradores têm a expressar.

Respeito a lei antifumo é essencial 
para a saúde e a boa convivência 

jurisprudência

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
AgRg no AREsp 22984 PR 2011/0155535-5 (STJ) 
Data de publicação: 19/04/2012 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PENHORA DE IMÓVEL. 
BEM INDIVISÍVEL.DIVERSOS CONDÔMINOS. HASTA PÚBLICA. 
IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DEUSUFRUTO VITALÍCIO. 1. A controvérsia 
dos autos cinge-se à possibilidade de levar àhasta pública bem 
indivisível em condomínio e com cláusula deusufruto vitalício. 
2. O Tribunal a quo assentou que “a despeito da possibilidade de, emtese, 
ocorrer a alienação de bem indivisível em condomínio,assegurando-se 
aos demais a reserva dos respectivos quinhões, razãoassiste à decisão 
recorrida. O bem de matrícula nº 46963 (fl. 22) éde propriedade de dez 
pessoas em condomínio, entre elas o executado,além de possuir cláusula 
de usufruto vitalício. Já o bem dematrícula nº 12.859 possui cinco 
proprietários, incluindo a esposado executado, e também possui cláusula 
de usufruto vitalício.Ademais, não é possível aferir a divisibilidade dos 
bens. Assim, nascondições em questão, fere juízo de proporcionalidade 
que se procedaa alienação total do bem para garantir a dívida”. 
3. Em execução, a fração ideal de bem indivisível pertencente aterceiro 
não pode ser levada à hasta pública, de modo que se submeteà 
constrição judicial apenas as frações ideais de propriedade dosrespectivos 
executados. 4. Precedentes : REsp 1.196.284/RS , Rel. Min. Herman 
Benjamin,Segunda Turma, julgado em 26.8.2010, DJe 16.9.2010; 
REsp 695.240/PR,Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 
13.5.2008, DJe21.5.2008.Agravo regimental improvido.

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1168834 SC 2009/0234610-4 (STJ) 
Data de publicação: 30/06/2011 
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 
CONTRATO DEARRENDAMENTO. FALTA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS 
CONDÔMINOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa aos arts. 458 e 
535 do CPC na hipótese em que oTribunal fundamenta o acórdão de 
maneira suficiente, ainda que nãoenfrente todos os temas trazidos 
pela parte à discussão. 2. Os dispositivos dos Regimentos Internos 
dos Tribunais de Justiça,como as Resoluções, Portarias e Circulares, 
conquanto tenhamnatureza normativa, não viabilizam a abertura da via 
especial,destinada esta à interpretação da lei federal e à uniformização 
nasua exegese, nos exatos termos do art. 105 , III , da Lei Maior.
Precedentes. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais 
indicadoscomo violados impede o conhecimento do recurso especial. 
Incidênciada Súmula 211 /STJ. 4. A análise da aduzida violação 
do art. 927 , I , do CPC , haja vista a vigência de outro contrato de 
arrendamento, implicaria a revisão do conjunto fático-probatório, o 
que é vedado em recurso especial. 5. Ainda que a coisa seja passível 
de divisão, enquanto não tiverocorrido a partilha ou a delimitação do 
espaço a ser utilizado porcada condômino, necessária a anuência dos 
compossuidores para quedeterminado condômino possa dar posse, uso 
ou gozo da propriedadecomum a terceiro. 6. Recurso especial provido.
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SIMONE GONÇALVES

O objetivo das manutenções 
do condomínio é conser-

var a capacidade funcional do 
prédio, a estrutura, bem como 
garantir o bem estar e segurança 
da coletividade.

Como já sabemos, o trabalho 
do síndico, seja ele morador ou 
profissional, é fundamental à 
vida condominial.

Assim, buscando manter 
uma gestão eficiente deverá re-
alizar manutenções preventivas 
no condomínio.

E, como aqui o foco é preve-
nir, deve-se incluir todo tipo de 
serviços e equipamentos que 
evite ou minimize a perda de seu 
desempenho ou vida útil em ra-
zão do uso/deterioração.

Nossa legislação determina 
as funções do síndico mas tam-
bém poderá haver outras pro-
venientes de imposição através 
da convenção condominial e/ou 
regimento interno.

As manutenções realizadas 
no condomínio aumentam a 
vida útil da edificação e redu-
zem os custos de conservação 
aumentando o valor patrimo-
nial do prédio beneficiando a 
todos.

Muitos condomínios são ad-
ministrados com poucos recur-
sos, na maioria das vezes, em 
razão da própria inadimplência 
de seus condôminos, por isso, é 

fundamental gerir estes recursos 
de maneira inteligente.

Com a programação das 
manutenções do condomínio o 
síndico terá a tranquilidade da 
saber que o prédio está funcio-
nando perfeitamente.

Realizar manutenções pre-
ventivas é prática essencial para 
manter o bom funcionamento 
dos equipamentos, conservan-
do-os e prolongando a vida útil, 
além de que se terá um custo 
consideravelmente menor do 
que realizar o consertos dos 
equipamentos após estarem 
danificados.

Veja 3 dicas para facilitar e 
programar as manutenções do 
seu condomínio:
l Realize uma inspeção pre-

dial: para iniciar sua programa-
ção de manutenções preventivas 
será necessário realizar um le-
vantamento minucioso de todas 
as instalações do condomínio. 
Com a inspeção predial em mãos 
será possível organizar as manu-
tenções de forma estratégica.
l Elabore um calendário 

de manutenções: após realizar 
a inspeção predial deverá ser 
verificado a data da última ma-
nutenção do equipamento para 

então organizar a periodicidade 
das manutenções. O registro das 
datas são importantes tanto para 
auxiliar as empresas que realiza-
rão as manutenções, bem como 
caso ocorra uma fiscalização.
l Elabore seu plano de ma-

nutenções: inspeção predial e 
calendário das manutenções fi-
nalizados é hora de elaborar seu 
plano de manutenções, ou seja, 
organizá-las de maneira siste-
matizada a partir de uma meto-
dologia definida, possibilitando 
a visualização geral das manu-
tenções de forma ordenada, com 
prazos e recursos definidos. 

Seguindo as dicas, o síndico 
poderá planejar suas ações de 
manutenção de forma mais efi-
ciente, evitando o aumento da 
cota condominial e/ou endivida-
mento do próprio condomínio.

