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Novo dono, velhas dívidas
Ao comprar um imóvel com débitos, o novo proprietário 

adquire junto as dívidas do mesmo
(Redação com TRF4)

Dívidas com o condomínio e com financiadoras são atreladas ao 
imóvel em questão e não apenas ao proprietário dele. Isso quer 

dizer que, mesmo passando para outras mãos, a unidade condomi-
nial não fica livre de suas dívidas. Se a casa ou apartamento muda de 
dono, as dívidas vão junto, e as cobranças também.

Esse foi o entendimento reafirmado pelo Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região (TRF4): a dívida condominial adere ao imóvel, 
passando a ser de responsabilidade daquele que venha a adquirir o 
bem. A partir dessa premissa, o TRF4 deu provimento,  agosto, a um 
recurso do condomínio de Esteio (RS) Victória Régia e determinou a 
manutenção da penhora de um imóvel.

O apartamento em questão foi retomado pela Caixa após o mu-
tuário deixar de pagar as prestações do financiamento. O banco, en-
tretanto, não pagou os condomínios atrasados, o que levou a admi-
nistração condominial do Vitória Régia a ajuizar ação requerendo a 
quitação.

Tentando eximir-se da dívida, a instituição financeira moveu o 
processo na Justiça Federal pedindo o levantamento da penhora. A 
Caixa alegava que esta seria uma constrição de patrimônio de tercei-
ro, devendo ser cobrada do mutuário. Em primeira instância, a Justi-
ça suspendeu a penhora e administração do condomínio recorreu ao 
tribunal contra a decisão.

O relator do processo na 3ª Turma, desembargador federal Ricar-
do Teixeira do Valle Pereira, reformou a sentença. Conforme o ma-

gistrado, “é sabido que a 
taxa condominial se tra-
ta de obrigação propter 
rem, ou seja, que adere ao 
imóvel, transmitindo-se 
ao adquirente do mesmo. 
A responsabilidade do 
novo proprietário inclui 
a de adimplemento da-
quelas taxas anteriores à 
aquisição”.
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Sejam fortes e corajosos,  todos vocês que esperam no Senhor.  Salmos 31:24 

EDITORA
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ADMINISTRAÇÃO

Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7

Ter boa intenção nem sempre é suficiente 
para ser uma boa opção para ocupar o 

papel de síndico. O cargo exige muito mais. 
Além do bom trato e convivência pacífica 
com demais condôminos e funcionários, 
o candidato a gestor deve apresentar 
características operacionais que o 
qualifiquem para a administração seja para 
mandato de um ou dois anos, a depender 
das regras do condomínio.

A camaradagem e a amizade não podem 
ser critérios de escolha para a eleição do 
síndico. Um bom ponto de partida é procurar 
saber se a pessoa que coloca o nome à 
disposição já possui alguma experiência 
prévia com gestão, preferencialmente de 
um condomínio, mas já ter comandado 
um estabelecimento comercial, por 
exemplo, pode ser de grande ajuda, uma 
vez que já estará familiarizado com alguns 
procedimentos. 

Em segundo lugar, deve-se observar se o 
candidato tem conhecimento dos problemas 
e necessidades do condomínio. Nesse 
quesito, moradores mais antigos têm alguma 
vantagem pelo fator tempo, porém, novos 
condôminos não devem ser descartados de 
imediato. É necessário dar a oportunidade 
de todos demonstrarem suas experiências 
e interesses, para se decidir quem pode 

agregar mais conteúdo. 
Um bom síndico tem pé no chão e trabalha 

sem falsas expectativas. Todas as grandes 
promessas de ótimos benefícios, redução 
drástica de gastos, resolução imediata de 
problemas antigos são pontos para serem 
observados com cautela e um pouco de 
desconfiança. Nenhum síndico faz milagre 
do dia para a noite, então é bom prestar 
atenção se o candidato tem planejamentos 
e cronogramas para alcançar metas viáveis. 

Além das qualidades técnicas, o síndico 
deve ser um agente social conciliador. 
Em sua gestão, muitas vezes precisará 
mediar conflitos, discussões, entraves e 
dissabores entre condôminos. A capacidade 
de diplomacia e de gerenciar crises é 
fundamental para o papel de síndico, 
portanto é impossível que um morador 
antissocial consiga levar adiante um bom 
mandato. 

Se entre os candidatos propostos há 
algum que pleiteia a reeleição ou já foi 
síndico em alguma outra oportunidade, a 
avaliação deve ser ainda mais criteriosa, 
uma vez que além da análise do “currículo”, 
deve-se analisar também as experiências 
de administrações passadas e verificar se 
foram proveitosas e se o candidato tem 
capacidade para contribuir mais. 

