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Acompanhando a tendência de se preferir um estilo de vida mais sustentável e saudável, muitas 
pessoas estão incorporando em suas rotinas o hábito de andar de bicicleta, seja apenas para os 
momentos de lazer ou mesmo para executar seu transporte no dia a dia para trabalho, faculdade 
e outras atividades. Ser morador de prédio não é impedimento para possuir uma bicicleta, contudo 
é preciso obedecer a algumas regras. As bicicletas dos condôminos não podem ficar largadas em 
espaços comuns, tais como áreas de lazer ou corredores. O ideal, de fato, é que o próprio condomínio 
disponibilize um espaço para que elas sejam acondicionadas. Isso pode ser feito com a montagem de 
um bicicletário, o qual pode ficar na garagem do prédio. Esses “estacionamentos” especiais também 
são chamados de paraciclos e podem ser fixados no piso, parede ou teto, onde as bicicletas são 
guardadas de forma ordenada e podem ser presas com um cadeado ou corrente. A implantação deles 
é simples e de baixo custo. Para abrigar até cinco bicicletas, por exemplo, é necessário em média um 
espaço de 6m2.

BICICLETÁRIO 
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ESPECIAL

CONDOMÍNIO 
SÓ RESPONDE 

POR FURTOS 
INTERNOS 

SE ASSIM A 
CONVENÇÃO 
DETERMINAR

Em julho, a condômina D. P., 36 anos, 
moradora de Belo Horizonte (MG), 
apresentou uma queixa ao síndico do 
residencial onde vive: enquanto organizava 
o salão de festas para um evento, precisou 
se ausentar do ambiente por cerca de 10 
minutos e, ao retornar, percebeu que sua 
bolsa estava aberta sem o aparelho celular 
e sem o dinheiro que estava na carteira. 
A moradora solicitou providências para 
ressarci-la e identificar quem cometeu 
o roubo, mas o circuito de TV no local 
estava inativo e o síndico argumentou que 
o condomínio não se responsabiliza por 
perdas e danos ocorridos em seu ambiente 
interno.

O que você pensa a respeito da 
conduta desse síndico, foi correta? O 
que diz a lei a respeito dessas situações? 
Depende. Há circunstâncias que precisam 
ser consideradas, mas – basicamente – a 
resposta mais correta é: o condomínio 

só é obrigado a responder por furto em 
área interna se essa obrigação estiver 
explicitamente expressa na Convenção. 
Assim foi determinado em recente decisão 
do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios).

A 1ª Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais do DF manteve 
decisão de 1ª Instância que negou pedido 
de indenização de condômino que teve a 
bicicleta furtada no interior do condomínio 
onde reside. De acordo com a decisão, 
“prevalece o entendimento de que a 
responsabilização do condomínio por furto 
em área comum pressupõe a previsão 
expressa de sua responsabilidade na 
convenção de condomínio”.

O autor relatou que em dezembro de 
2016, ao descer à garagem do prédio, 
percebeu que sua bicicleta, que ficava 
trancada com corrente na sua vaga, tinha 
sido furtada. Afirmou que comunicou 
o fato à síndica do prédio e à empresa 
encarregada pela equipe de segurança, mas 
passados mais de cinco meses, não obteve 
qualquer solução para o caso. Ajuizou 
ação pedindo a condenação solidária do 

condomínio e da empresa no dever de 
indenizá-lo no valor equivalente ao do bem 
furtado, cotado em R$ 5.900,00.

Em contestação, o condomínio informou 
que não existe bicicletário no local, motivo 
pelo qual os condôminos são orientados 
a deixarem suas bicicletas na própria 
residência. Ressaltou também que não 
existe prestação de serviços de segurança 
no condomínio, como quis fazer crer 
o autor. Defendeu que a obrigação de 
indenizar só seria cabível se o furto tivesse 
sido, comprovadamente, praticado por 
algum empregado, já que não está prevista 
na convenção condominial nem no seu 
regimento. Contudo, no vídeo anexado ao 
Boletim de Ocorrência do caso, ficou claro 
que a bicicleta foi furtada por terceiros.

O juiz do 3º Juizado Especial Cível de 
Taguatinga negou o pedido indenizatório. 
“A responsabilidade do condomínio e 
prestadores de serviços a ele vinculados 
por prejuízos experimentados por seus 
moradores, decorrentes de atos ilícitos 
praticados nas suas dependências, somente 
é exigível havendo cláusula expressa em sua 
convenção”, concluiu na sentença.

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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LEGISLAÇÃO

Em condomínios, a vontade da maioria, 
desde que atingido o quórum legal, sempre 
prevalece. No entanto pode, em alguns casos, 
impor situações injustas em desfavor de um ou 
outro condômino que acaba sendo penalizado, 
como, por exemplo, pagar mais por um serviço 
utilizado igualmente por todos os moradores 
ou mesmo impor a construção de uma obra 
que pode gerar dano a determinada unidade, a 
ponto de desvalorizá-la.

Com base no Código Civil, se a assembleia 
aprovar, por exemplo, a construção de uma 
laje para cobrir os automóveis de dezenas de 
condôminos e essa inovação vir a prejudicar 
a ventilação, retirar a incidência de sol no 
apartamento térreo, o dono deste, poderá de 
maneira individual, impedir a realização da 
obra, mesmo que esta tenha sido aprovado por 
mais de 90% dos condôminos.