Mas ao programar as manu-
tenções do condomínio, lembre-
-se que a programação além de 
atender as necessidades do pré-
dio também deve estar de acor-
do com a realidade financeira, 
logo, haverá casos que a cota 
condominial e/ou chamada extra 
poderá ser necessária.

Se você síndico ainda tem 
dúvidas de como programar as 
manutenções do seu condomí-
nio, fique tranquilo, pois poderá 
buscar ajuda de um profissional, 
por exemplo, um engenheiro, 
pois ele saberá como adequar 
seu plano a fim de preservar e/
ou adequar as manutenções. 

Com uma boa programação 
periódica será possível diminuir 
o colapso e deterioração dos 
equipamentos, máquinas e es-
trutura geral do condomínio.

Logo, é importante que ao 
assumir a função de síndico este 
tenha consciência que além das 
competências legais é preciso 
estar atento do quão essencial é 
realizar um bom plano de manu-
tenções, prevenindo assim cus-
tos que podem ser evitados.

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

3

manutenção

Confira as dicas para programar
as manutenções do condomínio

FREEPIK.COM
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saúde

A os poucos o Brasil vai 
superando a grande pan-

demia de Covid-19, mas agora 
uma outra doença, desta vez 
uma velha conhecida nos noti-
ciários, volta a preocupar as au-
toridades sanitárias: a dengue, 
que já se alastra por diversas 
regiões (inclusive por estados 
onde habitualmente não costu-
mava progredir), com aumento 
progressivo de casos e óbitos.

Especialistas apontam que 
o movimento atual talvez possa 
ser justificado por uma possível 
subnotificação ocorrida durante 
os anos críticos de pandemia de 
coronavírus. O fato é que, depois 
de dois anos em queda, os ca-
sos de dengue voltaram a subir 
em todo o Brasil, oficialmente. 
Segundo o Ministério da Saúde, 
o número de infectados subiu 
85,6%, avaliando os meses de 
janeiro à primeira semana de 
abril do ano passado. Outro fator 
a considerar é o verão de 2022, 
que foi especialmente mais chu-

voso e úmido em várias regiões.
Em alguns locais, a doença é 

uma completa novidade, a exem-
plo do Rio Grande do Sul (RS), 
estado que pouco registrou ca-
sos de dengue antes deste ano, 
em comparação a outros estados 
brasileiros. No dia 20 de abril, 
a Secretaria da Saúde anunciou 
que o RS está em alerta máxi-
mo contra a dengue, pois já são 
mais de 9 mil casos confirmados 

este ano ocorridos, afetando 177 
municípios.

Na cidade de São Paulo, os 
casos de dengue cresceram 40% 
neste ano: de janeiro ao começo 
de abril de 2021, foram registra-
dos 1.496 casos, ao passo que 
neste ano, no mesmo período, 
2.105, segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. A situação se 
repete em várias outras capitais 
Brasil afora, infelizmente.

Tal cenário lança um alerta à 
população de modo a reforçar 
os cuidados preventivos. Assim 
como a Covid, a dengue tam-
bém é causada por um vírus. No 
entanto, este não é transmitido 
de pessoa a pessoa, mas sim 
através da picada do mosquito 
Aedes aegypti. Logo, o combate 
a esse vetor é a principal forma 
de se prevenir a proliferação da 
virose. 

Mobilizando a população 
É importante que as pessoas 

sejam informadas quanto aos 
sintomas (que diferem dos sin-
tomas clássicos de Covid-19) e 
quando é necessário buscar as-
sistência médica e, para tento, 
é válido afixar material informa-
tivo em quadros de aviso. Isso 
servirá para que, nos condomí-
nios, o síndico esteja atento ao 
surgimento de casos de dengue 
entre moradores e funcionários. 

A partir disso, considerando 
que o indivíduo possa ter sido 

picado no condomínio, é impor-
tante buscar focos de larvas do 
mosquito Aedes no perímetro 
do prédio, a fim de evitar novas 
contaminações. Portanto, orien-
tações devem ser repassadas à 
equipe de higienização e tam-
bém aos condôminos, com o in-
tuito de impedir manutenção de 
criadouros de mosquito:
l Não acumular água em re-

cipientes ou vasos de plantas;
l Vasos sanitários do banhei-

ro coletivo sempre com tampa 
fechada;
l Cuidado para manter lixei-

ras tampadas e não acumular 
sacos de lixo;
l Caixa d’água do prédio 

sempre limpas e fechadas;
l Piscinas devem ser higie-

nizadas regularmente (atenção 
especial às bordas) e, sempre 
que possível, cobertas com lona 
apropriada;
l Fluxo das calhas deve ser 

observado para que não acumu-
le água das chuvas.

Aumento dos casos de dengue
coloca estados brasileiros em alerta
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N o trânsito, tudo que fi-
zermos pode salvar ou 

colocar uma vida em risco. Por 
isso, a mensagem que o Maio 
Amarelo 2022 quer passar é 
Juntos Salvamos Vidas. A cam-
panha propõe uma reflexão e 
uma mudança de comporta-
mento em busca de uma vida 
melhor, mais justa e mais segu-
ra para todos. 

Esta é a nona edição da 
campanha Maio Amarelo, 
idealizada pelo Observatório 
Nacional de Segurança Viária. 
Pelo segundo ano consecutivo, 
a CNT (Confederação Nacional 
do Transporte)e o Sest/Senat 

(Serviço Social do Transporte 
e Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte) são os 
apoiadores centrais da cam-
panha. O que a campanha do 
Maio Amarelo 2022 vai trazer 
é que, independentemente da 
profissão, juntos, todos podem 
salvar vidas no trânsito, com a 
consciência de se fazer o certo, 
seguir a legislação e ser pru-
dente – seja guiando um auto-
móvel, seja como pedestre.

Participação
Para que o tema da ação 

seja colocado em prática e se 
torne uma realidade, as peças 

da campanha estão disponíveis 
para empresas e instituições 
que queiram aderir ao movi-
mento e ainda podem inserir 
sua logomarca nas peças e 
utilizá-las gratuitamente.

A campanha foi assinada 
pela agência de comunicação 
DGCom e o filme foi feito pela 
produtora Maiori Filmes, de 
São José dos Campos (SP). O 
material mostra diversos perso-
nagens, como bombeiros, mé-
dicos, enfermeiros, socorristas 
e motoboy, representados por 
profissionais reais. Já os pedes-
tres, ciclistas e passageiros são 
figurantes contratados.

