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Por que seu Condomínio deve nomear um Conselho Fiscal ? 

Estes Conselhos tratam-se de órgãos 
internos nos quais o Síndico terá 

apoio para suas decisões e também poder 
adotar medidas com segurança. 
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EDITORA

Morar em condomínio requer bom senso uma vez que compartilhar espaços, 
às vezes, pode gerar muitos conflitos, principalmente quando um morador se 

sente invadido ou lesado por outro. Para se viver bem é necessário, além do bom 
senso para respeitar o próximo, também uma boa dose de paciência para ser fle-
xível quando preciso e saber relevar o que desagrada, em algumas ocasiões. Você 
sabe quais são os principais pontos de conflito entre moradores? Abaixo listamos 
7 motivos que comumente rompem a paz entre condôminos. 

1 - Barulho
Esse é uma unanimidade em todos os condomínios, pois costuma ser a princi-

pal queixa. Seja em áreas comuns a exemplo do salão de festas ou dentro do apar-
tamento, o barulho incomoda e é motivo de brigas, muitas delas com desfecho 
trágico, infelizmente. 

2 - Inadimplência
A falta de pagamento por parte de uns onera o orçamento de outros. Isso por-

que o “buraco” deixado no orçamento ordinário do condomínio pelos inadimplen-
tes precisa ser coberto, uma vez que há compromissos mensais que não podem 
ser cortados, como energia, água, pagamento de funcionários. 

3 - Animais
A presença de animais domésticos como cães, gatos e até algumas aves gera 

conflitos. As principais queixas são a sujeira e os ruídos provocados pelos PETs ou o 
risco que alguns podem oferecer à saúde coletiva. Criar animais em condomínio não 
é um problema, desde que seus donos cuidem para que não incomodem os vizinhos. 

4 - Lixo
O descarte do lixo também é um dos frequentes motivos de discórdia entre 

moradores. Alguns questionam a obrigatoriedade da coleta seletiva, outros depo-
sitam seus resíduos em locais inapropriados e despertam a ira dos vizinhos. 

5 - Garagem
A disputa por espaços na garagem é também constante motivo de brigas. 

Quando há vagas demarcadas para cada condômino é um problema menos fre-
quente, mas quando as vagas são rotativas esse é um dos principais pontos de 
conflito entre vizinhos.

6 - Espaços coletivos
O uso de ambientes e equipamentos coletivos como: salão de festas e de jogos, 

espaço gourmet, churrasqueira, academia, brinquedoteca, dentre outros, pode ser 
razão para atritos. As principais 
queixas são sobre o mau uso das 
dependências ou choques nas 
datas reservadas para o uso. 

7 - Crianças
O problema não é exata-

mente a presença delas, mas o 
que elas podem fazer de errado 
no condomínio: brincadeiras 
em locais inapropriados, ocupar 
os elevadores, sujeira, danificar 
bens alheios como carros e ba-
rulho são alguns exemplos.

7 pontos de conflito entre condôminos
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O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR), juntamente com o Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) 
e outros estados, lançou campanha publicitária 
nacional do Dia do Arquiteto e Urbanista 2016, com a 
temática “Melhoria das Cidades”, em homenagem ao 
dia do Arquiteto e Urbanista, comemorado em 15 de 
dezembro, data de nascimento de Oscar Niemeyer.

Com o slogan “O Planejamento Urbano melhora 
nosso lugar no mundo. Concorda, Prefeito?”, o objetivo 
da campanha é conscientizar os gestores públicos 
recém eleitos, e que tomam posse em 1º de janeiro, 
sobre a importância da Arquitetura e do Urbanismo.

Poucos dias antes do domingo de eleições, 02 
de outubro de 2016, a presidente do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE), Ana 
Maria Farias, entregou em mãos, a Carta Aberta aos 
Candidatos das Eleições Municipais 2016 (elaborada 
pelo CAU/BR e CAU/UF), a então candidata a vice-
prefeita de Edvaldo Nogueira, Eliane Aquino, que 
na época ressaltou a importância da arquitetura no 
auxílio para a construção de uma cidade justa e de 
qualidade para todos. 

A Carta Aberta aos Candidatos das Eleições 
Municipais 2016 visa direcionar os gestores para a 
melhoria da qualidade do desenvolvimento urbano 
das cidades, com a finalidade de proporcionar 
arquitetura para todos.

Atendendo solicitação da assessoria de 
comunicação do CAU/SE, na semana em que 
se comemora o Dia do Arquiteto e Urbanista, 
celebrado dia 15 de dezembro, o prefeito eleito de 
Aracaju, Edvaldo Nogueira falou sobre a proposta 
da campanha, embasada na Nova Agenda Urbana 
do CAU - fruto de definições do Habitat III (3ª 
Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e 
Desenvolvimento Sustentável) realizada em Quito, 
Equador, em outubro deste ano. 

Para Edvaldo Nogueira uma cidade só pode 
crescer e se desenvolver com qualidade de vida se 
houver planejamento e gestão. “É muito importante 
pensar a cidade, valorizar cada peça que a compõe, 
ocupar os espaços com responsabilidade e respeito 
ao meio ambiente e priorizar o cidadão. Uma cidade 
precisa ser humana, criativa e inteligente para que 
tudo funcione bem”, disse.

Ele acrescenta que “é necessário construir uma 
gestão compartilhada, ouvindo o cidadão, dando 
voz aos profissionais que pensam o planejamento 
urbano e equacionando demandas da população e 
condições de realização, para que a cidade se torne, 
cada vez mais, acolhedora e sustentável”, finalizou 
Nogueira.

HABITAT III
O Habitat III deu início a implementação da “Carta-
Compromisso do CAU/BR sobre a Nova Agenda 
Urbana”, entregue aos candidatos das eleições 
municipais de 2016 de todo o Brasil e que permeia 
sob três fundamentos: 

• A governança metropolitana; 
• O plano de desenvolvimento urbano 

integrado e integrador da cidade e seu desdobramento 
para as escalas do bairro, da quadra, da rua e do lote; 

• O monitoramento constante das metas desses 
planos, a ser efetuada pelos gestores das cidades, com 
total transparência para a população.