Por saber que a coletividade pode cometer 
abusos, agir de forma egoísta ou inconsequente 
por não se preocupar em prejudicar um 
vizinho, o Código Civil contém dispositivos 
que permitem que uma deliberação ou 
cláusula da convenção possa ser derrubada 
em determinadas situações. Caberá a parte 
prejudicada agir com celeridade e conhecimento 
jurídico para requerer a nulidade da deliberação 
que resulte em enriquecimento sem causa, que 
pode ser configurada pela cobrança abusiva da 
quota de condomínio em percentual maior ou 
acima do rateio igualitário sobre uma unidade 
maior, sem que esta usufrua a mais do serviço 
que é prestado na área comum. Se todos os 
apartamentos usufruem exatamente da mesma 
forma da manutenção, conservação, obras e dos 
empregados que prestam os serviços nas áreas 
comuns, o pagamento deve ser feito de maneira 
igualitária, já que o tamanho da unidade 
(cobertura, apto tipo ou térreo) não gera maior 
custo, pois o rateio de despesas decorre da área 
externa e não do interior das unidades.  Há 
ainda situações em que é abusiva a cobrança de 
um apartamento ou de uma loja, por serviços 
que esta unidade não usufrui ou não a beneficia.

Princípios jurídicos – A cláusula da convenção 
ou a deliberação da assembleia que venha 
afrontar princípios jurídicos ou algum artigo 
do Código Civil, por serem hierarquicamente 
superiores, poderá ser invalidada judicialmente. 
Para não deixar dúvidas, reproduzimos parte do 

Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul, o qual entendeu ser ilegal a cobrança da 
quota de condomínio com base na fração ideal, 
pois ela obrigava um proprietário a pagar por 
serviços que não beneficiavam a sua unidade, 
mas que o condomínio insistia em cobrar pela 
fração ideal pelo fato dessa regra constar na 
convenção, já que o inciso I, do artigo 1.336 do 
Código Civil permite.

Ocorre que, a aplicação do inciso I, do artigo 
1.336 não pode ferir quatro outros artigos do 
Código Civil que consagram que um contrato 
deve ser elaborado com boa-fé, não pode gerar 
situação de desequilíbrio ou lesão, deve atender 
a função social, ou seja, ser justo, sendo vedado 

DECISÃO DA ASSEMBLEIA 
NEM SEMPRE É SOBERANA

qualquer aprovação ou rateio que acarrete 
enriquecimento sem causa.

Vejamos os argumentos dos 
Desembargadores da 19ª Câmera Cível do TJRS, 
na Apelação Cível nº 70015385883, que isentou 
o proprietário do apartamento térreo de pagar 
despesas com elevador e outros itens que 
estavam sendo imposta a ele com base na fração 
ideal:

“No nuclear, não podem os apartamentos 
térreos contribuir na mesma proporção de 
seus equivalentes em andares elevados sobre 
despesas que não dão origem, sequer em 
potencial; não podem participar do rateio em 
igualdade de condições – quer dizer, pelo fator 
da fração ideal – se não se utilizam, nem em 
potencial, de serviços como os de elevador, p.ex. 
O debate central já é conhecido desta Câmara, 
que assim decidiu, por ocasião do julgamento da 
AC 70001513902 em 2003, relator o signatário: 
(…) LOJA TÉRREA QUE NÃO TEM PARTICIPAÇÃO 
NAS DESPESAS RELATIVAMENTE A ÁREAS DE 
USO COMUM NÃO PAGA CONDOMÍNIO”

O processo acima citado referia-se a caso 
em tudo similar ao presente.  Citamos a seguir 
a fundamentação do relator, acolhida por 
unanimidade pelo colegiado:

“Primeiramente, nem tudo o que a 
Convenção de Condomínio disse será fato, será 
“lei entre os condôminos”, se o dito ferir a lei e 
a lógica.

A lei protege a minoria no condomínio quando a deliberação é abusiva ou ilegal
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Observatório Por Kênio de Souza 
Pereira

Advogado e Presidente da Comissão 
de Direito Imobiliário da OAB-MG

Diretor da Caixa Imobiliária Netimó-
veis BH-MG

Conselheiro da Câmara do Mercado 
Imobiliário de MG e do Secovi-MG

Professor da pós-graduação da Esco-
la Superior de Advocacia da OAB-MG

e-mail: keniopereira@caixaimobilia-
ria.com.br – Tel. (31) 3225-5599

efetivamente participe. Onde não 
existe o gozo e/ou o uso da coisa 
comum, não existe obrigação de 
suportar as correspondentes despesas. 
Como no caso”.

A nova convenção de condomínio 
não é LEI, não é absoluta e nem pode 
ir de encontro à LEI. Tal, independe 
do quórum, da forma adotada, do 
registro.  Então, primeiramente, atente-
se para o fato de que nem tudo o que 
a Convenção de Condomínio disser será 
fato, será “lei entre os condôminos”, se 
o dito ferir a lei e a lógica.”

“E a lei determina a contribuição 
do condômino naquilo em que o 
mesmo efetivamente for partícipe 
na despesa (Lei 4591/64); o demais é 
abuso de direito originário dos demais 
condôminos, interessados em aumentar 
o rateio das despesas para diminuir suas 
próprias contribuições. Não colhe.

Fere o bom senso (e a lei) exigir-se 
que o condômino, na espécie, pague 
por serviço de que não usufrui (e nem 
poderia, dada a localização da loja, 
inocorrente benefício e uso da área 
comum).”

Assessoria – Sendo o condômino, 
minoria, é aconselhável ter 
acompanhamento jurídico de um 
especialista para expor seu problema 
na assembleia, pois a experiência tem 
comprovado que o grupo majoritário, 
em algumas situações, comete abusos, 
sendo comum constranger, ofender 
aquele que está em menor número 
ou fraudar a ata ao negar inserir 
os argumentos de quem está sendo 
prejudicado. O autoritarismo e o 
desrespeito para impor uma vontade 
não tem limites, pois o grupo em maior 
número entende que pode tudo e que 
não há lei que impeça seus objetivos, 
mesmo que sejam injustos.

“A imposição de participação do autor nas 
despesas condominiais não se justifica nem pelo 
fundamento lógico, nem pelo jurídico, ambos 
infringidos pela Convenção, firmada com óbvio 
intuito de, prejudicando o autor, plasmar o 
locupletamento injustificado e irrazoável dos demais 
condôminos, que aí teriam alguém mais com quem 
ratear as despesas condominiais. Não colhe.