Maio Amarelo 2022:
Juntos Salvamos Vidas

IoT – Internet of Things

Os carrinhos de carga são grandes aliados 
dos moradores na hora de conduzir alguns ti-
pos de carga, como sacolas de supermercado, 
desde a entrada do prédio ou garagem até 
o destino final. Eles são patrimônios de uso 
coletivo do condomínio e não devem servir 
exclusivamente a ninguém, o que deve ficar 
claro a todos. Portanto regras claras devem fi-
car estabelecidas no uso deste equipamento. 
A mais básica delas é: se usou, devolva-o ao 
mesmo local de onde o retirou! Com frequên-
cia, há queixas de moradores que levam os 
carros para apartamentos e, após a descarga, 
abandona-os em quaisquer locais, seja o hall 
do andar ou do bloco, dentro de elevadores 
entre outros. Há, ainda, uma falta mais grave 
que deve ser advertida e penalizada pelos sín-
dicos quando identificada. Há moradores que 
chegam a se apropriar de carros, retendo-os 
em casa por vários dias para uso doméstico 
ou atividades de seu próprio interesse, o que 
vai totalmente contra os princípios da coletivi-
dade. Para resolver isso, é interessante que o 
carrinho adquirido já venha com um disposi-
tivo de trava com chaves ou cartões numera-
dos, identificando o número do apartamento 
que está utilizando-o em cada empréstimo. 

Internet of Things ou Internet 
das Coisas é uma tecnologia 
inteligente que conecta e integra 
softwares, eficiência e segurança 
na gestão de condomínios ou 
empresas, redução de custos, 
sustentabilidade, entre outras 
possibilidades.

O conceito de IoT está cada vez 
mais popular, presente em notícias, 
cursos, no trabalho, no dia a dia, impactando não só como vivemos, 
mas também como estudamos e trabalhamos. 

Conheça as soluções oferecidos IouTility visando a maior 
segurança, controle, conforto e praticidade para os gestores de 
condomínios e moradores:

 

1 Câmeras de Segurança: são essenciais para garantir 
a segurança dos moradores, condomínios ou empresas, 

monitorando o perímetro da edificação e áreas internas críticas.

2 Sensores de Presença e Movimento: detecção de  
presença e movimento de acordo com seu ambiente.

3 Alarmes: permitem acesso remoto para configurações 
e acompanhamento em tempo real.

4 Controle de Acesso: monitoramento de acesso de pessoas 
e veículos no condomínio, gerenciamento de informações, 

identificação e acessibilidade.

5 Cerca Elétrica: estética discreta, efeito inibidor potente e alto 
grau de proteção.

6 Central de Incêndio:  gerenciam todo o sistema de detecção 
e alarme de incêndio do condomínio ou empresa.

A IouTility desenvolve projetos de segurança patrimonial com 
a implantação de central de alarme, sensores de presença e de 
movimento, cerca elétrica, câmeras de segurança, controle de 
acesso, central de incêndio e muito mais.

Solicite um orçamento pelo comercial@ioutility.com.br
ou direto pelo site: www.ioutility.com.br.

TRABALHA NO RAMO CONDOMINIAL?
APROVEITE A OPORTUNIDADE
PARA FAZER BONS NEGÓCIOS.

SEJA NOSSO ANUNCIANTE!! (13) 98163.0029

Carrinhos
de carga
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cotidiano

O tabagismo é um hábito 
que costuma incomodar 

muito quem não o pratica. O 
odor, a fumaça e as bitucas de 
cigarro facilmente denunciam a 
passagem de um fumante por 
onde quer que ele passe e, den-
tro do condomínio, quando a 
convivência se torna algo por ve-
zes sensível, isso pode se tornar 
um gatilho para conflitos entre 
moradores e, secundariamente, 
destes com o síndico.

Em primeira análise, é im-
portante ressaltarmos que há 
no Brasil uma legislação sobre 
o tema. Trata-se da lei antifumo 
nacional (lei 12.564/2011) está 
em vigor desde 2014 e é taxativa 
quanto de uso de cigarro, cigarri-
lha, charuto, cachimbo, narguilés 
e outros produtos do gênero em 
locais de uso coletivo  – públicos 
ou privados. De acordo com ela, 
é proibido fumar em locais fecha-
dos e parcialmente fechados em 
qualquer um de seus lados por 
uma parede, divisória, teto ou 
toldo. Isso também vale para es-
paços comuns de condomínios.

Em relação a multas, a legisla-
ção fala em penalidades que va-
riam de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão 
(especialmente para estabeleci-
mentos comerciais), dependendo 
da infração por descumprimento 
das normas sanitárias. No âm-
bito do condomínio, por áreas 

restritas compreende-se: pórtico, 
portaria, hall social, hall dos apar-
tamentos, salão de festas, salão 
de jogos, garagens, guarita, 
corredores, elevador, escadaria, 
churrasqueiras, piscina, sauna, 
refeitório dos empregados, ba-
nheiro coletivo, lavabo coletivo e 
demais áreas de uso comum total 
ou parcialmente fechada. 

Obviamente, nada impede 
que o cidadão fume dentro de 
sua própria residência e aquele 
que o faz está amparado pela 
lei. Contudo, a razoabilidade e o 
bom senso devem ser sempre va-
lores norteadores da convivência 
pacífica. Fumar em varandas ou 
próximo a janelas pode levar a 
fumaça a outros apartamentos, 
o que pode perturbar pessoas 
com doenças pulmonares, alér-
gicos ou que simplesmente não 
toleram o cheiro. Assim, poden-
do evitar liberar esta fumaça 
para fora, evita-se também o 
conflito com a vizinhança. Cabe 
lembrar que cinzas e restos de ci-
garro jamais podem ser jogados 
de janelas e sacadas.

 
Combate
No dia 31 de maio é celebra-

do o Dia Mundial Sem Tabaco, 
data criada em 1987 com o in-
tuito de alertar sobre as doenças 
e mortes evitáveis relacionadas 
ao tabagismo.

Dados da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) apontam 
que um terço da população mun-
dial adulta é fumante. O total de 
mortes por causa do tabaco atin-
giu 4,9 milhões de pessoas por 
ano, o que corresponde a mais 
de 10 mil mortes por dia. Se a 

tendência de expansão do con-
sumo de cigarros for mantida, 
esses números aumentarão para 
10 milhões de mortes anuais por 
volta de 2030, sendo metade 
delas em indivíduos em idade 
produtiva (entre 35 e 69 anos).