A proposta da Nova Agenda Urbana visa atender 
aos desejos, necessidades e direitos dos cidadãos. 
Colocar em prática uma cidade melhor e mais 
humana com arquitetura e planejamento urbano, 
munida de transporte de qualidade, acessibilidade 
e mobilidade para todos, com habitações seguras e 
confortáveis, onde as pessoas são mais felizes dentro 
e fora de casa, o que retrata o lema da gestão do CAU/
SE: “Arquitetura para Todos”.

Prefeito eleito de Aracaju fala sobre 
proposta da Nova Agenda Urbana
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ADMINISTRAÇÃO

A vida em condomínio, assim como a vida em sociedade, exige regras para 
nortear a conduta dos seus entes objetivando o equilíbrio entre as partes. 

A convivência entre pessoas distintas nem sempre é fácil e a convenção do 
condomínio concentra o conjunto de normas que regem o todo, existindo 
justamente para discriminar quais são as obrigações e os direitos tanto do síndico 
quanto dos moradores. 

Cada infração às regras pressupõe uma penalidade, como forma de tentar 
coibir falhas e evitar prejuízos ao patrimônio coletivo. A inadimplência é um 
dos problemas mais sérios enfrentados pelo síndico de condomínio e para essa 
infração cabe a aplicação de multa. Quaisquer outras penalidades que não sejam 
pecuniárias, ou seja, financeiras é considerada ilegal. 

O condomínio não pode ignorar os meios expressamente previstos em lei 
para cobrança de dívida condominial. A jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) considera que o Código Civil (CC) é taxativo quando estabelece 
sanções pecuniárias para o caso de inadimplemento de despesas condominiais. 
Dessa forma, qualquer tipo de constrangimento ao devedor pode fazer com que o 
condomínio seja responsabilizado criminalmente. 

A advogada Larissa Mendes exemplifica sanções ilegais: “Alguns síndicos 

Multa é a única penalidade legal para os devedores
Condôminos inadimplentes não podem ser constrangidos ou impedidos de utilizar equipamentos coletivos 

(Redação com STF)
expõem os nomes dos condôminos inadimplentes em listas afixadas em áreas 
comuns do prédio ou mesmo na internet por meio de emails públicos e redes 
sociais. Também há casos de condomínios onde os devedores são banidos das 
áreas de lazer e impedidos de utilizar equipamentos coletivos porque estão em 
falta com as taxas. Tudo isso é absolutamente ilegal e o morador lesado pode 
entrar com ação contra o condomínio”, esclarece.

Larissa adverte que tais constrangimentos vão de encontro ao princípio de defesa 
da dignidade humana que rege toda a legislação brasileira e, ainda que o regimento 
interno do prédio preveja tais penalidades abusivas ou as mesmas sejam aprovadas 
em assembleia, proibir o uso de áreas comuns ou expor o devedor é ilegal, uma vez 
que a norma interna do condomínio não pode se sobrepor a uma lei nacional. 

Esse posicionamento foi adotado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), recentemente, ao julgar recurso especial de condomínio residencial 
que teria impedido moradora e familiares de frequentar o clube do condomínio, 
com base em previsão regimental. Para os ministros, o direito do condômino 
ao uso das partes comuns não decorre da situação de adimplência das cotas 
condominiais, mas, sim, do fato de que, por lei, a unidade imobiliária abrange a 
correspondente fração ideal de todas as partes comuns.
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SEU CONDOMÍNIO

SAULO ÁLVARES CARVALHO DE JESUS
Advogado – OAB/SE 9.605, Mediador de Conflitos,  
Gestor Condominial
E-mail: sauloalvares@hotmail.com

Com o expressivo crescimento do mercado imobiliário 
nos últimos anos, o número de condomínios elevou-se 

consideravelmente. Além disso, as linhas de crédito facilitadas 
favoreceram a aquisição de imóveis por grande parte da 
população que até então apenas sonhava com a possibilidade 
de adquirir o seu próprio lar. Somando-se a isso a comodidade 
e segurança oferecidas pelos condomínios fechados, a procura 
por estes espaços sofreu um impacto significativo.

Naturalmente, à medida em que mais pessoas passam 
a conviver em condomínios, os conflitos tendem também a 
aumentar, posto que os interesses individuais são os mais 
variados possíveis. Além do mais, em alguns casos, os moradores 
não tiveram qualquer experiência anterior de residência 
em espaços compartilhados, o que exige uma adequação de 
interesses em nome da boa convivência.

Um dos pontos mais comuns de conflitos em condomínios 
é a questão dos animais de estimação. O morador tem direito 
a manter um animal de estimação em sua casa ou apartamento 
dentro de um condomínio? Este animal pode transitar 
livremente pelas áreas comuns desses espaços?

Em primeiro lugar, no plano jurídico, é preciso destacar que 
a Constituição Federal assegura o direito de propriedade, bem 
como garante a dignidade a qualquer indivíduo. Nesse sentido, 
pode-se entender como constitucionalmente assegurado o meu 
direito a possuir um animal em minha unidade, posto que, em 
muitos casos tais animais possuem uma relação de afetividade 
que ultrapassa o aspecto meramente material da convivência, 
havendo ali uma verdadeira relação emocional. Proibir tal 
convivência poderia configurar grave ofensa à dignidade do 
indivíduo.

Por outro lado, no entanto, os condomínios possuem 
normas próprias, estabelecidas pela Convenção Condominial e 
pelo Regimento Interno e devem ser observadas por todos os 
moradores. Eis o que estabelece o Código Civil Brasileiro:

“Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício 
deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços 
das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os 
titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre 
elas tenham posse ou detenção”.