Eleições para síndico: como escolher o melhor?
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Cla me a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3

A ArtNer Comunicação é a editora responsável 
pela produção gráfica do Jornal do Síndico. Uma 
parceria empresarial de sucesso com a qualidade 
que você lê.

Além de jornais, a ArtNer produz livros e revistas, também folderes, panfletos, 
cartões e outros materiais gráficos.
Precisando, é só falar com a gente: Joselito Miranda, no telefone:  
(79) 3043-1744 ou 99131-7653 e-mail: joselitomkt@hotmail.com

EDITORA

Por Andréa Mattos
Jornalista e colaboradora do Jornal do Sindico

Depois que o novo código civil entrou em vigor, em Janeiro desse ano, já não vale mais 
o ditado popular os incomodados que se mudem. 
Aqueles condôminos que não seguirem as regras previstas no regimento interno e 

não colaborarem com a paz entre os vizinhos podem perder o direito de residir no local.
Uma das mudanças inseridas nos condomínios co o novo código civil atinge, em 

cheio, as relações de vizinhança. O morador que infringir as regras impostas pelo 
Regimento Interno pode ser “convidado” a se retirar do condomínio. Mas, boa parte 
deles, de alguma forma, não leva serio a responsabilidade na preservação dos bens 
comuns, nem respeitam os direitos alheios. É dever de todos conservar as escadas, 
corredores, jardins, praça e vias publicas de seu conjunto, pois todas estas áreas são 
extensão da propriedade condominial. Mas, como preservá-las? E, mais ainda: como 
convencer os condomínios a assumirem a sua responsabilidade neste trabalho?

Muitos síndicos tentam obter êxito nestas campanhas, mas apenas poucos 
conseguem resultados significativos; outros desistem e torcem por uma mudança 
“natural” dos moradores. Mas, caso o sindico insista nesta campanha, o que ele pode 
sugerir para os moradores? Abaixo, algumas sugestões que podem fazer diferença na 
convivência e na qualidade de vida proposta pelo condomínio:

Não jogar lixo ou qualquer objeto na rua ou áreas de uso comum (jardins, calçadas, 
corredores). O lixo deve ser recolhido em sacos plásticos ou em depósitos adequados e 
depois colocados no local correto de coleta;

Não estender roupas, tapetes, toalhas nas janelas, parapeitos das varandas, terraços 
ou em qualquer outro local visível do exterior, ou permitir que as circulações internas 
dos blocos sirvam de áreas para colocação dos varais;

Não realizar serviços domésticos nas áreas de uso comum;
Ser um bom vizinho, evitando perturbar o sossego dele com brigas, discussões e 

festas barulhentas, aparelhos de som e televisão em volume alto.
Animais, aves ou qualquer tipo de criação nas unidades que causam incomodo aos 

moradores.
 
COSTUMES ERRADOS
Cuspir, jogar lixo ou qualquer objeto na rua ou áreas de uso comum (jardins, calcada, 

corredores);
Jogar papel higiênico, absorvente feminino ou qualquer outro detrito no vaso 

sanitário;
Ter em casa explosivos, drogas, ácidos inflamáveis ou equivalentes;
Realizar serviços domésticos nas áreas de uso comum;
Conservar o imóvel. Assim o condômino estará cooperando com a comunidade e 

valorizando o seu imóvel.

A boa política de vizinhança
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Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7

SERVIÇOS                                                                                                                                                                  Informe Publicitário

Dr. Condomínio Aldo Jr.

              

Fazendo uma breve analogia comparativa quanto às 
responsabilidades do sindico no exercício do cargo, a 

legislação atribui um grande encargo aos atos praticados 
pelo gestor condominial. 

Refletindo quanto a responsabilidade civil do sindico, 
nos vem a duvida: se o sindico responde por todos os atos 
de sua gestão, então porque em muitos casos ele não tem o 
direito de decidir sozinho quem contratar ou demitir? 

Em diversos casos em que o sindico necessita contratar 
algum prestador de serviço, sempre aparece um condômino e 
diz: “ ...você tem que submeter esta decisão a assembleia.”  

Não parece justo, na verdadeira acepção da palavra justiça, 
um gestor que responde civil e criminalmente por todos os 
seus atos, se ver obrigado a escolher um profissional pelo qual 
ele não confie, simplesmente porque a maioria assim  o quer, ou 
porque algum condômino com interesse pessoal recomende. 