Aproveite esta data para in-

formar os condôminos sobre a 
lei antifumo, os limites de não é 
permitido fumar dentro do con-
domínio e, principalmente, para 
fazer uma conscientização sobre 
os males do cigarro e um convite 
à cessação do tabagismo. Todos 
ganham com o fim deste vício.

Cigarro em
condomínio: 

quais os limites?

FREEPIK.COM
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legislação dicas

PAULO JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA JR. 
E MARIO ZANIN

S índico pode entrar em apar-
tamento sem autorização? 

Muitos síndicos fazem essa per-
gunta. A resposta é depende.

Em princípio não é possível 
o síndico ingressar em imóvel, 
mesmo que vaziu, sem autoriza-
ção de seu proprietário.

Temos que lembrar do arti-
go 150 do Código Penal. Caso o 
síndico, o zelador ou um terceiro 
entre em um imóvel sem prévia 
autorização, do proprietário ou 
possuidor, poderá configurar cri-
me de invasão de domicilio.

Código Penal Art. 150 – En-
trar ou permanecer, clandestina 
ou astuciosamente, ou contra 
a vontade expressa ou tácita 
de quem de direito, em casa 
alheia ou em suas dependên-
cias: Pena – detenção, de um a 
três meses, ou multa. (...)

4o – A expressão “casa” com-
preende: I – Qualquer comparti-
mento habitado; II – Aposento 
ocupado de habitação coletiva; 
III – Compartimento não aberto 
ao público, onde alguém exerce 
profissão ou atividade.

De outro lado é obrigação do 
síndico fazer a guarda das áreas 
comuns e cuidar da edificação 
como um todo, e para isso em 
alguns casos ele precisa adentrar 
em uma unidade. Cria-se um dile-
ma, de um lado o direito de pro-
priedade, intimidade, privacidade, 
de outro o interesse coletivo de 
vários moradores de um condomí-
nio edilício, em solucionar proble-
mas de vazamento e outros.

Algumas convenções trazem 
em seu bojo pré-autorizações para 
que os síndicos entrem em resi-
dências alheias em determinadas 
situações, evitando-se discussões, 
e ao mesmo tempo solucionando 
esse conflito.

Lembrando que a pré-autori-
zação da convenção, não pode 
se sobrepor ao que diz a lei, es-
pecificamente a Constituição Fe-
deral, a qual trata acertadamente 
o domicílio como asilo inviolável, 

Quando o síndico pode entrar em 
apartamento sem autorização

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!!

Poços artesianos
Em tempos de crise hídrica, os poços artesianos passaram 

a ser uma estratégia atrativa para muitos edifícios em busca 
por um melhor gerenciamento da demanda por água, seja para 
contornar a escassez (em algumas regiões) ou pelo interesse 
em obter autonomia e independência. Alguns passos devem 
ser seguidos durante o processo de planejamento, perfuração 
e instalação de poço nos condomínios, sendo o primeiro deles 
a contratação de geólogo regulamentado junto ao CREA para 
estudo do terreno escolhido, avaliação hidrogeológica, estimar 
o volume e qualidade da água disponível.

Havendo viabilidade, após reunir todos os dados necessários 
do terreno, ele elabora um projeto de perfuração. Esta etapa 
é desempenhada por empresas especializadas, com as quais o 
síndico deve procurar fazer diferentes cotações, de posse do pro-
jeto, pois os valores de orçamento podem variar no mercado. 
Para tanto, é fundamental que haja o máximo de detalhamento 
nas descrições de materiais, equipamentos e atividades a serem 
executadas. Assim, é mais fácil fazer um comparativo entre os 
serviços, visto que quando há descrições genéricas ou lacunas 
no plano, abrem-se margens para que as empresas ofereçam 
metodologias diferentes.

Portas corta-fogo
As portas corta-fogo são aquelas que orientam rotas de fuga 

e evacuação em caso de incêndio, geralmente demarcam a pas-
sagem para as escadarias, sendo essenciais para que o condo-
mínio possa obter o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombei-
ros). De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), em sua NBR 11.742, esses equipamentos têm por obje-
tivo ser um obstáculo, impedindo ou pelo menos retardando de 
60 a 120 minutos a propagação de chamas, fumaça e calor em 
uma situação de incêndio. Para tanto, as portas de emergência 
devem ser estrategicamente instaladas em passagens que façam 
conexões de um ambiente para outro.  

Há indicação de uso das portas corta-fogo nos seguintes lo-
cais, de acordo com a NBR 11.742: como já citado, nas escadas 
de emergência de edifícios e suas respectivas câmaras; em áreas 
de refúgio; em paredes utilizadas na separação de riscos indus-
triais e comerciais e compartimentos de áreas, desde que utiliza-
das exclusivamente para passagem de pessoal; áreas de acesso 
restrito, que tenham ligação direta com as rotas de fuga; acesso 
às passarelas e outros locais que interliguem edifícios; portas em 
corredores que tenham acesso as rotas de fuga; acesso a locais 
de medição, proteção e transformação de energia elétrica.

salvo em situações taxativas de-
vidamente explicitadas no texto 
da lei, quando o ingresso sem 
autorização será permito somen-
te em caso de flagrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro, 
ou, durante o dia, por determina-
ção judicial. (artigo 5o, inciso XI, 
Constituição Federal).

Soma-se ainda que a CF/88, 
no artigo 5o, inciso XI considera 
que a casa é asilo inviolável do 
indivíduo, ninguém nela poden-
do penetrar sem consentimento 
do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro, ou, durante 
o dia, por determinação judicial.

Entretanto em situação ex-
cepcionais, o síndico poderá in-
gressar em unidade condominial 
sem autorização de seu proprie-
tário ou possuidor. Num primeiro 
momento, é preciso verificar se a 
convenção condominial trata do 
assunto. Caso positivo, os casos 
ali previstos irão autorizar o sín-
dico a entrar no imóvel de ter-
ceiros. E se a convenção condo-
minial não tratar deste assunto? 
Nesta hipotese, o síndico poderá 
vistoriar apartamento em situa-
ções excepcionais e justificadas.

Importante ressaltar que, em 
razão da vida condominial afe-
tar terceiros, os condôminos de-
verão facilitar ao síndico acesso 
às respectivas unidades, quan-
do necessário.