Como visto, a Convenção obriga os titulares, bem como 
os possuidores e/ou detentores. Sendo assim, se as normas 
do condomínio restringem o trânsito de animais livres nas 
áreas comuns, impondo regras para uso de elevadores, 
obrigatoriedade de focinheira ou transportes dos mesmos no 
colo, por exemplo, tais normas devem ser respeitadas pelos 
moradores.

Apesar da existência de algumas divergências quanto ao 
entendimento, as Convenções Condominiais não devem proibir 
a permanência desses animais dentro das unidades autônomas 
(apartamentos/casas), desde que sejam, naturalmente, 
observadas as questões de segurança, higiene e sossego da 
vizinhança. Isso está em consonância plena com o Art. 1.336, IV 
do Código Civil:

“Art. 1.336. São deveres do condômino:
(...)
IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a 

edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, 
salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes”.

Portanto, desde que o animal não ofereça transtornos 
desarrazoados, nem comprometa a segurança e/ou saúde da 
vizinhança, não há razão para proibir a sua permanência dentro 
das unidades. 

Por outro lado, o condômino possuidor do animal deverá 
estar atento às normas de convivência nas áreas comuns para 
evitar infrações.

A convivência em condomínio exige uma boa dose de 
paciência e empatia. Os conflitos são naturais, decorrentes 
da complexa vida humana moderna. Porém, a informação 
adequada associada a uma cultura de mediação desses conflitos 
pode favorecer o surgimento de um ambiente colaborativo e 
de respeito às leis e normas internas sem ofensa aos interesses 
individuais.

Descomplicando o direito condominial: animais 
no condomínio, posso ou não manter?
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THIAGO NORONHA VIEIRA
Advogado associado ao escritório Magno Brasil 
Advogados. Membro da Escola Superior de 
Advocacia (ESA/SE).
E-mail: thiagonoronha@
magnobrasiladvogados.com.br

2016 foi um ano de profundas mudanças 
no direito civil com a chegada da Lei nº 

13.105/2015, o novo Código de Processo Civil 
(CPC), que entregou em vigor em março. Na 
área condominial, a principal modificação 
pelo novo códex foi a transformação do débito 
condominial em título executivo, mudando o 
tipo de procedimento para buscar o pagamento 
de tais valores.

Pelo CPC anterior, de 1973, primeiro teria 
que se promover um processo de conhecimento 
(onde deveria ser reconhecida a origem do 
débito), pois o título não era considerado 
executivo, para depois, apenas ao final deste, 
manejar-se outro processo (na verdade, uma 
nova fase processual), chamado de execução, 
para obter o pagamento de forma espontânea 
ou forçada. Ou seja, eram necessárias duas 
fases para de obter o êxito da demanda. Com 
a nova legislação, a primeira fase processual 
deixa de ser necessária, iniciando-se direto pelo 
processo de execução. Isso, em tese, resulta em 
menos tempo de processo.

Entenda quais as 
principais mudanças na 

cobranças de débitos 
condominiais pelo Novo 
Código de Processo Civil
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EDITORA

Existem outras mudanças no 
Código de Processo Civil que não 
especificamente direcionadas aos 
condomínios, mas são aplicáveis 
aos seus processos judiciais 
e trouxeram também maior 
celeridade e efetividade, como 
por exemplo, a diminuição das 
possibilidades de recursos; um 
maior rigor no controle de atos 
protelatórios e a fixação de multas 
se forem reconhecida esta prática; 
a possibilidade de negativação do 
devedor nos órgãos de proteção ao 
crédito; e o protesto em Tabelionato 
do débito condominial.

Retornando à análise sobre 
a possibilidade de execução 
direta do débito condominial, 
temos alguns pontos a serem 
amadurecidos e resolvidos, como 
por exemplo, a impossibilidade de 
discussão da legitimidade para a 
ação; a baixa fixação de honorários 
advocatícios, afastando o interesse 
dos melhores profissionais 
nestas demandas; a incerteza 
sobre qual documento serviria 
de título executivo; e, por fim, a 
impossibilidade de as parcelas 
vincendas (que vem depois do 
título especificamente executado 
judicial) serem acrescidas ao 
débito executado.

O título executivo constituído 
pelo débito condominial é uma 
dívida que representa uma 
ordem líquida, certa e exigível de 
pagamento. Por tal, tecnicamente 
ao se manejar um processo de 

execução de título executivo 
judicial o valor a ser cobrado, 
na verdade, executado, é apenas 
aquele vencido até a data da 
propositura da ação. Os valores 
que forem vencendo no curso do 
processo não poderão ser incluídos 
nele. Ou seja, para cada novo 
débito, ou novo conjunto de débito 
no tempo, um novo processo. 
Isso resulta em uma quantidade 
exponencialmente maior de 
serviços e processos judiciais, 
trazendo um efeito reverso sobre 
a ideia de celeridade.

ORIENTAÇÕES NESTE 
NOVO CENÁRIO
Neste novo cenário que se 
apresenta, a principal orientação 
é a contratação de uma assessoria 
jurídica de qualidade, que possa 
acompanhar passo a passo as 
ações do síndico e do conselho, 
a fim de evitar problemas e 
indenizações futuras. Vários 
pontos inovadores são delicados, 
como, por exemplo, a questão da 
negativação do devedor nos órgãos 
de proteção ao crédito. Porém, não 
é por serem delicados, que devem 
ser ignorados. Pelo contrário, são 
inovações que vieram para ajudar.

Assim, a contratação adequada 
se fixa exatamente em saber utilizar 
com precisão os instrumentos que 
a lei possibilita para obrigar o 
devedor pagar a dívida e impedir 
que ele retarde indevidamente o 
processo.
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DR. RODRIGO KARPAT
Especialista em direito condominial e imobili-
ário, e sócio do escritório Karpat Sociedade de 
Advogados.

A função de síndico representa um grande 
desafio para aquele que assume o cargo 

e uma enorme expectativa para os moradores 
do condomínio. Mas, a missão se torna ainda 
mais difícil quando se trata de um prédio que 
acaba de ser entregue. O momento da entrega 
do condomínio é marcado por altas expectati-
vas, tanto pelo lado da construtora, que deseja 
ver o seu empreendimento dar certo, quanto 
para os moradores que, na maioria das vezes, 
estão ali realizando um sonho, após esperar 
ansiosamente e por anos a construção do 
mesmo.