“As lojas, no caso em tela, possuem acesso 
próprio à via pública, tendo seu próprio controle de 
água, luz, etc. Não cabe exigir-se do proprietário a 
participação na conta comum de eletricidade, p.ex., 
ou requerer que custeie despesa com manutenção 
de elevador; a unidade autônoma não é beneficiada 
com a limpeza das áreas de uso comum, outrossim, 
efetuando o condômino a própria limpeza e 
manutenção da unidade.

“Fere o bom senso exigir-se que o condômino, 
na espécie, pague por serviço de que não usufrui (e 
nem poderia, dada a localização da loja, inocorrente 
benefício e uso da área comum).

“Este é, exatamente, o exemplo fornecido por 
FRANCO & GONDO (CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIOS, 

Editora RT, p. 135):

‘(…) lembre-se o caso do proprietário de loja, 
com acesso direto à via pública, sem necessidade 
de utilizar-se do elevador, do abastecimento de 
água, luz e força do edifício. Não usufruindo tais 
serviços, comuns, a ele não cabe contribuir para sua 
manutenção’.

“Ainda os mesmos autores:

“Nas construções de edifícios (…) contendo lojas 
no andar térreo e apartamentos na parte superior, 
tendo as lojas acesso direto à via pública e contando 
com ligações diretas aos serviços de utilidade pública 
(…), em comum com as demais unidades do edifício 
são apenas o terreno, o telhado, as paredes externas 
e divisórias das unidades autônomas e outras coisas 
ou áreas que, por sua natureza ou destinação, 
pertencem a todos os condôminos” (op. cit., p. 24).

“Nenhuma assembleia, ata, regulamento ou 
convenção pode ir de encontro a tal realidade, por 
um imperativo lógico”.

“O condômino somente pode suportar, na 
proporção de sua participação no condomínio, as 
despesas de conservação das coisas de cuja utilização 
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F erro, alumínio, madeira, em chapas, em 
pinos, vazado, manual ou automático. O 
portão do condomínio pode ser de inúmeros 
materiais, formas e modelos, mas sua função 
é uma só: servir de limite e entreposto entre 
os meios interno e externo do condomínio. 
As regras que regem a padronização deles 
são regulamentadas pela municipalidade e 
devem ser de conhecimento do síndico, pois 
cada cidade pode ter sua própria lei com 
correspondente penalidade para infrações 
e irregularidades. Contudo, algumas dicas e 
orientações são universais e servem a todos 
os condomínios. Os prédios localizados na 
cidade de São Paulo (SP) devem atentar 

para o que já está sendo apelidada de “Lei 
do Portão”. Diz respeito à lei Municipal nº 
16.809/2018 sancionada em janeiro, que 
dispõe sobre o funcionamento dos portões 
e cancelas automáticas na capital paulistana. 
De acordo com ela, os portões e cancelas de 
acesso não poderão mais se projetar para 
fora das edificações durante seu movimento 
de abertura ou fechamento, sob multa de 
R$ 250,00, reaplicada a cada 30 dias até 
o efetivo atendimento da intimação. A 
medida, também adotada em outras cidades 
brasileiras, busca evitar acidentes e obstrução 
de vias públicas durante a abertura ou 
fechamento dos portões. Outro aspecto que 
diz respeito à segurança dos transeuntes 
que trafegam nos arredores do portão é a 
necessidade de instalação de dispositivos 
sonoros e visuais. Trata-se daquelas lâmpadas 
com cores chamativas que piscam quando 
o portão começa a ser ativado. Além disso, 
emitem sinalização sonora para alertar as 
pessoas de que o portão está abrindo e algum 
veículo sairá da garagem ou irá adentrá-
la. O ideal é que essa sinalização sonora e 
luminosa seja acionada 15 segundos antes da 
movimentação do portão ou cancela. Porém, 
mais uma vez, é fundamental conhecer o 
que diz especificamente a legislação do seu 
município nesses termos, afim de adequar-
se a ela. Há variações em relação a cor do 
efeito luminoso (amarelo ou vermelho), se 
essa luz é piscada ou contínua, a duração 
do efeito sonoro (quantos segundos), se ele 
é ativado na entrada e saída de veículos da 
garagem ou apenas saída. Outro aspecto a se 
considerar é o volume desse aviso sonoro. Ele 
deve ser alto o suficiente para ser ouvido por 
quem passa pelo local a pé ou em um outro 
veículo de vidros fechados. Porém, não pode 
ser de volume tão alto e duradouro a ponto 
de incomodar a vizinhança com o ruído. 
De acordo com a NBR 1051/2000 da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), o 
som não deverá exceder 45 dB (quarenta e 
cinco decibéis).

SEU CONDOMÍNIO

Por Cecília Lima

autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

PORTÃO DO 
CONDOMÍNIO: 

COMO DEVE SER?