De maneira reduzida o síndico 
poderá acessar apartamento de 
terceiros nas seguintes hipóteses:

1-) Com consentimento do 
morador;

2-) Em caso de flagrante delito;

3-) Em caso de desastre;
4-) Situações que coloquem 

ou possam colocar em risco a in-
tegridade de condôminos ou do 
condomínio;

5-) Para prestar socorro;
6-) Por determinação judicial.
Assim, a Constituição asse-

gura a moradia o asilo inviolá-
vel, do qual, sem prévia auto-
rização do dono ou ocupante 
ninguém nela pode penetrar, 
salvo por ordem judicial ou se 
ali estiver ocorrendo algum de-
sastre ou crime, ou ainda para 
prestar socorro.

Desta forma, em princípio, o 
síndico não pode ingressar no 
apartamento de um condômino, 
necessitando de autorização do 
morador. Caso esta autorização 
lhe seja negada, ele não deve 
entrar em propriedade alheia, 
devendo notificar o ocupante, e 
se necessário ingressar com me-
dida judicial para que lhe seja 
autorizado o acesso.

Se na unidade estiver ocor-
rendo um vazamento ou uma 
obra irregular, por exemplo; e o 
morador não permitir a entrada, 
este responderá pelos prejuízos 
causados na esfera civil, e se ne-
cessário ou obrigar o morador a 
paralização da mesma.

Entretanto se uma das situa-
ções acima descritas estiver ocor-
rendo, o síndico e a polícia pode-
rão adentrar a unidade, conforme 
autoriza a Constituição Federal.

Paulo José Ferraz de Arruda Junior é 
advogado especializado em Direito 
Condominial, com atuação também 
nas áreas Cível e Trabalhista
Mario Zanin é advogado
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acessibilidade

E mbora a constituição fede-
ral possua uma legislação 

específica para o tema (a lei bra-
sileira de inclusão no 13.146 ou 
“Estatuto da pessoa com defici-
ência”), o Brasil ainda possui um 
longo caminho a percorrer no 
que diz respeito ao cumprimen-
to de direitos das pessoas com 
mobilidade reduzida, a fim de 
proporcionar-lhes a plena capa-
cidade de ir e vir.

É importante lembrarmos 
que dentro desse grupo estão in-
cluídas não apenas cadeirantes 
ou outros indivíduos que pos-
suam deficiências permanentes, 
mas também idosos e qualquer 
outro indivíduo que, momenta-
neamente, esteja com sua loco-
moção prejudicada, a exemplo 
de enfermos ou gestantes.

No âmbito dos condomí-
nios, é obrigatória a adequação 
às normas de acessibilidade na 
construção. Os prédios mais no-

vos, entregues após 2018, ou 
seja, que vieram depois da re-
gulamentação da lei da acessi-
bilidade, já vêm (ou pelo menos 
devem) adaptados, porém os 
mais antigos necessitam passar 
por modificações. O síndico deve 
estar atento à conformidade da 
edificação quanto às exigências 
da legislação buscando assesso-
ria de engenharia e arquitetura 
especializada.

Segurança nos banheiros 
Quando falamos em acessibi-

lidade, de imediato já se pensa 
em rampas de acesso, elevado-
res e vagas de garagem. Contu-
do, há um espaço um pouco mais 
escondido que não pode ser es-
quecido: o banheiro. Por ser um 
ambiente úmido, onde frequen-
temente há revestimento com 
piso frio e liso, não é incomum a 
ocorrência de quedas. Portanto, 
a instalação de barras de apoio 

é essencial nos banheiros de uso 
coletivo do condomínio, seja os 
do salão de festas, academia ou 
área de lazer (esses principal-
mente se próximos à piscina, por 
serem área molhada).

As barras de apoio garantem 
maior autonomia às pessoas com 
mobilidade reduzida e que são 

mais propensas a quedas. A ins-
talação correta deve obedecer à 
NBR 9050/2020 da ABNT, a qual 
define os critérios de acessibilida-
de para edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urba-
nos. De acordo com a norma, as 
faixas horizontais e de transferên-
cia devem ser instaladas próximas 

ao vaso sanitário. Esses postes 
devem ter 80 cm de comprimento 
e 75 cm de altura do chão.

Um cuidado básico a ser to-
mado é o de observar se não há 
tubulações elétricas ou hidráuli-
cas no local de instalação antes 
de montar as barras de apoio. Se 
por acaso houver chuveiros (ves-
tiários), devem ser instaladas 
barras horizontais e de trans-
ferência, de aproximadamente 
70 cm de tamanho e uma barra 
angular (em forma de L) com as 
mesmas dimensões.

Outro lembrete fundamental 
antes de realizar a aquisição é 
verificar se as barras escolhidas 
são capazes de suportar no míni-
mo 150 kg e que suas superfícies 
internas sejam resistentes à cor-
rosão. Elas devem permanecer a 
uma distância mínima de 40 mm 
de sua base de apoio (paredes), 
isso para que a mão do usuário 
possa fazer a pega adequada.

Barras de apoio são fundamentais para 
segurança em banheiros coletivos

FREEPIK.COM
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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

(13) 98163.0029
baixadasantista@jornaldosindico.com.br
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RODRIGO KARPAT

O desconto pontualidade é 
uma prática muito comum 

nos condomínios e consiste, 
como o nome diz, em um des-
conto aplicado na taxa condo-
minial caso o condômino pague 
antes do vencimento. Caso pas-
se o prazo, o condômino perde 
o desconto e ainda é acrescida 
uma multa de até 2% e a cobran-
ça de juros moratórios de 1%.

Esse formato de cobrança, 
normalmente, foi definido em 
assembleia e com quórum qua-
lificado. Porém, por mais que a 
assembleia seja soberana, como 
comentado outras vezes, no or-
denamento jurídico brasileiro, 
ela não pode se sobrepor as 
nossas leis. 

Isso ocorre, nesse caso, por-
que o desconto pontualidade, na 
verdade, incide no que é chama-
do de bis in idem, que nada mais 
é do que a repetição de uma san-
ção sobre um mesmo fato. Isso 

porque ao não pagar no prazo, 
ele já pagaria a taxa condominial 
sem o desconto, some-se a isso 
que a este é imputada mais uma 
multa pelo não pagamento no 
prazo, perfazendo duas sanções 
para um mesmo fato. Esse tipo 
de questão, juridicamente falan-
do, é ilegal.