Em um condomínio novo, o síndico precisa 
gerir de forma a atender os anseios de sua co-
munidade e, ao mesmo tempo, tentar manter 
um bom relacionamento com a construtora, 
bem como com a administradora escolhida 
por ela para o início da vida condominial.

Vale ressaltar que o artigo 1.347 do Código 
Civil (CC) rege que, para assumir a função de 

A difícil tarefa do síndico  
em condomínios novos

síndico em um condomínio, a pessoa deverá 
ser eleita, não apenas indicada. Por essa ra-
zão, nada impede que, no momento da entrega 
do condomínio, a construtora indique alguém 
para tal função, mas essa escolha deverá ser 
ratificada pelos condôminos presentes em as-
sembleia. Estes poderão concordar com a es-
colha ou discordar e eleger outro represente 
dentre os presentes.

“Art. 1.347. A assembleia escolherá um 
síndico, que poderá não ser condômino, para 
administrar o condomínio, por prazo não su-
perior a dois anos, o qual poderá renovar-se.”

O mesmo vale para a nomeação da adminis-
tradora, que é prerrogativa do síndico e deve-
rá ser aprovada em assembleia (artigo 1.348 
do CC). Porém, quando se trata de condomínio 
a ser entregue, o processo de escolha da admi-
nistradora tem ficado a cargo da construtora, 
caso contrário o prédio seria instalado sem 
uma administradora, o que tornaria inviável a 
gestão do patrimônio.

É importante lembrar que o contrato as-
sinado pela construtora tem valor até a ins-
talação do prédio. Da instalação para frente 
o condomínio passa a tomar as decisões ge-
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renciais do prédio. A es-
colha da administradora 
deverá ser ratificada pe-
los presentes na própria 
assembleia de instala-
ção e deverá ter contra-
to com previsão de res-
cisão de 30 dias. O ideal 
é que após a assembleia 
seja firmada nova aven-
ça com a administradora 
em nome do condomínio.

Indicados pela cons-
trutora, ratificados pe-
los condôminos ou eleitos em assembleia, o 
fundamental é que administradora e síndico 
defendam os interesses do condomínio. Se a 
opção for pelo formato sugerido pela constru-
tora, o corpo diretivo condominial exercerá 
importante papel na fiscalização e sugestão 
de novo formato, quando necessário. A cons-

trutora não deve oferecer resistência para a 
troca do formato de gestão inicialmente im-
posto, se esta for a vontade da maioria dos 
condôminos.

Caso a opção seja por um síndico profissio-
nal, é salutar que esteja claro na convocação 
enviada a todos os condôminos sobre essa 

alternativa. Assim, os condôminos também 
poderão indicar profissionais para serem en-
trevistados e selecionados em assembleia. O 
contrato desse profissional poderá ser defini-
do pela própria assembleia e a lei estabelece 
prazo de até dois anos para cumprimento do 
mandato.
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Com o crescente aumento demográfico da população 
surgiu a necessidade de se buscar um melhor apro-

veitamento do solo.
Esse aproveitamento se deu por meio de constru-

ções que pudessem acolher diversas famílias ou esta-
belecimentos comerciais ou ambos num mesmo espa-
ço.

Assim surgiram os condomínios edilícios!
No entanto, para o funcionamento destes condomí-

nios foi imprescindível a escolha de alguém para admi-
nistrar e ser o representante legal do lugar.

Neste caso, o Síndico.
Mas, com o passar dos tempos, a gestão condomi-

nial não pôde mais depender exclusivamente do Síndi-
co, sendo então criados os Conselhos.

Estes Conselhos tratam-se de órgãos internos nos 
quais o Síndico terá apoio para suas decisões e também 
poder adotar medidas com segurança. 

É notório que, mensalmente o Síndico é responsá-
vel por administrar o dinheiro arrecadado a título de 
taxa condominial e com ele pagar a manutenção do 
condomínio, bem como manter reserva de valores.

Estas movimentações produzem documentos tais 
como: notas, recibos, extratos, relatório, etc, os quais 
dever sem guardados.

Atualmente, a figura dos Conselhos está presente 

Entenda porque seu Condomínio deve nomear um Conselho Fiscal
na maioria dos condomínios. 

O CONSELHO FISCAL 
Conselho Fiscal é um órgão interno nos condomínios 
edilícios.

A legislação atual traz, em seu Artigo 1.356 do Có-
digo Civil, que: “Poderá haver no condomínio um con-
selho fiscal, composto de três membros, eleitos pela 
assembléia, por prazo não superior a dois anos, ao qual 
compete dar parecer sobre as contas do síndico”.

Desse modo, cabe aos próprios condôminos a facul-
dade de nomear ou não um Conselho Fiscal, ou seja, a 
existência deste não é obrigatória por lei.

No entanto, se a Convenção do condomínio prever, 
torna-se obrigatório.

Mas por que seu Condomínio deve nomear um Con-
selho Fiscal? 
A função do Conselho Fiscal é fiscalizar as contas e os 
atos do Síndico, porém, de acordo com a determinação 
da Convenção do condomínio, podem ser estipuladas 
outras atribuições.

A importância de implantar este Conselho nos con-
domínios está no seu principal objetivo, ou seja, cuidar 
da saúde financeira destes. Fiscalizar!

Assim, irá conferir todas as contas do condomínio, 

emitir parecer sobre elas para aprovação ou não em as-
sembléia geral.

Ressalta-se que, para uma fiscalização eficiente, é 
fundamental o acesso a pasta de prestação de contas, a 
qual deve conter toda receita e despesa do condomínio 
mês a mês, assim como extratos bancários e concilia-
ção bancária (conferência das contas bancárias com o 
controle financeiro interno). 