Quando falamos de responsabilidade e reparação 
de danos, entramos na seara da clara possibilidade de 
ressarcimento e indenização financeira por parte do sindico, 
no caso de negligencia, omissão ou imperícia. 

Diante do dilema, se o sindico sempre está na “berlinda”, 
porque não decidir. Neste caso, a legislação falha na 
avaliação técnica jurídica pois sempre responsabiliza o 
sindico, isentando o condomínio da suposta reparação civil. 

Evidentemente em alguns casos, o sindico não pode 
decidir por impedimento legal, como em casos de obras que 
requerem quorum qualificado. 

Quando tratamos diretamente das despesas 
ordinárias, como contratação de empregados, de empresas 
administradoras, de contabilidade e terceirização de mão 
de obra por exemplo, muitos condôminos se envolvem 
exigindo do sindico que submeta a decisão em assembleia, 
ou que cumpra alguma determinação do conselho fiscal.  

O respeito às regras é fundamental, tanto que, quando 
há vedação por parte da Convenção que especificamente 
determina que alguma situação obrigatoriamente deva ser 
ratificada em assembleia, não há o que se fazer, apenas 
cumprir ou se discordar do disposto na convenção, propor 
sua alteração num segundo momento.  

A questão intrigante envolvida nesta situação, é a 
insistente imposição de conselheiros fiscais e subsíndicos 
na consulta obrigatória para tomada de decisão sobre 
aquele que responde sozinho perante a Lei. 

A previsão orçamentária, neste caso pode ser o fiel da 
balança. Se as despesas ordinárias estiverem previstas no 
orçamento, com as devidas alçadas financeiras, o sindico 
não precisará consultar ninguém.    

Diante dos limites estabelecidos no orçamento, o 
sindico poderá contratar os profissionais que entender 
serem capacitados e habilitados para prestar bons serviços 
ao condomínio, e da mesma forma dispensar outros, desde 
não desrespeite as alçadas fixadas no orçamento. 

A inteligência do artigo 1348 do Código Civil, afirma que 
o sindico pode praticar os atos necessários em juízo ou fora 
dele à defesa dos interesses comuns.  

Portanto o verbo praticar se define por: Exercer; 
exercitar: praticar um ofício. Realizar; levar a efeito. 
Portanto se o sindico pode realizar , ele pode decidir. 

Evidentemente, algumas convenções condominiais pre-
veem certas determinações e limitações ao sindico que de-
vem naturalmente ser respeitadas. Em alguns casos, como  
por exemplo submeter ao conselho fiscal algumas decisões 
administrativas, questões referentes a apresentação de or-
çamentos dentre outras situações administrativas. 

Nesta linha de raciocínio, as convenções erram quando 
estabelecem parâmetros a terceiros no tocante à  divisão de 
responsabilidade, sendo que a Lei atribui apenas ao sindico 
em primeira face, a absoluta e única responsabilidade pela 
reparação de danos causados por negligencia, omissão ou 
imperícia dele próprio. 

De certo e concreto existe a responsabilidade civil e 
criminal sobre todos os atos do sindico prevista em Lei. 
Neste prisma muitos condôminos esquecem e se acham no 
direito de exigir do administrador que divisa as decisões, 
um absurdo. 

O sindico deve se posicionar administrativamente 
de forma a assumir a responsabilidade da decisão, até 
porque, de qualquer forma ele – sindico- já responde 
por determinação legal, devendo para tanto contratar 
fornecedores e profissionais liberais de sua confiança.

Se o síndico responde, o síndico deve decidir!

AQUI O SHOPPING DA CONSTRUÇÃO                                 Informe Publicitário

A mas nova loja de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO da cidade, AQUI O SHOPPING 
DA CONSTRUÇÃO. Localizada na RODOVIA DOS NÁUFRAGOS, 1470 no 

MOSQUEIRO. É a loja que a cidade precisa; ter uma loja com novidades e variedades 
na área de construção e utilidades do lar com preços diferenciados onde o cliente 
pode desfrutar de um lugar amplo e climatizado.

O espaço é novo, mais já estão no ramo a muitos anos os empresários PRISCILA 
e DIEGO que fazem parte também da CONECTUBOS DISTRIBUIDORA que por 
fazerem parte do mesmo grupo atacado e varejo conseguem atingir preços 
imbatíveis para vocês nossos clientes.