Além disso, o desconto pon-
tualidade acaba indo contra o 
artigo 1.336, parágrafo 1o, do 
Código Civil, pois acaba disfar-
çadamente multando aquele 
que não paga na data, em mais 
de 2% sobre o débito original. 
Esse artigo define que as multas 
condominiais só podem chegar 
até 2% sobre o débito. Nesse 
sentido, como explicitado, esse 
desconto é ilícito. 

Ao burlar o artigo, esse for-
mato acaba sendo um disfarce 
para a multa que existia ante-
riormente no antigo Código Civil, 
que poderia chegar em até 20%. 

Além disso, é importante fi-
car claro que as despesas con-

dominiais são fruto de um rateio 
baseado na soma de todos os 
provisionamentos, despesas or-
dinárias e extraordinárias etc., e 
aí sim, esse valor é rateado entre 
os condôminos. 

Ao oferecer um desconto so-
bre o valor original, se todos os 
condôminos pagarem com des-
conto, em teoria a conta não fe-
charia, pois não corresponderia 
ao valor total de custos do qual 

foi retirado o rateio em questão. 
Nesse sentido, o valor real da 
taxa condominial (sem desconto 
ou a multa) é um valor irreal, aci-
ma do valor correspondente aos 
gastos.  

Tendo isso em mente, é pre-
ciso que o condomínio extinga 
esse tipo de dispositivo, pois, 
por ser ilegal, o condômino pre-
judicado pode entrar na justiça 
contra o condomínio e obter de-

cisão favorável, o que acarretará 
a devolução em dobro dos valo-
res cobrados de forma ilegal.

A jurisprudência sobre esse 
tema é amplamente contra a 
cobrança do desconto pontuali-
dade, mas, em algumas praças, 
alguns juízes decidem pela lega-
lidade dessa cobrança.

No meu entendimento, as-
sim como apontado acima, essa 
é uma prática ilegal, pois acaba 
sendo uma multa disfarçada e 
que supera, em termos de valor, 
aquilo que é expresso no Código 
Civil. 

Tendo isso em vista, a gestão 
condominial precisa se adequar 
a isso e o condômino que sofre 
com esse tipo de cobrança, po-
derá entrar na justiça a fim de 
garantir os seus direitos contra o 
condomínio.

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

O melão e o mamão
Sabe o que o melão estava fazendo de mãos 
dadas com o mamão perto de Copacabana?
Levando o mamão papaya.

Aumento de salário
– Chefe, quero um aumento. Saiba o senhor 
que tem três empresas atrás de mim.
– Ah é? Quais?
– A de água, a de luz e a de telefone.

Na lanchonete
– Esse salgado é de hoje?
– Não, é de ontem.
– E como faço pra comer o de hoje?
– Volte amanhã!

Na padaria
– Quanto é o cafezinho?
– 2 reais.
– E o açúcar?
– O açúcar a gente não cobra.

– Então pode me ver 2 quilos, por favor.

Aula de inglês
Fiquei confuso depois da aula de inglês.
Se “car” significa carro e “men” significa “homens”, 
então minha tia Carmen é um Transformer?

Programação da TV
Um caipira chega à casa de um amigo 
que estava vendo TV e pergunta:
– E aí, firme?
O outro responde:
– Não, futebor!

Na bilheteria do cinema
– Me vê dois ingressos, por favor.
– É para Romeu e Julieta?
– Não, é para mim e para minha namorada mesmo.

Na escola
A professora:
– Quem se acha burro fique em pé.
Joãozinho se levanta:
– Você se acha burro, Joãozinho?
– Não, mas fiquei com dó de ver 
a senhora em pé sozinha.

Prova
Um pai disse ao filho:
– Se você tirar nota baixa na prova 
de amanhã, me esqueça!
No dia seguinte, quando ele voltou 
da escola, o pai perguntou:
– E aí, como foi na prova?
O filho respondeu:
– Quem é você?

O condenado
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?

Caminhões voadores
Tinha dois caminhões voando. 
Um deles caiu. Por que o outro 
continuou voando?
Porque era caminhão-pipa.

artigo

Desconto pontualidade na taxa condominial
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seu condomínio administração

Q uando abordamos o tema 
da alteração de áreas co-

muns já temos um ponto pacifi-
cado que é a inviolabilidade da 
área externa e seus componen-
tes, isto é, pintura, pastilhamen-
to, varandas, esquadrias, portas 
externas e tudo o mais que está 
exposto para fora. Contudo, há 
um outro ponto mais controver-
so no que diz respeito à altera-
ção de áreas comuns internas da 
edificação, a exemplo de corre-
dores e hall de cada andar.

Em condomínios mais rigoro-
sos, a própria convenção já veda 
explicitamente quaisquer modifi-
cações no padrão de cor, textura, 
acabamentos de paredes, forma-
to de portas e maçanetas. Nes-
sas situações, não há o que se 
discutir: não é não. Entretanto, 
há os casos omissos, em que a 
convenção não proíbe, mas tam-
bém não permite, simplesmente 
não menciona a alteração destes 
ambientes internos em cada an-
dar, mas apenas a proibição de 
alteração da fachada do prédio.

Nesse contexto, especialis-
tas indicam que deve prevalecer 
sempre o bom senso e o diálogo 
entre as partes. Primeiramen-
te, é preciso verificar se o hall 
em questão é exclusivo para 
um apartamento ou mais. Os 
vizinhos estão de acordo? São 
contra tal mudança? São indi-
ferentes? Em segundo lugar, é 
fundamental notificar o síndico, 
pelo motivo óbvio de que ele 
precisa aprovar qualquer obra 
dentro do prédio, mas também 
porque ele é o portador das 
plantas da edificação e, caso ne-
cessite fazer alguma intervenção 
estrutural, ele precisa verificar se 
esta é possível ou há algum im-
pedimento (coluna de água, ins-
talação de energia, vigas etc.).

Quando falamos que apelar 
para uma boa conversa é o me-
lhor caminho é porque esta sim-
ples atitude pode evitar grandes 
dores de cabeça futura, como 
um conflito judicial, e também 
prejuízos financeiros, como ter 

que desfazer a obra e reconstruir 
o que foi desmontado, conforme 
exemplo narrado a seguir.

Donos de um apartamento 
localizado em Balneário Cambo-
riú, no litoral norte de Santa Ca-
tarina, que alteraram a posição 
da porta de acesso aos elevado-
res sociais terão de providenciar 
a reforma do hall social do edi-
fício, para atender ao formato 
original. A modificação foi exe-
cutada na unidade sem conhe-
cimento do morador com quem 
compartilham o uso do hall so-
cial, nem aprovação dos demais 
moradores, em nítido ferimento 
ao princípio da boa vizinhança.