Na prática, é de praxe a entrega da documentação 
ao presidente do Conselho até o dia 15 do mês seguin-
te, sendo emitido o parecer em até 30 dias.

E, como funciona o Conselho Fiscal?
Pela legislação, para ser membro do Conselho Fiscal 
não é necessário que os conselheiros sejam condômi-
nos, assim como na lei anterior. 

Portanto, qualquer pessoa - inquilino, ocupante, 
procurador ou com alguma relação com a comunidade 
pode ser eleita para o Conselho.

A maioria dos condomínios dá preferência por 
membros que sejam contadores, contabilistas, admi-
nistradores e advogados em razão de suas habilidades 
técnicas.

Sendo órgão fiscalizador, o Conselho Fiscal tam-
bém tem responsabilidades?

Isso depende, pois a responsabilidade pelos fundos 
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do condomínio é do Síndico, é ele quem responde civil 
e criminalmente pela gestão do local. 

Porém, os Conselheiros poderão ser acionados ju-
dicialmente caso haja comprovação de que ajudaram o 
Síndico a praticar atos ilícitos.

ATRIBUIÇÕÊS DO CONSELHO FISCAL
Muitas vezes, as atividades dos Conselheiros geram 

confusão entre os condôminos, referente ao que eles 
podem ou não fazer em relação à administração do 
condomínio. 

Desse modo, para melhor elucidar, vejamos algumas 
atribuições que podem ser desempenhadas pelo Con-
selho Fiscal do condomínio:

- emitir pareceres que devem ser encaminhados à 
assembléia geral

- auditar e fiscalizar as contas do condomínio
- alertar o Síndico sobre eventuais irregularidades
- eleger o presidente do Conselho
- escolher agência bancária e a seguradora do 

condomínio juntamente com o Síndico.
Atribuições que NÃO podem ser desempenhadas:
- fazer compras ou contrair dívidas em nome do 

condomínio
- tomar decisões administrativas em nome do 

condomínio, sem a autorização do Síndico
- não registrar em livro próprio as atas de suas 

reuniões

Assim, as atribuições do Conselho Fiscal são fiscali-
zar, auditar e dar parecer sobre as contas do condomí-
nio, porém não tem poder decisório sobre a adminis-
tração deste.

Desse modo, não tem o poder de aprovar as contas e 
sim emitir parecer sobre elas, a fim de que a assembléia 
aprove-as ou não.

Portanto, somente a assembléia tem o poder de 
aprovar contas da administração do Síndico.

Atenção....
Conselho Fiscal é diferente de Subsíndico, pois a 

função do Subsíndico não é prevista em lei e sim na 
Convenção do condomínio e sua finalidade é auxiliar o 
Síndico e substituí-lo em ausências eventuais. 

Gostou? Então, visite nosso Blog e cadastre-se 
para receber gratuitamente conteúdos e atualizações. 
http://simonegoncalves.com.br/blog/
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Cabem algumas considerações antes de adquirir qualquer solu-
ção de segurança eletrônica para a proteção de grandes, prin-

cipalmente os condomínios horizontais:
• De nada adianta avisar somente quando o invasor já se en-

contra dentro de sua propri-edade. Neste caso ele já provocou al-
gum dano ou trauma.

• O importante é desestimular a sua tentativa. Se ele não acre-
ditar; que seja dificultada a sua invasão e neste momento, que o 
sistema avise para que sejam tomadas pro-vidências de repres-
são.

• Um inofensivo sapo pode ser uma barreira para uma pessoa 
que tenha medo dele. Uma cobra não venenosa, inofensiva a um 
ser humano pode ser também uma barreira muito forte para uma 
pessoa comum, embo-ra para um conhecedor deste animal ele não 
passe de uma brincadeira e ele o tome em seus braços natural-
mente.

• O conhecimento da “coisa” nos faz íntimo dela, e de certa 
forma dominador do seu “modus operandi”. Com os dispositivos 
de proteção acontece o mesmo. 

• Os invasores, pela sua “profissão” se tornam conhecedores 
e mestres em lidar com estes sistemas. Mesmo porque a maioria 
destes produtos não apresentam nenhuma inova-ção ou tecnolo-
gia, que possa oferecer algu-ma dificuldade à sabotagem fácil.

• Conhecemos vários sistemas ditos de sen-soriamento e pro-
teção perimetral. Sabemos que a responsabilidade da escolha é 
sempre sua. Mesmo porque você é a vítima em caso de falha.

• O maior trauma decorrente da escolha de uma solução de 
segurança equivocada é a sequela que “custou UMA VIDA”: quer 
seja ela a de quem está se defendendo (alguém da sua casa ou um 
funcionário) ou a de quem está invadindo (o meliante ou mesmo 
um desatento).

• Para a escolha da melhor solução, você pre-cisa saber o que 
existe no mercado e que efetivamente vai proporcionar seguran-
ça, qualidade e confiabilidade.

• Uma pergunta: podemos juntar trinta bicicle-tas e formar 
um caminhão? Cuidado! Solu-ções domésticas são assim. Podem 
até sa-tisfazer ao bolso, mas não a segurança!

• Verifique se você, de fato, deseja adquirir um sistema de se-
gurança para o seu patri-mônio e para a sua família, ou se você 
não acredita que precisa de um.

• Qualquer que seja ela, entendemos que deva ser uma SOLU-
ÇÃO e não um “faz de conta”. Para tanto, as premissas ao lado são 
imprescindíveis.

Soluções de  
Segurança Perimetral
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• Leve em conta o seu custo em relação à vida útil desta so-
lução. Peça ajuda a um consultor de segurança independente, e 
pe-ça indicações de locais similares ao seu empreendimento que 
já possui esta solu-ção.