A nova loja trabalha com utilidades do lar, forro de pvc, cloros e produtos de 
piscina, tintas de alta qualidade como corol e iquine, ferramentas, ferragens, telhas 
PVC e amianto, caixa dagua, pisos, revestimentos, porcelanatos, metais, armários 
banheiros, louças, moveis, cadeiras de praias, sombreiros, tubos, canecões e muito 
mais, venham e comprovem.
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Eles responderam: “Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. Atos dos Apóstolos 16:31

ADMINISTRAÇÃO

Ação de prestação de contas no âmbito condominial
Dentre as várias nuances na 

área condominial, uma delas 
vem ser dúvidas suscitadas relativo 
a gestão do Síndico e seus gastos 
com as despesas condominiais. 
Trata-se de Ação Judicial cabível 
para que o síndico preste contas 
a moradores insatisfeitos em caso 
de negativa de apresentação de 
contas solicitadas por parte do 
administrador condominial.

Como exemplo podemos citar 
aqui uma obra condominial que 
foi devidamente aprovada em 
Assembleia e com o quórum exigido 
em lei; partindo do entendimento 
que será necessário para a obra 
contratação de profissionais 
qualificados e preferencialmente 
uma constru-tora, materiais de 
construção, etc.

Diante do quadro formado, 
moradores solicitam ao síndico 
prestação de contas

da obra para dirimir dúvidas 
acerca dos gastos e como o 
dinheiro do condomínio vem 
sendo aplicado. Diante da negativa 
por parte do síndico em não 
entregar tais documentos, surge 
a necessidade de ajuizamento da 

ação para averiguação das contas 
solicitadas.

O autor da ação deverá 
apresentar em sua petição inicial os 
motivos pelos quais solicita a Tutela 
Jurisdicional pretendida, tendo o 
acionado prazo de 5(cinco) dias 
para apresentação das contas ou 
contesta-la, a depender do pedido 
dos requerentes, poderá ser dividida 
de duas maneiras: a. ação de exigir 
contas; b. ação de dar contas.

O processo poderá se desdobrar 
em diversas etapas e apresentar 
várias nuances, contudo sempre 
o demandado terá direito ao 
contraditório e ampla defesa e bem 
como seu direito de apresentar 
as contas solicitadas e dirimir 
quaisquer dúvidas relativo ao caso 
em debate.

Portanto assim, aconselhamos 
aos síndicos que sempre prestem 
as devidas contas aos condôminos, 
principalmente na Assembleia 
Ordinária anual, conforme 
preleciona o Código Civil, com a 
finalidade de se evitar ações dessa 
natureza e conflitos desnecessários, 
bem como responder na esfera cível 
ou criminal pelos seus atos.

Por JULIANO LOPES
Advogado militante na área condominial, imobiliária e cível. Diretor Jurídico da Assindicon/SE.
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Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,  Romanos 8:1

LEGISLAÇÃO

(Redação com TJDFT)

Por desleixo, descuido ou má fé é comum que 
objetos caiam de varandas e janelas nos 

condomínios. A mínima distração pode ser crucial 
para provocar o despencamento de algo, podendo 
gerar prejuízos materiais e também riscos a 
transeuntes. O condômino de cuja unidade for 
arremessado o objeto é responsável legal por 
responder pelos danos decorridos do fato. 

Vasos de plantas, brinquedos, roupas, lixo, 
cigarros ou até mesmo saliva. Não importa o 
que está sendo jogado ou se a queda ocorreu 
por acidente ou ser proposital, o proprietário 
do imóvel é responsável pelo ato, podendo ser 
penalizado dentro das normas previstas no 
Regimento do condomínio e também processado 
na Justiça comum. O mesmo é aplicado ao 
condomínio, em caso de negligência coletiva. 

Em julho deste ano, a 1ª Câmara Cível do TJDFT 
manteve decisão que condenou o Condomínio 
Beach Tower, na cidade de Itapema, a pagar 
indenização de R$5 mil, cada, a dois transeuntes 
atingidos por objetos que caíram da fachada do 
edifício. 

Os autores afirmaram que estavam a caminho da 
praia, quando foram atingidos por cacos de vidros 
e vigas de ferro, sofrendo várias lesões. Segundo 
eles, houve negligência por parte do condomínio 
quanto à segurança da fachada do prédio. 

Em contestação, o condomínio defendeu 
sua ilegitimidade passiva, afirmando que os 
objetos caíram de um dos apartamentos, onde 
não havia ninguém a quem se pudesse imputar 
responsabilidade no momento do acidente, 
pois era ocupado apenas no veraneio.

A justificativa não conseguiu reverter o 
entendimento da 2ª Turma Cível, que julgou 
que o condomínio era ilegítimo para estar no 
pólo passivo da ação, já que a unidade de onde 
haviam caído os objetos tinha sido identificada. 