De acordo com a decisão da 
juíza substituta Bertha Steckert 
Rezende, em atividade no 2o 
Juizado Especial Cível da comar-
ca de Balneário, “é inescusável 
o dever de reconstruir a porta 
principal do imóvel de uso pri-
vado integrante do condomínio 
vertical, na sua posição original, 
pois a conveniência e a oportuni-
dade não servem como pretexto 
para quebrar, sem autorização, a 
estrutura divisória que separa a 
parte individual (apartamento) e 
a comum (hall social)”.

A magistrada fixou o prazo 
de 60 dias para cumprimento da 
decisão, prolatada no dia 23 de 
março. Em caso de descumpri-
mento, os proprietários do apar-
tamento com a entrada modifi-
cada serão punidos com multa 
de R$ 500 por dia de atraso, até 
o limite de R$ 20 mil. A decisão 
é passível de recurso.

Redação com Tribunal de Justiça
de Santa Catarina (TJSC)

Posso alterar o hall
do meu andar?

A NBR 5674 da ABNT é a 
normativa que deve guiar 

os condomínios no que tange 
aos procedimentos de controle e 
avaliação da qualidade de ma-
nutenção de suas edificações, as 
quais devem ser planejadas com 
antecedência, jamais improvi-
sadas. Tais ações são acompa-
nhadas por profissionais creden-
ciados junto ao CREA ou CAU 
(engenheiros e/ou arquitetos).

Sabemos que existem três 
tipos de manutenções, sendo 
as rotineiras aquelas cujo fluxo 
é constante, com serviços pa-
dronizados e cíclicos (por exem-
plo, limpeza geral e lavagem de 
áreas comuns). Há as corretivas, 
as quais demandam ação ou in-
tervenção imediata a fim de per-
mitir a continuidade do uso dos 
sistemas ou evitar graves riscos 
ou prejuízos pessoais e/ou pa-
trimoniais aos seus usuários ou 
proprietários e, por fim, as ma-
nutenções preventivas (devem 
ser programadas pelo síndico 
com antecedência priorizando as 
solicitações dos usuários, gravi-
dade e urgência, e relatórios de 
verificações periódicas sobre o 
estado de degradação). 

Por lei, é obrigação do síndi-
co zelar pelo patrimônio, sua es-
trutura e funcionalidade (expres-
samente previsto no art. 1.348, 
V, do Código Civil). Logo, negli-
genciar essas etapas de manu-
tenção pode acarretar responsa-
bilização dele. É necessário que 
o síndico fique atento aos prazos 
de manutenção das diversas ins-
talações da edificação, previstos 
no manual do usuário emitido 

pela construtora no momento da 
entrega do empreendimento.

Acidentes evitáveis
Não faltam exemplos da ju-

dicialização de conflitos entre 
condomínio/síndicos e morado-
res afetados pela falta de ma-
nutenção em seus prédios. Nes-
te ano, o Condomínio Top Life 
Taguatinga I – Miami Beach foi 
condenado a indenizar em R$ 4 
mil a título de danos morais um 
bebê que caiu no vão da área de 
lazer do prédio, que estava sem 
proteção. O juiz substituto da 3a 
Vara Cível de Taguatinga (DF) 
concluiu que o condomínio fal-
tou com dever de cuidado.

Consta nos autos que a auto-
ra, à época com 19 meses de ida-
de, brincava na área de lazer do 
prédio, quando caiu de uma altu-
ra de mais de um metro a partir do 
espaço aberto existente por conta 
da quebra do vidro de proteção. 
Diante disso, sofreu ferimentos 
na testa e na região dos olhos. Os 
responsáveis defendem que não 
havia nem sinalização nem isola-
mento no local, o que poderia ter 
evitado o acidente. Em sua defe-
sa, o condomínio esclarece que 
o vidro que cerca a área de lazer 

se quebrou por conta da chuva e 
que o local estava sinalizado com 
cone e fitas zebradas. Relata que, 
no momento do acidente, a crian-
ça corria livremente pelo espaço, 
sem acompanhamento de adul-
tos. Sustenta que não houve ato 
ilícito e que não há dano moral a 
ser indenizado.

Também no Distrito Federal, 
neste ano,os desembargadores 
da 7a Turma Cível do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios (TJDFT) mantiveram 
a sentença de 1a instância que 
condenou o Condomínio do Blo-
co C da SQN 210 a pagar mais 
de R$ 120 mil à seguradora Por-
to Seguro, pelos danos causados 
a um morador após a parte do 
teto da garagem do prédio ter 
caído em cima de seu carro. A 
seguradora ajuizou ação, na 
qual narrou que teve que inde-
nizar prejuízos causados a veí-
culo por ruínas da garagem do 
edifício. Contou que o problema 
ocorreu por falta de manutenção 
e que a responsabilidade pelo 
fato seria do condomínio.

O condomínio se defendeu 
sob o argumento de que não teve 
culpa pelo acidente, uma vez que 
ele teria ocorrido por razão de for-
ça maior (evento da natureza). Ao 
decidir, o juiz titular da 21a Vara 
Cível de Brasília explicou que se-
gundo o art. 937 do Código Civil, 
“o dono de edifício ou constru-
ção responde pelos danos que 
resultarem de sua ruína, se esta 
provier de falta de reparos, cuja 
necessidade fosse manifesta”.

Redação com Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios

Condomínios respondem judicialmente 
por negligência em manutenções

É necessário que 
o síndico fique 
atento aos prazos 
de manutenção das 
diversas instalações 
da edificação



Maio | 202212

artigo

MARCELO VALLEJO MARSAIOLI

É fato que a pandemia da 
Covid-19 foi um dos episó-

dios mais tenebrosos da saúde 
mundial. No entanto, também 
em fato que, na adversidade, 
inovações e soluções acabaram 
sendo criadas e implementadas 
para que a vida em sociedade 
não parasse.

No universo condominial não 
foi diferente e, em março deste 
ano uma novidade positiva che-
gou: a Lei no 14.309/2.022 que, 
finalmente, regulamentou ques-
tão que ganhou muita importân-
cia nos tempos pandêmicos: a 
assembleia virtual.

Além desta, a possibilidade 
de manter a assembleia “aberta” 
também foi trazida para o texto 
legal de maneira expressa.