Os ruídos indesejáveis em horários 
inoportunos são sempre elencados como o 
pior defeito de se viver em um condomínio. 
Conviver com o barulho alheio é um desafio 
e, sempre que possível, é necessário também 
fazermos uma autocrítica sobre como 
procedemos no nosso cotidiano: fazemos 
tudo aquilo que pregamos? Destinamos 
a terceiros todo o respeito que exigimos 
para nós mesmos? A reflexão é sempre 
válida. Um dos parâmetros que devemos 
avaliar é também o quão barulhentos 
somos, para só então poder exigir dos 
vizinhos uma conduta de respeito às 
normas do condomínio. A seguir, trazemos 
uma pequena lista de quantos decibéis 
(unidade de medida sonora) produzimos 
em atividades cotidianas: • Conversa em 
tom de voz normal = 60 dB • Aspirador de 
pó ligado = 75 dB • Motocicleta em trânsito 
= 95 dB • Evento no salão de festas = 115 
dB • Fogos de artifício = 150 dB Para se 
ter um parâmetro, saiba que sons a partir 
de 85 decibéis já passam a ser prejudiciais 
e podem causar danos à saúde auditiva. 
Respeitar o direito ao sossego alheio, além 
de ser um gesto de civilidade e cidadania é 
também um dever de todos. Muitas brigas 
ocorridas em condomínio em decorrência 
do barulho em excesso produzido vão 
parar na Justiça e com razão para tal, 
uma vez que perturbar o sossego alheiro 
é considerado contravenção penal, com 
previsão de prisão que pode chegar a até 
3 meses para quem provocar o barulho. O 
mesmo se aplica aos indivíduos que não 
buscarem impedir ou pelo menos minimizar 
os ruídos produzidos por seus animais de 
estimação: cães, gatos, aves, ou qualquer 
outro que emita sons desagradáveis por 
longos períodos em volume alto. O artigo 
42 da Lei de Contravenções Penais traz o 
seguinte texto considerando perturbação do 
sossego alheiro: “I – gritaria ou algazarra; II 
- exercício de profissão incômoda ou ruidosa 
em desacordo com as prescrições legais; III 
– abuso de instrumentos sonoros ou sinais 
acústicos; IV – indivíduo que provoca ou não 
tenta impedir barulho produzido por animal 
de que tem a guarda”. A pena para tal é, 
conforme já dito, prisão simples de 15 dias a 
3 meses ou multa.

VOCÊ SABE QUANTO 
BARULHO PRODUZ?
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Diz o Código Civil que “a assembléia não 
poderá deliberar se todos os condôminos 
não forem convocados para a reunião” 
(art. 1.353). Pergunta-se: os proprietários 
que não residem no edifício devem ser 
pessoalmente convocados para o ato? Seria 
nula a assembléia, se a intimação não for 
feita de forma individualizada? Deve-se 
aceitar como verdadeira a premissa de que 
todos os condôminos devem ser convocados 
para qualquer assembléia condominial. O 
evento não pode ser realizado secretamente 
ou com o desconhecimento de parte da 
comunidade envolvida. A idéia subjacente 
à norma legal parece ser a de evitar que 
a reunião se transforme apenas numa 
confraternização dos amigos do síndico ou de 
qualquer grupo que exerça o poder interno 
do prédio. Porém, para alguns especialistas 
no assunto, para se realizar uma assembléia, 
ordinária ou extraordinária, o síndico não 
precisa provar que todos os condôminos 
foram individualmente convocados, mesmo 
que estejam morando fora do prédio ou em 
viagem.  Ao afixar o edital de convocação 
internamente, nos elevadores e nas áreas 
comuns, por exemplo, o síndico torna público 
a todos os condôminos – e inclusive aos 
inquilinos – que haverá assembléia na data 
indicada. Pressupõe-se que os ausentes, por 
motivo de viagem e outros – venham a tomar 
conhecimento do apelo.

Equipamentos fora do prazo de validade podem provocar incêndios e também 
danos a: fogões, aquecedores etc.

O Correto é contratar uma empresa especializada para verificar as instalações do 
“Gás” e os vencimentos dos reguladores e medidores.

Seguindo as orientações dos técnicos, garantimos segurança e também economia 
aos condomínios, no consumo mensal de gás.

Na maioria dos Condomínios do Grande 
Recife, verificamos “Reguladores de 
Gás” vencidos.

INFORME

Dr. Fogão

DICAS

UMA SIMPLES 
ATITUDE PODERÁ 
EVITAR DANOS 
MAIORES! 

CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA 
ABRANGE TODOS

FAZEMOS VISTORIA E ORÇAMENTO GRÁTIS.
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Cerca de 3 mil moradores residentes 
do condomínio Emílio Bosco em Sumaré 
(SP) passaram por um verdadeiro pesadelo 
recentemente com uma infestação de 
escorpiões. A situação ganhou a grande 
mídia sendo noticiada quando, em julho 
deste ano, uma criança de 7 anos veio a 
falecer após a picada de um animal dentro 
do próprio apartamento, alertando para a 
gravidade da crise e chamando a atenção 
de outros condomínios para os cuidados 
preventivos contra esses bichos. Os 
escorpiões são – dentre as pragas urbanas 
– a de combate mais difícil. Isso porque os 

venenos disponíveis no mercado usados 
para exterminá-los nem sempre são eficazes 
e, por outro lado, são também tóxicos aos 
seres humanos, de modo que não podem 
ter seu teor elevado demasiadamente 
sob o risco de trazer mais prejuízos que 
benefícios aos usuários. Esses animais são 
artrópodes parentes próximos das aranhas 
e possuem peçonha capaz de provocar 
lesões importantes na pele, músculos, 
causar febres, quadros convulsivos ou 
até mesmo o óbito, como infelizmente 
se registrou em Sumaré no mês passado. 
Eles gostam de locais escuros e úmidos e 
podem se esconder, por exemplo, dentro 
de sapatos e roupas, o que vem a ser 
uma armadilha à pessoa distraída que 

MANUTENÇÃO

Por Andréa Mattos

A autora é Jornalista e colaboradora do 
Jornal do Síndico.

 ESCORPIÕES PODEM PASSAR DE UM 
SIMPLES INCÔMODO A UM RISCO LETAL!!