O artigo 938 do Código Civil/02 prescreve 
que “aquele que habitar prédio, ou parte dele, 
responde pelo dano proveniente das coisas 
que dele caírem ou forem lançadas em lugar 
indevido”. Então, verifica-se que o caso é de 
responsabilidade civil objetiva, que prescinde 
de culpa.

O arremesso do artefato poderá ser provado 
por imagens captadas por câmeras do próprio 
prédio ou câmeras de testemunhas, perícia 
especializada ou testemunho oral ou escrito 
de pessoas que viram o fato acontecendo. 
Nos casos em que não é possível reunir 
provas para chegar ao autor e, portanto, 
não sendo possível identificar a origem da 
coisa arremessada, a jurisprudência e a 
Doutrina entendem que, nesse caso, trata-
se de responsabilidade solidária de todos os 
moradores do condomínio.

Arremesso de objetos é responsabilidade 
de condômino e do condomínio
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Cla me a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3

SEU CONDOMÍNIO

Pensar e executar a reforma de um pré-
dio quase sempre é motivo de preo-

cupação para síndicos e administradores. 
Qualquer serviço mal executado ou com 
falhas de planejamento certamente resul-
tará em reclamações frequentes dos con-
dôminos. 

Para evitar essa dor de cabeça, o laudo 
técnico de vistoria predial é uma ferra-
menta fundamental que contribuirá para 
que as necessidades sejam devidamente 
identificadas e medidas preventivas sejam 
tomadas a fim de evitar maiores proble-
mas no futuro. 

O laudo técnico de vistoria deve ser 
entendido como uma inspeção para 
avaliar diversos aspectos da edificação, 
como segurança, estado de conservação, 
vida útil, estruturas de concreto armado, 
instalações elétricas e hidrossanitárias, 
entre outros. Ao longo do tempo, os 
prédios tendem a apresentar falhas que, 
em alguns casos, podem exigir alto custo 
de reparação e apresentar riscos para os 
moradores. 

Se identificado com antecedência, por 

Laudo técnico ajuda na identificação de falhas

meio do laudo técnico, tais problemas 
podem ser evitados. E minimizar os danos 
torna-se imprescindível, uma vez que 
administradores e síndicos podem ser 
responsabilizados civil e até criminalmente 
por eventuais falhas, seja por negligência 
ou omissão.

As obras que forem apontadas no 
laudo técnico como necessárias para a 
manutenção da edificação deverão ser 
prévia e obrigatoriamente licenciadas 
à Prefeitura Municipal, e realizadas 
com o acompanhamento de profissional 
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técnico legalmente 
habilitado. 

As vistorias en-
volvem uma equi-
pe multidisciplinar, 
sendo necessário, 
no mínimo, a avalia-
ção de profissionais 
da engenharia ci-
vil e da engenharia 
elétrica, ambos com 
formação plena. To-
dos os detalhes de-
vem ser observados, pois qual-
quer problema aparentemente 
simples pode evoluir e causar 
maiores transtornos aos mora-
dores.

Com base no laudo, o 
proprietário ou administrador 

tem condições de solicitar 
orçamentos específicos às 
empresas especializadas 
para a execução das medidas 
propostas, bem como comparar 
valores, pois os serviços serão 
previamente estabelecidos no 

documento técnico.
A perícia deve ser neutra e 

apontar para a viabilidade dos 
orçamentos apresentados. Com 
o laudo em mãos, o síndico tem 
uma análise técnica da situação 
da edificação, podendo refutar 

reclamações e cobranças dos 
condôminos. É importante ain-
da ficar atento às legislações 
estaduais que podem indicar 
orientações e deveres referen-
tes à realização do laudo técni-
co de vistoria. 
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aracaju@jornaldosindico.com.br

Por EDMAR NOGUEIRA DA ROCHA
Palestrante, Master Coach, Consultor e Terapeuta - edmarnogueira@hotmail.com

Olá!
Espero que estejas bem e que 

as coisas estejam a melhorar e 
melhorar...

Tenho visto mudanças 
tremendas acontecerem nas vidas 
de meus clientes, nesses mais 
de 20 anos de experiência com 
desenvolvimento de gente... E 
sempre que algo de novo e especial 
acontece, fico maravilhado com o 
poder da mente humana e com a 
capacidade que temos de escolher 
entre o sofrimento e a felicidade...

Um dia, li em algum lugar que 
a maior causa de sofrimento das 
pessoas é a ignorância. E, depois de 
muito pensar, acabei concordando... 
Se estamos sofrendo, significa 
que desconhecemos algo que 
nos poderia ajudar e, talvez, em 
questão de minutos, nos livrar 
daquele sofrimento...