Em linhas gerais, a nova le-
gislação trouxe corpo e nova 
roupagem aos artigos 1.353 e 
1.354 do Código Civil, que com-
põem o capítulo dedicado aos 
condomínios edilícios (e outras 
questões afetas).

No que se refere às assem-
bleia “abertas”, o parágrafo 1o 
do artigo 1.353 prevê agora que 
caso um quórum qualificado seja 
necessário em alguma votação 
e, na assembleia onde for ini-
cialmente pautado, este quórum 
não for atingido, a assembleia 
poderá por maioria (dos partici-
pantes do ato assemblear), auto-
rizar que ela fique “aberta” em 
caráter permanente. 

Eis o texto legal do “caput” 
e parágrafo 1o: “Art. 1.353. Em 
segunda convocação, a assem-
bleia poderá deliberar por maio-
ria dos votos dos presentes, 
salvo quando exigido quórum 
especial. § 1o Quando a delibe-
ração exigir quórum especial pre-
visto em lei ou em convenção e 
ele não for atingido, a assembleia 
poderá, por decisão da maioria 

dos presentes, autorizar o presi-
dente a converter a reunião em 
sessão permanente (...)”.

Com isso, torna-se viável 
agregar mais votantes ao item 
em debate e, consequentemen-
te, quóruns que hoje são muito 
difíceis de se atingir em assem-
bleia única, passarão ser muito 
mais factíveis.

A aprovação de uma conven-
ção condominial com dois ter-
ços das assinaturas poderá, por 
exemplo, ser realizada em duas 
ou mais assembleias diferentes, 
bastando que a primeira delas 
deixe este item em aberto.

Por óbvio que alguns requi-
sitos deverão ser obedecidos, 
como a indicação de data e hora 
da próxima assembleia, que 
deverá se dar em até 60 dias. 
Logo, não haverá como simples-
mente deixar o ato em aberto 
em caráter “sine die”, isto é, de 
maneira indefinida. Mesmo na 
decisão de postergar o debate 
para outro dia, em outra assem-
bleia, é preciso organização e 
planejamento.

Também será imprescindível 
que todos os condôminos sejam 
convocados (os presentes na ini-
cial e também os ausentes, caso 
queiram vir na subsequente) 
para a próxima data assemblear, 
tal qual estivéssemos convocan-
do uma nova assembleia. O for-
mato de convocação respeitará o 
da convenção de condomínio e 
da legislação civil.

Quanto à ata da assembleia 
que ficar “em aberto”, deverá ser 
redigida como normalmente o é, 
sendo lavrada a ata parcial da 
com os itens concluídos e, fazen-
do menção àqueles que ficarem 
em aberto para a próxima data. 
A transcrição dessa ata parcial 
deve ser encaminhada a todos 
os ausentes.

Na assembleia complemen-
tar subsequente, uma nova ata 

As assembleias virtuais e abertas em
condomínios e a inovação da Lei no 14.309/2.022

de continuidade será lavrada e 
registrada.

Os votos da primeira assem-
bleia permanecerão válidos e, 
podem ser feitas quantas subse-
quentes forem necessárias, desde 
que no prazo máximo de 90 dias 
contados da assembleia inicial.

Mas e as assembleias
virtuais?
O artigo 1.354-A vem para 

regrar as assembleias eletrônicas 
e híbridas (física + eletrônica) 
que já vinham sendo realizadas 
na pandemia, porém sem texto 
legal que as previsse e, depen-
dendo muito de entendimentos 
do Poder Judiciário e de opera-
dores do direito em geral.

Note-se que desde o ato con-
vocatório, a novidade legislativa 
já inova: “Art. 1.354-A. A convo-
cação, a realização e a delibera-
ção de quaisquer modalidades 
de assembleia poderão dar-se de 
forma eletrônica, desde que (...)”.

Com a nova legislação, esta 
modalidade assemblear passa a 
ter regramento específico e ex-
presso, dando muito menos mar-
gem intepretação e, muito mais à 

aplicação do diploma legal.
Logo de início percebe-se 

grande ênfase em oportunizar a 
voz, o debate e o voto aos con-
dôminos em acesso remoto (à 
distância). Assim, deve ser ga-
rantido aos participantes a pos-
sibilidade de se manifestarem e 
debaterem e, de exercerem se 
insofismável direito de votar.

Há menção de que esta mo-
dalidade somente será cabível 
se a convenção condominial não 
há proibir, entretanto, é razoá-
vel concluir que pouquíssimos 
condomínios – e aqui incluo pra-
ticamente somente os mais re-
centemente erigidos – possuem 
qualquer tipo de regramento 
envolvendo assembleias virtuais 
e, ainda que tal previsão ocorra, 
será muito difícil que vedações 
ou impedimentos sejam incluí-
dos. A modernidade e a razoabi-
lidade parecem que ditarão o po-
sicionamento dos condomínios.

Importante consignar que 
será de extrema importância o 
texto do edital de convocação, 
da assembleia virtual ou híbri-
da (mista) que deverá descrever 
claramente os meios de acesso e 

forma de votação, não podendo 
ser imputado ao condomínio, 
problemas de conexão ou de in-
tercorrência de internet de cada 
condômino.

Problemas de conexão indi-
viduais, intermitência no acesso 
do condômino ou mesmo impos-
sibilidade de “logar” no momen-
to da assembleia, não poderão 
invalidar a mesma.

Tudo deve ser previamente in-
formado no edital: onde o aces-
so poderá ser feito, como serão 
computados os votos, como será 
a representação por procuração 
(pois ainda que remotamente, 
continuará existindo) e, até mes-
mo como poderão ser enviados 
documentos para prévia confe-
rência se necessário for.

O condomínio poderá deta-
lhar ainda mais a regulamenta-
ção deste novo tipo assemblear 
em seu regimento interno, se 
assim o desejar.

Marcelo Vallejo Marsaioli é 
advogado militante, inscrito 
perante a OAB/SP e sócio do 
escritório Marsaioli & Marsaioli 
Advogados Associados
marcelo@marsaioli.adv.br
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Ser mãe é dominar a arte de orientar com respeito
e afeto, criando filhas e filhos virtuosos, seguros e 

capazes de fazer suas escolhas e traçar seus
próprios caminhos com inteligência e discernimento.

Uma homenagem do Jornal do Síndico a todas as mulheres que 
encarnam o dom da criação, da doação e do amor incondicional.

Feliz Dia das Mães!