RUA SÃO MIGUEL 2149 - AFOGADOS
(81) 3428-0980 / 3251-9413 / 99901-3715
bezerrareboques@outlook.com.br

 

REABERTURA DE CHASSIS:
VEÍCULOS E MOTORES

www.bezerrareboques.com.br

BR BEZERRA
     REBOQUES

Aluguel de Carroças e Acessórios
Engates Para Todos os Veículos

vai usá-los. Os escorpiões se beneficiam 
em ambientes onde há acúmulo de lixo 
e vegetação. Assim, uma das principais 
medidas para se evitar a proliferação 
desses indesejáveis é a poda regular das 
plantas do condomínio, bem como evitar o 
despejo de lixo em local inadequado e seu 
acúmulo por mais de 3 dias. Outro cuidado 
é com o armazenamento de entulhos, como 
móveis velhos que muitos condôminos 
costumam guardar em garagens. Isso deve 
ser proibido pelo condomínio, o qual deve 
estabelecer uma quantidade limitada 
de dias para que o morador dê destino 
ao material estocado antes que ele vire 
moradia para ratos, baratas e os temíveis 
escorpiões. As medidas preventivas citadas 
são importantes, porém não são suficientes 
sozinhas. É necessário cumprir um rigoroso 
calendário de dedetizações nas áreas 
coletivas, as quais devem ser realizadas a 
cada seis meses. Isso mantém a população 
das pragas em um nível controlável, 
evitando uma possível infestação. Contudo, 
é certo que às vezes a situação pode fugir 
ao controle e os animais se proliferam 
além do que se pode controlar com 
medidas domésticas, invadindo inclusive 
os ambientes privados do condomínio e 
levando risco à saúde e integridade dos 
moradores e seus animais domésticos. 
Nesses casos, é preciso comunicar à 
Prefeitura Municipal, especialmente o 
setor que cuida da vigilância sanitária e 
epidemiológica do município e também 
centro de zoonoses, se existir. Juntamente 
com a queixa, é importante – se possível 
– disponibilizar para as autoridades 
competentes fotografias dos escorpiões 
para que seja identificada a espécie e assim 
se possa executar a melhor estratégia. Se 
o pior acontecer e alguém chegar a ser 
picado o procedimento é inicialmente 
lavar o local lesado com água corrente e 
sabão e, em seguida, conduzir a vítima 
imediatamente a um serviço hospitalar. 
Não é recomendável colocar curativo nem 
muito menos garrotear para prender a 
circulação.
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Dentre os funcionários que trabalham 
no condomínio, é comum que haja aqueles 
que desempenham suas funções no período 
da noite, isto é, após as 22h. Porteiros, 
recepcionistas, vigilantes são alguns dos 
cargos que geralmente apresentam essa 
característica em comum. Tal particularidade 
os enquadra na categoria de trabalho 
noturno, a qual possui especificidades de 
acordo com a legislação brasileira.

De acordo com a CLT (Consolidação 

das Leis do Trabalho), que regulamente 
as relações trabalhistas no país, trabalho 
noturno é definido como a jornada laboral 
que consiste em atividades realizadas no 
intervalo compreendido entre as 22h às 5h 
do dia seguinte, período que se pressupõe 
maior desgaste físico e que – portanto – exige 
compensações para ser exercido.

Uma das principais dúvidas do empregador 
é saber quanto custa uma hora de serviço 
noturno. As horas noturnas do trabalho nesse 
horário especial devem ser pagas com um 
acréscimo de no mínimo 20% sobre o valor da 
hora de trabalho diurna. Em termos práticos, 
por exemplo, se um empregado recebe por 

hora a remuneração normal diurna de R$ 
20,00 um empregado que desempenhar a 
mesma função entre 22h e às 05h, o valor 
hora desse funcionário deve ser de R$ 24,00.

Entretanto, o que gera mais dúvidas é 
a contagem do tempo em si, que é feita de 
modo distinto do serviço diurno: se para 
o trabalhador diurno 1 hora de trabalho 
equivale a 60 minutos, para o trabalho 
noturno urbano equivale a 52 minutos e 30 
segundos, ou seja, a cada 7 horas trabalhadas 
neste período são computadas 8 horas de 
trabalho.

Para a especialista em direitos trabalhistas, 
Cecília Teixeira de Carvalho do Escritório 
Bobrow Teixeira de Carvalho Advogados , 
cada jornada possui uma característica única 
perante a lei. “No caso da jornada noturna 
existem diversas peculiaridades que acabam 
confundindo um pouco, entre as principais 
dúvidas estão: as horas trabalhadas e a 
compensação no salário conhecido também 
por adicional noturno”, afirma.

A advogada frisa que existem alguns casos 
onde a jornada do trabalhador acaba sendo 
mista. “Quando o empregado começa a 
trabalhar durante o dia e termina no período 
da noite, a lei prevê que o adicional noturno 
deve ser pago apenas às horas realizadas no 
período noturno, não sendo necessário o 
acréscimo para as horas trabalhadas durante 
o período diurno”, explica a especialista.

Outra particularidade a ser ressaltada é que 
o adicional noturno integra a remuneração 
do trabalhador e impacta diretamente nos 
valores de pagamentos como férias, 13° 
Salário e FGTS. Menos nos casos excepcionais, 
onde a jornada ocorre como exceção.

TRABALHO 
NOTURNO E SUAS 

PARTICULARIDADES

TRABALHO NOTURNO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

ESTRELA
DALVA

• CONDOMÍNIO
• HOSPITAL
• CONSTRUTORA
• VIGILÂNCIA 

Av. José Rufino, 1276 - Areias

3251.2993 / 9.9717-1402
estreladalvafardamentos@hotmail.com

• MILITARES
• CAPAS DE COLETES,
• COLDRES MILITARES
• TORÇAL E BONÉ
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A matéria chama a atenção para um 
problema que é ignorado por muitos 
condomínios Brasil a fora: as adaptações que 
os condomínios devem fazer para atender a 
população idosa dos prédios

Você sabia que uma pesquisa recente feita 
pelo Ministério da Saúde revelou que o Brasil 
possui a quinta maior população idosa do 
mundo? São cerca de 29,3 milhões de pessoas 
com 60 anos ou mais vivendo no país. Desse 
total, cerca de 30% têm alguma dificuldade 
para realizar atividades do dia a dia e, dessa 
parcela, 17,3% têm muita dificuldade com os 
afazeres domésticos.