Muitos querem mudar para 
melhorar. Mas poucos querem 
passar pelo processo de mudança... 
Afinal, a mudança pode doer. 
Concorda comigo?

Certo dia, uma potencial cliente 
ligou, relatando uma série de 
dificuldades pelas quais estava 
passando e perguntando se 
tínhamos algum produto que lhe 

pudesse ajudar...
Eu recomendei o produto e 

ela ficou entusiasmada com a 
possibilidade de encontrar solução 
para seus problemas. Mas quando 
eu disse o valor do investimento, 
ela respondeu que era muito caro... 
e preferiu continuar com sua fobia.

A distância que nos separa 
da felicidade pode ser algo 
muito simples, mas o que tenho 
observado é que gasta-se em coisas 
supérfluas e poupa-se naquilo em 
que, realmente, se deveria investir.

Como diz a minha mãe, do alto 
de sua formação de 4ª série: “O 
saber não ocupa espaço!”. Sendo 
assim, investe em ti e melhora algo 
na tua vida, porque isso é o mais 
importante que existe.

Sonha muito... Mas sonha alto, 
sonha grande e comprometa-te a 
fazer o que for necessário para que 
esses teus maravilhosos sonhos se 
tornem realidade... Afinal, o mundo 
precisa de realizadores de sonhos, 
que tragam felicidade e bem estar 
para a humanidade.

De minha parte, continuarei 
a trabalhar para que possamos, 
juntos, mudar o mundo, uma 
pessoa de cada vez...

Eu te desejo o melhor!

Procura-se realizadores de sonhos
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Informe publicitário

Palestra: Segurança para 
profissionais de salão de beleza

A Química está bem presente nos 
salões de beleza, já que a maioria dos 
procedimentos realizados depende de uma 
ou mais substâncias químicas. Todavia, fica 
um questionamento: será que a utilização de 
toda essa química no salão oferece riscos às 
pessoas que trabalham diariamente nesses 
estabelecimentos e aquelas que vão até para 
cuidar da aparência de uma forma geral?

• Nova palestra na Icone Consultoria: 
Segurança em salões de beleza. Temos uma 
série de opções em palestras exclusiva para 
esse segmento empresarial. 

Consulte o site www.iconeconsultoria.com e 
converse com nossas consultoras.

DICAS

QUADRA POLIESPORTIVA

A manutenção regular de sua quadra aumentará 
a vida útil das instalações e permitirá 

utilizá-las sempre nas melhores condições. Há 
no mercado diversas empresas que fornecem 
acessórios próprios para essa estrutura como: 
pisos especiais, alambrados, tabela para prática do 
basquete, traves para futebol, mastros e rede de 
vôlei ou tênis, dentre outras atividades.

No planejamento de custos, é importante 
lembrar a necessidade de manutenção, a qual 
deve constar no calendário anual de revitalizações 
do condomínio. Os itens a serem vistoriados – e 
possivelmente reparados – numa inspeção são a 
resistência da tela que isola a quadra, condições 
de estruturas metálicas como traves (elas não 
podem apresentar pontas cortantes ou ferrugem), 
a visibilidade das demarcações do campo (caso 
a quadra sirva para algum esporte que necessite 
disso) e a qualidade do piso.

EXTINTORES

Equipamentos obrigatórios em todo condomínio, 
os extintores precisam estar em perfeitas 

condições para operarem adequadamente quando 
acionados. Uma manutenção equivocada pode 
inutilizá-lo e assim trazer graves riscos à segurança 
do prédio. A primeira e mais importante precaução 
a ser tomada é ser vigilante quanto ao prazo de 
validade do mesmo.

O lacre de inviolabilidade deve estar intacto 
e o ponteiro do indicador de pressão deve 
permanecer na faixa verde, caso contrário indicará 
despressurização. O extintor não deve apresentar 
sinais de ferrugem, arranhões ou estar amassado. 
O equipamento sempre deve ser mantido na 
vertical e jamais na horizontal ou de cabeça para 
baixo.