PREMISSAS BÁSICAS
1. Deve ser compatível com o que se quer proteger;
2. Deve ser instalada por profissionais conhecedores da so-

lução;
3. Deve ter longa durabilidade - preservar o investimento;
4. Deve ser confiável - não ter alarmes falso-positivos;
5. Deve ter manutenção simples e rápida - menor tempo parado;
6. Deve ter custos compatíveis e peças já internadas no Brasil, 

visto que na sua maioria, são soluções importadas. (tempo médio 
de importação: 45 dias);

7. Faça uma conta simples: Divida o preço da solução pelo 
tempo de garantia.

CONCEITOS
A menos que se deseje o confronto entre o invasor e a sua 

equipe de pronta resposta, de nada adianta colocar produtos que 
não barram o invasor. 

Entendemos que para ser uma barreira é necessário atender 
ao conceito dos 3 B’s (Barreira Psi-cológica, Barreira Física e Bar-
reira Eletrônica).

A Barreira Psicológica é aquela em que o invasor PERCEBE 
a proteção e desiste antes de tentar, temendo que a mesma lhe 
cause dano. Este tipo de proteção precisa ser visível, imponente, 
robusta e OSTENSIVA, principalmente. Ela deve oferecer ao inva-
sor a impressão que é INTRANSPONÍVEL. Deve sugerir que ele 
deva desistir logo. Que pode lhe causar algum dano físico.

Esta é a grande meta: Neste caso não haverá o confronto, e 
todos saem ganhando.

Produtos como: barreiras de infravermelho, de cabos ópti-
cos, de cabos microfônicos e simila-res não oferecem esta ideia. 
Basta observar os exemplos de aplicação retirados dos seus 
pró-prios manuais. Eles sugerem uma nova aquisi-ção: outra 
barreira auxiliar. Portanto, quando você opta por este tipo de 
produto, seguramen-te pagará menos, porque é SOMENTE UMA 
PARTE DA SOLUÇÃO. 

E tem mais: não há corresponsabilidade do conjunto. A não 
ser antes da venda! 

Como exemplo claro, tomaremos uma concer-tina junto com 
o cabo óptico ou microfônico. O Instalador da concertina limita 
a sua responsa-bilidade a sua fixação. Os alarmes falsos devi-do 
à perturbação do cabo microfônico pela vi-bração da concertina 
dá motivo a uma com-plementação adicional. O mesmo aconte-
ce com o conjunto concertina e cerca elétrica.

A Barreira Física é aquela que dificulta e retarda a intru-
são. 

O retardamento ou mesmo o impedimento da intrusão seja, 
por dificuldades de se transpor, ou por dificuldades de se burlar, 
é um fator muito importante para a segurança de um perímetro, 
pois dá o tempo necessário a uma melhor pronta-resposta. 

Qualquer sistema de proteção perimetral deve, obrigato-
riamente, oferecer este tipo de barreira, sob pena de expor às 
equipes de pronta-resposta ser pega de surpresa ou a se defen-
-der “no susto”. Uma solução eficaz deve pos-suir uma estrutura 
bastante robusta, de vida útil longa, e que ofereça uma barreira 
física real de proteção. 

Os produtos citados anteriormente, como o cabo óptico, o 
cabo microfônico, as barreiras de Infravermelho não são barrei-

ras físicas. No-vamente, repre-
sentam SOMENTE PARTE DA 
SOLUÇÃO. 

Estes produtos estão, 
parcialmente, contidos neste 
tipo de barreira. Digo parcial-
mente, pois estas soluções 
por si só não barram nem di-
fi-cultam, mas podem avisar a 
transposição. Ou seja, o inva-
sor PODE ESTAR dentro da sua 
propriedade. Como não houve 
nenhuma barreira física, não 
há como se afirmar que o inva-
sor ainda se encontra dentro 
ou fora. Pode ser uma armadi-
lha. É uma guerra de guerrilha 
dentro da sua propriedade. O 
que não é desejável. Nestes 
casos é comum se ter reféns, 
confrontos e até homicídios 
involuntários.

A Barreira Eletrônica é 
aquela que deve avisar, quan-
do o invasor AINDA SE EN-
CONTRA DO LADO DE FORA, 
pois a barreira física está im-
pedindo ou retardando a sua 
intrusão, e é desejável que ain-
da localize a zona de intrusão, 
para que a equipe de pron-ta-
-resposta possa agir correta-
mente, e reprimir a invasão 
sem surpresas. Poucas opções 
re-almente oferecem este tipo 
de barreira que efe-tivamente 
funcione. A maioria provocam 
tantos alarmes falsos que a 
opção é mantê-las desli-gadas 
para não incomodar.
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A situação de atual crise econômica na qual se encontra 
o país vem modificando a rotina do brasileiro. Os 

preços cobrados por produtos e serviços sobem em um 
ritmo que as remunerações de cada um não conseguem 
acompanhar e, para lidar com o aperto financeiro, o jeito 
é economizar como for possível. A crise também chegou 
aos condomínios e, com o aumento da inadimplência, os 
síndicos precisam ser criativos e flexíveis para equilibrar 
as finanças. Além de cobrar a taxa condominial em dia, 
essa é a hora de debater o assunto em assembleia e 
juntos - síndicos e moradores - começarem a pensar 
em viabilizar outras maneiras de gerar renda extra para 
aumentar a receita do condomínio nesse momento de 
crise. Confira algumas sugestões:

• Aluguel de espaço para outdoor publicitário
Essa é uma possibilidade mais plausível em grandes 

cidades, onde há maior número de peças publicitárias 
espalhadas pelo espaço urbano. Se o seu prédio está 
localizado em um bairro de grande fluxo de pessoas ou 
em uma avenida privilegiada, talvez essa seja a hora de 
entrar em contato com agências publicitárias da sua 
cidade oferecendo uma proposta de oferta de espaço 
para instalação de outdoors, aquelas placas de grandes 
dimensões.

• Aluguel de cobertura para antenas
Dependendo da altura e localização do seu prédio, 

é possível locar um espaço na cobertura dele para a 
instalação de antenas de telefonia e internet. O esforço 
e investimento por parte do condomínio são mínimos e 

5 maneiras de gerar receita para 
o condomínio

o negócio pode render cerca de R$ 600 mensais, nada 
mal, não é?