Assim como os portadores de deficiência, 
os idosos também possuem dificuldades de 
locomoção e outros sentidos tais como visão 
e audição menos aguçados, o que ressalta 
a necessidade de uma estrutura predial 
apropriada para propiciar seu bem-estar e 
melhor trânsito.

Rampa – Uma dessas adaptações deve se 
fazer presente já na entrada do prédio: a 
rampa de acesso. Ela deve ter as dimensões 
e inclinação determinadas pela ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
Tão importante quanto ela é a presença de 
um corrimão firme que possa dar apoio para 
o idoso se segurar na subida.

Outro ponto importante diz respeito 
à iluminação. As áreas comuns do prédio 
devem dispor de iluminação adequada para 
evitar quedas e choques contra obstáculos 
durante o tráfego. Durante o dia, se for 
se valer da iluminação natural solar, deve-
se precaver de que o ambiente não fique 
na penumbra. À noite, o uso de sensores 
de presença é indicado para economia de 
energia, porém é necessário se certificar de 
que estejam funcionando por um intervalo 
de tempo razoável.

Pisos – O piso com textura é outra 
adaptação necessária para evitar as temíveis 
quedas, tão letais para as pessoas idosas. O 

chão deve ser revestido com uma superfície 
que proporcione atrito necessário para 
caminhar com segurança mesmo em dias de 
chuva ou quando o piso estiver molhado em 
momentos de limpeza. O enxágue, nesses 
casos, deve ser eficiente, cuidando para não 
sobrar resíduos de sabão ou detergente que 
possam deixar a superfície escorregadia e 
propícia a quedas.

Com relação ao banheiro de uso 
compartilhado das áreas comuns, ambiente 
onde se registra grande número de acidentes, 
a arquiteta Renata Gomes faz recomendações: 
“O banheiro é um dos locais mais perigosos 
de quedas, por ser um ambiente úmido. A 
colocação de barras de segurança e vasos 

sanitários em altura especial são alguns itens 
que poderão contribuir para a segurança 
do idoso. Eliminar excesso de móveis e 
adornos facilita o seu dia a dia, tendo menos 
manutenção e limpeza”, orienta.

É válido salientar que a segurança e 
o bem-estar do idoso não dependem 
exclusivamente de adaptações físicas no 
condomínio, mas também do tratamento o 
qual lhe é destinado. É importante que os 
funcionários e demais condôminos estejam 
atentos às suas necessidades e os tratem 
com cordialidade e paciência, pois, embora 
muitos tenham uma vida ativa e dinâmica, ás 
vezes os idosos podem requerer mais apoio 
que outros indivíduos adultos.

IDOSOS REQUEREM 
ADAPTAÇÕES ESTRUTURAIS

SEGURANÇA

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico



O condomínio não é feito apenas por 
síndico e condôminos, ele inclui também 
uma equipe de funcionários a serviço do 
patrimônio coletivo. Nesse contexto, dois 
profissionais específicos são de extrema 
importância para a rotina do condomínio: 
são eles o porteiro e o zelador.

Algumas pessoas costumam confundir 
quais são as atribuições de cada um 
deles e muitas vezes julgam mal por 
não atenderem a expectativas criadas 
equivocadamente. Ao síndico, sobretudo, 
cabe a obrigação de saber distinguir as 
atribuições de cada trabalhador para não 
praticar desvio de função, o que pode 
gerar encargos trabalhistas posteriores, 
inclusive.

O porteiro, conforme já sugere o nome, 
é o funcionário que administra a portaria 
do prédio. A ele cabem as seguintes 
atribuições: fiscalizar o acesso de visitantes 

e prestadores de serviço previamente 
autorizados; controlar o acesso de veículos 
garantindo abertura e fechamento dos 
portões, receber e separar encomendas e 
correspondências dos moradores; cumprir 
as ordens do síndico ou zelador, bem 
como transmitir a eles as ocorrências e 
reclamações do registradas no seu turno 
de serviço.

É importante investir na contratação 
de profissionais experientes no serviço 
de portaria e também em treinamento 
contínuo desses funcionários, de modo a 
transmitir uma boa imagem uma vez que 
eles são o cartão de visitas do condomínio. 
Além disso, os porteiros carregam uma 
grande responsabilidade relacionada à 
segurança do prédio, portanto precisam 
saber agir da forma mais cautelosa em 
seus postos de trabalho.

O zelador, por sua vez, está em uma 
hierarquia superior ao porteiro. Ele 
é a segunda pessoa após o síndico, 
pois é ele quem coloca em prática as 
determinações do administrador na 

prática. Esse profissional exerce um papel 
de coordenador dos demais funcionários 
do edifício, repassando a eles as suas 
obrigações e fiscalizando o trabalho de 
todos. Seu trabalho, como o nome sugere, 
é zelar pelo patrimônio, garantindo a 
obediência ao Regimento Interno nas 
normas de conduta entre condôminos e 
cuidando da manutenção da estrutura 
física do condomínio.

Além do próprio síndico, é importante 
que cada condômino conheça quais são 
as reais atribuições de cada um desses 
funcionários. Sob nenhuma hipótese é 
aceitável que o porteiro ou zelador preste 
serviço a um morador do prédio em seu 
horário de trabalho. “Pequenos favores” 
como carregar compras, vigiar crianças 
ou animais de estimação, fazer reparos 
elétricos ou hidráulicos nos apartamento, 
dentre outros pedidos “inocentes” devem 
ser evitados ao máximo e punidos, quando 
necessário. O funcionário jamais deve 
negligenciar suas atividades em horário 
de expediente.
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DR. RODRIGO KARPAT

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

ZELADOR E PORTEIRO: 
ENTENDA O QUE FAZ CADA UM



ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

CLÍNICA DE PSICOLOGIA

BOMBAS E MOTORES

12

DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO

ESCOLAS

EVENTOS/FESTAS ORGANIZAÇÃO

ELEVADORES

EXTINTORES DE INCÊNDIO

PRÉFOGO EXTINTORES ................................. 81 3241.0073
Ver anúncio na página 05
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CONSTRUÇÕES E REFORMAS CONSTRUÇÕES E REFORMASCONSTRUÇÕES E REFORMAS