Estacionamento coberto do Home Center Ferreira Costa - Aracaju/SE

Associação dos Síndicos e Condomínios do Estado de Sergipe

Inf: (79) 98858-9990 - terraserigyproducoes@hotmail.com
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Por ERENITA SOUSA
Contadora, Especialista em Controladoria e Auditoria, 
Consultora
Contato: (79) 9 9961-5636 • 3222-9043
contato@intccoaching.com.br
Facebook: Erenita Sousa

O condomínio é uma empresa, e embora não co-
mercialize bens e serviços nem vise o lucro é 

registrada na Receita Federal, Previdência, Minis-
tério do Trabalho e detém as obrigações contábeis, 
financeiras e trabalhistas. E segundo Carneiro 
(2002, p. 25) esse acúmulo de uma complexidade 
de tarefas envolvidas na administração de condo-
mínios responde pela tendência à terceirização 
das atividades anteriormente atribuídas aos pró-
prios condôminos (síndico e sub-síndico). Neste 
ponto é necessário ficar alerta, pois não é função 
da administradora de condomínios a tomada de 
decisões, isto é papel do síndico. 

A Contabilidade e seus princípios: Conhe-
cimento que todo condomínio deve saber

Muitos condomínios ainda fazem uma conta-
bilidade apenas para atender uma exigência de 
prestação de contas, englobando apenas à entrada 
e saída de caixa. Mas o condomínio enquanto or-
ganização tem vários interessados, os condôminos, 
aos quais deve ser apresentado um balanço efetivo 
da situação financeira e contábil, mesmo porque é 
habitual a desconfiança que os condôminos têm do 
destino dado ao dinheiro das cotas condominiais. 
Sendo assim, é de muita importância o síndico 
conhecer e compreender os princípios contábeis 
para ficar respaldado pela responsabilidade que 
lhe cabe.

Princípios Contábeis que devem ser  
observados pelos condomínios:

Princípio da Competência: De acordo com 
o art. 9º da Resolução 750 (25 de dezembro de 

1993), “as receitas e as despesas devem ser inclu-
ídas na apuração do resultado do período em que 
ocorrer, sempre simultaneamente quando se cor-
relacionarem, independentemente de recebimen-
to ou pagamento.

A competência é o princípio que estabelece 
quando um determinado componente deixa de 
integrar o patrimônio, para transformar - se em 
elemento modificador do Patrimônio Líquido – 
usualmente denominadas “receitas” – e das suas 
diminuições – normalmente chamadas de “despe-

SEU CONDOMÍNIO
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sas” – emerge o conceito de “resultado do período”. 
Observa-se que o Princípio da Competência não 
está relacionado com recebimentos e pagamentos, 
mas com reconhecimento das receitas geradas e 
das despesas incorridas no período.

Princípio da Oportunidade: A correta apli-
cação do princípio é decorrente da necessidade 
tempestiva em disponibilizar tais informações 
em tempo hábil ao tomador de decisões. De acor-
do com o art. 6º da Resolução 750/93, “o Princí-
pio da Oportunidade refere-se, simultaneamente, 
à tempestividade e à integridade do registro do 
patrimônio e das suas mutações, determinando 
que este seja feito de imediato e com a extensão 
correta, independentemente das causas que as 
originaram. ”

Princípio da Realização da Receita: A recei-
ta é considerada realizada e, portanto, passível 
de registro pela Contabilidade, quando produtos 
e serviços produzidos ou prestados pela entidade 
são transferidos para outra entidade ou pessoa fí-
sica com a anuência destas mediante pagamento ou 
compromisso de pagamento especificado perante a 
entidade produtora.

Atributo da Tempestividade: A tempestivida-
de refere-se ao fato de a informação contábil dever 
chegar ao conhecimento do usuário em tempo há-
bil, a fim de que este possa utilizá-lo para seus fins.

Atributo da Compreensibilidade: A compre-
ensibilidade concerne à clareza e objetividade com 
que a informação contábil é divulgada, abrangendo 
desde elementos de natureza formal, como a orga-
nização espacial e recursos gráficos empregados, 
até a redação e técnica de exposição utilizadas.

Atributo da Comparabilidade: A comparabili-
dade deve possibilitar ao usuário o conhecimento 
da evolução entre determinada informação ao lon-
go do tempo, numa mesma entidade ou em diver-
sas entidades, ou a situação destas num momento 
dado, com vista a possibilitar-se o conhecimento 
das suas posições relativas.

Coloco-me à disposição para tirar dúvidas ou 
conversar sobre a matéria.
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Um dos desafios na gestão dos funcionários do 
condomínio é o controle de horas trabalhadas, 

bem como o registro de início e término das 
jornadas. Atrasos na troca de turnos, horas extras, 
folgas e faltas são ocorrências que precisam 
estar documentadas para fins de cumprimento à 
legislação trabalhista.

O antigo caderno de ponto ou mesmo cartão de 
papel já não são mais as melhores opções para essas 
necessidades, uma vez que podem ser facilmente, 
rasurados, fraudados ou mesmo danificados 
sem chance de reparo e recuperação dos dados 
contidos, o que dificulta o cálculo de horas. Sem 
contar no esforço maior gasto com a transcrição 
dessas informações para um meio digital.

A tecnologia do relógio de ponto eletrônico - 
com cartão magnético ou biometria - já não é mais 
uma realidade restrita às empresas, agora também 
faz parte da rotina de condomínios residenciais 
e corporativos. O equipamento garante maior 
segurança no controle de atividades, diminuindo as 
chances de problemas com a Justiça do trabalho.Há 
modelos específicos homologados pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), os quais devem 
ser instalados seguindo as orientações da Portaria 
1510, que é uma determinação do que regulamenta 
o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP). 
Com o relógio, é possível gerir os horários 

trabalhados do zelador, jardineiro, porteiro, 
vigilantes e funcionários da limpeza, entre outros 
que trabalham nos condomínios.

As vantagens no uso do relógio de ponto 
eletrônico são inúmeras. No entanto, o investimento 
pode ser um pouco salgado se as finanças do 
seu condomínio não vão de vento em popa. Dos 
modelos homologados pelo MTE, o preço médio 
fica entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00, a depender 
da complexidade e funcionalidades do mesmo. Os 
custos devem ser analisados com cautela, embora 
seja um instrumento que vai ajudar e muito a 
administração do condomínio.

Ponto eletrônico: controle na ponta do dedo
SEGURANÇA

Relógio digital proporciona registro seguro de atividades laborais e menos problemas 
com a Justiça
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Deixar o portão principal aberto ao pas-
sar, autorizar a entrada de visitantes 

antes que eles, de fato, cheguem ao edifí-
cio, permitir o acesso de entregadores de 
delivery aos apartamentos, esses são alguns 
exemplos de atitudes que expõem os con-
domínios à inúmeros perigos. E há muitos 
outros. Isto porque a segurança preventiva 
está relacionada à postura do síndico, aos 
recursos que o condomínio dispõe, mas 
principalmente à mudança de hábitos de to-
dos os agentes envolvidos – funcionários e 
moradores.

 Os condomínios podem e devem ins-
talar equipamentos de acompanhamento re-
moto, tais como câmeras de segurança. Mas, 
de acordo com a síndica Mariana Clarissa, 
que assumiu a função em seu condomínio 
há mais de três anos, o zelo pela manuten-
ção da segurança dos condôminos começa 
pelo estabelecimento de regras claras, que 
prevejam multas e sanções, inclusive. 

 “Tais medidas devem estar bem claras 
na Convenção do Condomínio e devem ser 
monitoradas pelo síndico. É preciso esta-
belecer regras, informar os moradores so-
bre elas e observar seu cumprimento. Isso 
é fundamental para garantir a segurança do 
prédio. Atitudes fora da norma interna des-
qualificam qualquer estrutura que se tenha”, 
comenta.

 No caso dos edifícios com portaria, 
conforme explica a gerente da Lello Condo-

mínios, Angélica Arbex, há posturas que de-
vem ser evitadas pelos porteiros. Ela explica 
que é importante ser rigoroso com o acesso 
de pessoas ao condomínio, seja pela entrada 
de pedestres, seja pela garagem. “O profissio-
nal de portaria não pode querer identificar o 
veículo, mas especialmente quem está dentro 
do veículo. E, na dúvida, não abrir o portão”, 
comenta. 

 Além disso, continua, ninguém deve 
acessar a área interna, sem passar por um 
sistema de identificação. “Da mesma forma, 
nunca o condômino deve pedir ao porteiro 
que permita a entrada de alguém que ainda 
não tenha de fato chegado. A visita deve ser 
anunciada ao morador na hora que a pessoa 
chega ao local”, completa. 

 Angélica acrescenta ainda que a presença 
de equipamentos como rádio e TV nas por-
tarias também é incorreta, pois pode tirar a 
atenção do profissional. “Apenas um monitor 
com imagens do circuito de câmeras deve ser 
mantido”, explica a gerente.

Nos prédios sem porteiro, o hábito de 
“jogar a chave” ou mesmo disponibilizar 
uma cópia para visitantes acessarem o edi-
fício é que pode ser perigoso. Além disso, 
deixar o acesso às áreas comuns abertos fa-
cilita a entrada de bandidos. “É preciso que 
lembremos que os condomínios são locais 
atrativos para ação de pessoas mal intencio-
nadas e toda postura preventiva é bem vin-
da”, resume Mariana.

SEGURANÇA

Os maus hábitos nossos de cada dia
Atitudes negligentes de moradores e funcionários podem colocar em risco toda a segurança do condomínio