MÁRMORE E GRANITO

MOTOCICLETAS

JAMOTO .................................................................. 81 3461.8300
Ver anúncio na página 01

SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DENGUE ............................................. 81 3412.6254

SINDICATOS

SEGURANÇA ELETRÔNICA

SECOVI - Sindicato da Habitação ................ 81 2123.9400
Ver anúncio na página 03

OAS - Eletrônica ....................................................... 81 3224.9307
Ver anúncio na página 01

TAPETES

VIDROS

SANVIDRO ................................................................ 81 3493-7839
Ver anúncio na página 16



PAPO DE GARAGEM

Qual o revestimento externo, pelo 
menos financeiramente, mais vantajoso? 
Pintura simples, textura, cerâmica? Todos 
eles têm vantagens e desvantagens, que 
devem ser consideradas na hora de decidir 
investir na fachada do condomínio, 
e a orientação de um profissional é 
indispensável.  A pintura simples, por 
exemplo, tem a vantagem de ser mais 
econômica, mas leva desvantagem no 
quesito durabilidade e concentra muita 
sujeira. Há profissionais que cobram R$ 
10 por metro quadrado. A textura tem 
um preço muito variável, pois depende 
do tipo da textura. A grande vantagem 
deste procedimento é o alto nível de 
impermeabilização e durabilidade longa. 
Para quem mora em lugares onde tem 
muita umidade é uma boa escolha.  A 
cerâmica (azulejo) tem um valor variado, 
devido à grande gama de estilos e 
acabamentos disponível no mercado. A 
durabilidade do material é bem longa 
e o maior problema de manutenção é 
encontrar, depois de muitos anos, uma 
peça igual ao lote comprado em caso de 
necessidade de substituição.

A água é a chave para um belo jardim. 
Segundo engenheiros agrônomos, sem 
uma rega adequada as plantas não 
absorvem os nutrientes necessários 
para se desenvolver normalmente. O 
segredo para manter a terra sempre 
úmida é aguar o solo comedidamente 
todos os dias, pela manhã. Não se 
esqueça: a água é o bem mais valioso 
do planeta, portanto deve ser usada 
com inteligência e bom senso. Você 
sabia que sobras de alimentos podem 
ser muito úteis na adubação do seu 
jardim? Mas, segundo Rodrigo, não 
basta jogá-las na terra, pois isso pode 
prejudicar as plantas: é necessário 
fazer uma compostagem. Muito rico 
em nutrientes e minerais, o húmus 
formado por esse processo natural de 
decomposição se transforma em um 
poderoso adubo orgânico. Para tanto, 
é preciso fazer um buraco na terra e 
jogar os alimentos que normalmente 
iriam para o lixo, como folhas e talos de 
hortaliças, sementes e cascas de frutas e 
até sobras do almoço ou do jantar. De 
três a quatro semanas o adubo orgânico 
está formado.

Por uma questão de segurança, 
todo prédio deve possuir sinalização 
adequada nas áreas comuns externas e 
principalmente internas. As placas devem 
ser preferencialmente fotoluminescentes, 
aquelas que emitem luz sem precisar estar 
conectada a uma fonte elétrica e por isso são 
visíveis mesmo numa situação de falta total 
de energia. Elas são peças fundamentais 
para indicar equipamentos de segurança, 
direção das escadarias, rotas de fuga, 
elevador mesmo na ausência de luz.

O síndico também deve estar atento ao 
cumprimento das normas de sinalização 
para portadores de necessidades especiais. 
Conforme a NBR 9050/2004 da ABNT, há 
três formas de sinalização: visual, tátil e 
sonora. Elas se dividem em quatro tipos – 
permanente, direcional, de emergência 
e temporária, as quais deverão aparecer 
nos acessos principais; nas circulações 
(horizontal e vertical); no mobiliário; nos 
acessos de veículos na garagem; nas vagas 
para veículo. As sinalizações táteis incluem 
informações em batentes de portas, de 
elevadores, em corrimãos e rampas, início 
e término de escadas e rampas e junto à 
porta do elevador. 
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PRÓS E CONTRAS 
DOS REVESTIMENTOS

ÁGUA E SOBRAS DE 
ALIMENTOS NELAS! 

SINALIZAÇÃO DE 
ÁREAS



GORILA NA ÁRVORE DO SEU 
QUINTAL

Um homem acorda logo cedo e 
encontra um gorila na árvore do 
seu quintal. Aflito, procura nas 
páginas amarelas e encontra um 
Serviço de remoção de Gorilas. 
Quando ele pergunta se eles 
podem remover o gorila, o técnico 
do serviço pergunta:

- É macho ou fêmea?

- Penso que seja um Macho. – Diz o 
homem.

E, do outro lado, o técnico:

- Macho?! Ok, então nós podemos 
fazer esse serviço. Estarei aí em 
alguns minutos.

Meia hora depois, o técnico chega 
a casa do homem e leva consigo 
algumas ferramentas, tais como: 
uma vara, um cachorro Chihuahua, 
um revólver e um par de algemas. 
O técnico, antes de começar o 
serviço, fornece ao homem algumas 

instruções:

- Eu vou subir a árvore e empurrar 
o gorila com esta vara até que ele 
caia lá de cima. Quando ele cair, o 
meu cachorro Chihuahua, que está 
treinado, irá tentar arrancar-lhe os 
testículos. O gorila irá usar as mãos 
para se proteger e, nesse momento, 
você coloca as algemas nele. 
Depois, levarei o gorila embora.

O homem pergunta:

- E o que eu faço com o revólver?

E o técnico:

- Ah o revólver… É para o caso de 
eu cair da árvore antes do gorila, 
atire no chihuahua!

LEÃO FOGE NO CIRCO

Num circo de quinta categoria, o 
descuidado do domador deixa a 
porta da jaula aberta e, a certa 
altura do espetáculo, um dos 
leõesescapa e vai caminhando 
lentamente em direção ao público.

Pânico total!! No mais completo 
desespero, a multidão começa 
a correr para todo lado e só um 
paraplégico fica ali parado, sem 
ter para onde se virar e suando em 
bicas, a poucos metros da fera.

Ao perceber o que iria acontecer, o 
público começa a gritar:

- Olha o aleijadinho! Olha o 
aleijadinho!

Desesperado e ainda suando frio, o 
paraplégico grita para o público:

- Poxa! Deixem aos menos o leão 
escolher…

O AGRICULTOR E OS PORCOS

Um agricultor tinha muitos porcos. 
Certo dia, alguém apareceu e 
perguntou ao homem:

- O que é que dá de comer aos seus 
porcos?

Responde o agricultor:

- Ora, dou-lhes restos. Porquê?

Respondeu o outro indivíduo:

- Porque eu sou da Associação para 
a Protecção dos Animais. O senhor 
não alimenta os seus animais como 
deve ser, de modo que vou ter que 
o autuar.

Passados uns dias, outra pessoa 
aparece e pergunta ao homem:

- O que é que dá de comer aos seus 
porcos?

O agricultor, com medo de ser 
novamente autuado, decidiu por 
outra resposta:

- Eu?! Eu trato-os muito bem! Dou-
lhes salmão, caviar… Porquê?

- Porque eu sou das Nações Unidas. 
Sabe, não é justo os seus porcos 
comerem tão bem quando há tanta 
gente a morrer de fome por esse 
mundo fora. Vou ter que o autuar.- 
respondeu o homem.

O agricultor fica mesmo aborrecido.  
Passados mais uns dias, aparece 
outra pessoa que faz novamente a 
mesma pergunta:

- O que é que você dá de comer aos 
seus porcos?

O agricultor hesita um bocado e 
finalmente diz:

- Olhe… Não lhes dou nada… 
Entrego cinco euros a cada e cada 
um vai comer o que quiser!

CHAMADA DE EMERGÊNCIA PARA 
O 112

Uma chamada de emergência é 
feita para o 112. O polícia que 
estava de serviço atende o telefone 
e alguém grita em aflição:

- Socorro, socorro! Venham cá 
depressa! Mandem alguém com 
urgência que entrou um gato cá em 
casa!

O policial tentando saber primeiro 
o que se passava:

- Tenha calma. Que se passa? Mas 
como assim, um gato?

E do outro lado:

- Sim, um gato, é uma emergência! 
Ele entrou em casa! Ele entrou em 
casa!

Tentando acalmar, o policial diz:

- Calma. O senhor está usando 
algum tipo de código? Quem é que 
entrou em casa?

E, sempre aos gritos, respondem:

- O gato! O gato! É um gato 
mesmo! É caso de vida ou morte! 
Venham logo!

Estranhando, pergunta o policial:

- O… O gato? Mas… Ouça lá, quem 
é que está a falar?

E responde do outro lado:

- O papagaio, porra!
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O SÍNDICO TAMBÉM RI

Fonte: www.blogdopereira.net/2018/02/
charges-do-dia_16.html



SETEMBRO | 201816

DICAS

vidro TEMPERADO
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BOX

pele de vidro acm
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INSUMOS NATURAIS 
NO JARDIMEvitar que a gordura que desce pelo ralo da 

pia da cozinha chegue aos locais de saneamento 
de esgoto é essencial para o tratamento correto 
da água. Para que isso ocorra, todo condomínio 
tem, em seu encanamento, uma caixa de 

Os insumos orgânicos são utilizados na 
agricultura orgânica e convencional para 
fortalecer as plantas e mantê-las livres de 
doenças fungicas e bacterianas, como também 

CAIXA DE 
GORDURA E A 

LIMPEZA

gordura, feita para impedir que o óleo alcance 
as estações. O Habite-se, documento que atesta 
que a construção foi erguida de acordo com a 
lei, é condicionado à existência de uma caixa de 
gordura, mas, em Brasília, há muitos prédios sem 
a concessão. A falta de limpeza de sua caixa de 
gordura poderá lhe causar alguns transtornos, 
tais como: transbordamento através da tampa; 
entupimento das canalizações; escoamento 
lento da água pelo ralo da pia; mau cheiro. Caso 
não disponha de mão de obra para limpeza, é 
possível utilizar as bactérias biológicas, para 
digerir e limpar as caixas. Elas agem degradando a 
gordura, evitando entupimentos nas tubulações 
sem danificar nenhuma estrutura  estanques das 
caixas, podendo ser adicionadas diretamente 
na pia da cozinha. A gordura retirada deverá 
sempre ser ensacada e jogada no lixo e nunca na 
instalação de esgotos sanitários

repelir as pragas. Os insumos orgânicos são uma 
mistura de pós de rochas e extratos vegetais 
para o controle biológico, que substituem o uso 
de defensivos químicos. Os condomínios que 
possuem espaço verde com plantas frutíferas e 
ornamentais, e utilizam fungicidas, bactericidas 
e inseticidas podem substituir estes produtos 
pelos insumos orgânicos, que funcionam como 
inseticida natural e faz o controle biológico para 
lagartas. Para se obter um certificado de insumos 
orgânicos, é necessário comprovar que o insumo 
não contém nenhuma substância que afete a 
saúde humana, animal e do meio ambiente e 
as plantas em que são aplicados os insumos, 
adquirem mais resistência contra doenças e 
pragas e demonstram melhor desenvolvimento 
vegetativo, além de preservar a natureza e água 
a potável. Os condomínios devem ficam atentos 
com a saúde de seus funcionários, pois possuem 
contato com agrotóxicos que são utilizados para 
o controle de pragas nos jardins.