• Venda de material reciclado
A coletiva seletiva já é uma realidade em muitos 

condomínios brasileiros. O que muitos condôminos e 
síndicos não sabem, entretanto, é que além de fazer 
o bem ao meio ambiente separando corretamente 
o lixo, o produto final dessa seleção pode render 
dinheiro para o condomínio. Os resíduos coletados - e 
devidamente separados - pode ser comercializados 
junto a cooperativas ou empresas que fazem o processo 
de reaproveitamento. Pense bem antes de descartar 
plásticos, papel, metais e até mesmo o lixo orgânico, que 
pode virar adubo para plantas. 

• Venda de óleo de cozinha
Assim como acontece com o lixo, muitos condomínios 

já adotam o recolhimento de óleo de cozinha dos 
apartamentos, para evitar que seja descartado em pias 
e ralos, causando entupimento. Esse material também 
pode ser vendido, pois ele serve de matéria-prima para 
fazer sabão e detergentes.

• Locação de espaços
No seu condomínio há alguma vaga de garagem 

coletiva, depósito ou sala vazia que não está sendo 
utilizada? Uma possibilidade viável é divulgar essa 
disponibilidade no quadro de avisos do prédio e tentar 
alugar esse espaço a um dos condôminos que desejem 
guardar algo por um tempo. 

PREPARE-SE PARA O 4º ENCONTRO DO GRUPO UNIÃO SUPERVISORES

Bom pessoal, está chegando o 4º encontro do grupo 
união supervisores, que também irá comemorar 

um ano de fundação do grupo, o grupo foi fundado no 
dia 22/02/15, com 160 supervisores e 35 empresas 
parceiras que  está junto com o grupo no dia a dia.  
Agora em 2017 o grupo irá realizar alguns cursos im-
portantes pra categoria como: Brigada de incêndio, 
primeiros socorros, Leis trabalhistas, entre outros; 
Roberto Rosemberg administrador do grupo espera 
que o grupo cresça muito mais ainda. O evento do gru-
po será realizado no clube do banase no dia 19 de fe-
vereiro as 10:00 dá manhã com; banda de frevo, uma 
bela feijoada, amendoim, queijo, cerveja, refrigerante, 
água, brincadeiras infantis, sorteio de brindes como: 
bicicleta, liquidificador,som,ferro de passar,  no prê-
mio final o sorteio de um valor em dinheiro ; bom vai 
ser uma bela festa, um Domingo de muita alegria com 
os supervisores, familiares, empresas parceiras, avi-
sando que só poderá entrar no evento os supervisores 
do grupo com as suas carteirinhas e  sua confirmação 

na lista de entrada,  vale ressaltar que o evento do gru-
po é realizado a cada quatro meses e não é cobrado 
nenhuma taxa aos supervisores do grupo, isso ficando 
de responsabilidade das empresas parceiras.

Atenção - Aqueles supervisores que tiverem inte-
resse de entra no grupo falar com Roberto administra-
dor do grupo 99915-3689.



Atendimento via WhatsApp        

(79) 9 9979-4222

Na hora de escolher uma
imobiliária não dá para

abrir mão da tranquilidade



16 Ano I  •  Nº 12  •  Aracaju/SE

SERVIÇO

(79) 99638-6567 / 3262- 3520
aracaju@jornaldosindico.com.br

Dê visibilidade aos seus produtos

e serviços Jornal do

SíndicoAN
UN

CI
E

A Filtros & Cia, agradece a todos 
os clientes que nos ajudaram, a 

atravessar este ano de 2016, que foi um 
dos mais difíceis, desafiador, mas ao 
mesmo tempo, nos deu a oportunidade 
de enfrentar todos os obstáculos e criar 
novas ações com lançamento de novos 
produtos no portfólio da Filtros & Cia. 
intensificamos parcerias e consolidamos 
vendas e instalações de purificadores 
Soft, filtros para caixas d’água Pentair, 
aquecedores Lorenzetti e a mais nova 
aposta nossa, que são os Bloqueadores 
de Ar, que tratam uma redução na conta 
de água que vai ocilar de 20% a 50% e o 

mais interessante é que os clientes que 
adquirirem os bloqueadores de ar, só farão 
o pagamento com as reduções alcançadas 
da primeira até a terceira conta, após a 
instalação.   custo de r$ 150,00 de 1/2 , 
3/4 ou 1” e as bitolas maiores de 1 1/2    a  
4” para prédios, indústrias e empresas em 
geral, solicite visita técnica para

O representante legal Aliomar   
     99674-0416

Que venha um ano novo, cheios de 
novas oportunidades e desejamos muita 
felicidades a todos

Como reduzir o valor da conta de água
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Conforme ficou definido em REUNIÃO DE FUNDAÇÃO realizada no dia 27 
(vinte e sete) de Outubro de 2016 (Dois Mil e Dezesseis), às 10h (dez horas), com 
as presenças dos membros fundadores, membros diretores e demais colabora-
dores  do SECOVI/SE – Sindicato de Habitação, onde foi aprovado o ESTATUTO 
SOCIAL, eleição da diretoria e composição do Conselho Fiscal.  Publicamos abai-
xo o EXTRATO DO ESTATUTO SOCIAL:

EXTRATO DO ESTATUTO SOCIAL
Capítulo I 
DA DENOMINAÇÃO, FINS, PRERROGATIVAS, DEVERES, BASE TERRITORIAL 

E DE REPRESENTAÇÃO, SEDE E FORO DO SINDICATO.
SEÇÃO I – DA DENOMINAÇÃO, FINS, BASE TERRITORIAL E DE REPRESEN-

TAÇÃO, SEDE E FORO   
Art. 1º - Art. 1° - SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCA-

ÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E MISTOS, 
INCORPORADORAS, URBANIZADORAS, SHOPPING CENTERS, DOS CONDOMÍ-
NIOS, FLAT´S, CONDO HOTÉIS, DAS ASSOCIAÇÕES E ADMINISTRADORAS DE 
CONDOMÍNIOS DE SERGIPE – SECOVI/SE – Sindicato de Habitação,  entidade 
sindical de 1° grau, com sede à Av. Jorge Amado, 1.565 – Complexo Prime – Sala 
04 – Bairro Jardins – CEP: 49.025-330 – Aracaju-SE.  Com  foro e base de repre-
sentação territorial  o  estado de Sergipe, constituído por tempo indeterminado 
com os fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal da categoria 
econômica de SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E MISTOS, INCOR-
PORADORAS, URBANIZADORAS, SHOPPING CENTERS, DOS CONDOMÍNIOS, 
FLAT´S, CONDO HOTÉIS, DAS ASSOCIAÇÕES E ADMINISTRADORAS DE CONDO-
MÍNIOS DE SERGIPE,  conforme estabelece a legislação em vigor sobre a matéria, 
com o intuito de colaboração com os poderes públicos e as demais associações, 
no sentido de solidariedade social  e da subordinação dos interesses econômicos  
ao interesse  nacional, é  regido pelo presente estatuto,  entidade integrante e 
filiada ao Sistema de Representação Sindical do Comércio – FECOMÉRCIO/SE.

Parágrafo único. O exercício social do Sindicato coincide com o ano civil, tendo 
início em  01 de janeiro e término em 31 de dezembro  de  cada  ano.

Art. 2º - A representação do SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VEN-
DA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS 
E MISTOS, INCORPORADORAS, URBANIZADORAS, SHOPPING CENTERS, DOS 
CONDOMÍNIOS, FLAT´S, CONDO HOTÉIS, DAS ASSOCIAÇÕES E ADMINISTRA-
DORAS DE CONDOMÍNIOS DE SERGIPE – SECOVI/SE – Sindicato de Habitação, 
abrange as atividades do ramo condominial e de imóveis assim especificadas:

1. Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis;
2. Condomínios Residenciais, Comerciais e Mistos;
3. Shopping Centers;
4. Incorporadoras e Urbanizadoras;
5. Associações de Condomínios;
6. Administradoras de Condomínios;
7. Empresas de Loteamentos;
SEÇÃO II
DAS PRERROGATIVAS DO SINDICATO
Art. 3º - São prerrogativas do Sindicato:
a) Representar a categoria econômica das EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, 

LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E MIS-
TOS, INCORPORADORAS, URBANIZADORAS, SHOPPING CENTERS, DOS CONDO-
MÍNIOS, FLAT´S, CONDO HOTÉIS, DAS ASSOCIAÇÕES E ADMINISTRADORAS DE 
CONDOMÍNIOS DE SERGIPE e defender os seus interesses e direitos coletivos, 
individuais de seus associados, perante qualquer tribunal, autoridades, órgãos e 
entidades públicas, administrativas e judiciárias;

b) Conduzir negociações coletivas, celebrar convenções coletivas e dar assis-
tência às empresas em acordos coletivos de trabalho;

c) Promover a conciliação e/ou instaurar e promover defesas nas ações ou 
dissídios coletivos de trabalho;

d) Eleger ou designar os seus representantes junto aos órgãos e entidades 
públicas e privadas;

e) Colaborar com o Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solu-
ção dos problemas que se relacionem com a sua categoria;

f) Receber as contribuições previstas em normas legais de todos que parti-
ciparem da categoria representada, e dos seus associados, conforme o estatuto, 
com forma de pagamento e valores decididos em assembleia geral;

g) Ingressar com ação judicial ou processo administrativo, visando a defesa 
dos interesses e direitos dos associados ou dos representados;

h) Administrar bens da entidade e defender interesses comuns de seus as-
sociados.

SEÇÃO III
DOS DEVERES DO SINDICATO
Art. 4º - São deveres do Sindicato:
a) Colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade 

social;
b) Promover, incentivar e apoiar a realização de feiras, amostras, exposições, 

palestras, cursos, seminários, congressos, sobre assuntos de interesse da cate-
goria representada, e que vise informar os empresários ou seus prepostos, in-
clusive, quando da alteração na legislação, além de outros assuntos envolvendo 
interesses da comunidade e dos órgãos e entidades públicas e privadas, podendo 
para isso formar parcerias com instituições públicas e privadas, recebendo re-
cursos;

EXTRATO DO ESTATUTO SOCIAL
c) Viabilizar em benefício de seus associados e/ou representados, conforme 

for o caso, a implantação de programas e meios de fomento ou crédito, de siste-
mas de seguros em grupo, de aposentadoria, incluindo também os dependentes, 
bem como os empregados e colaboradores que aderirem;

d) Criar organismos institucionais ou pessoas jurídicas, inclusive órgãos in-
formativos, institutos de estudos, pesquisas, cursos ou outros meios de comuni-
cação e publicidade, relacionados com os interesses e necessidades da categoria 
representada;

e) Criar e manter serviços de orientação e acompanhamentos empresariais 
benéficos à categoria;

f) Manter serviços de assistência jurídica para os associados;
g) Observar as leis e os princípios de moral e compreensão dos deveres cí-

vicos;
h) Gratuidade do exercício dos cargos eletivos e inexistência de cargos cumu-

lados com empregos remunerados pelo Sindicato, ou por entidade de grau su-
perior;

i) Abstenção de quaisquer atividades não compreendidas nas suas finalida-
des;

j) Exercer quaisquer outras atividades de interesse do sindicato, individual-
mente ou em parceria com terceiros.

Capítulo II
DOS ASSOCIADOS, ADMISSÃO, DEVERES E DIREITOS. 
SEÇÃO I
REQUISITOS DE ADMISSÃO OU  ASSOCIAÇÃO
SEÇÃO II
DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS
SEÇÃO III
DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS
Capítulo III
DAS PENALIDADES
SEÇÃO I
SUSPENSÃO E DEMISSÃO OU EXCLUSÃO DO ASSOCIADO
Capítulo IV
DA ADMINISTRAÇÃO DO SINDICATO
SEÇÃO I
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO II
DA ASSEMBLÉIA GERAL
SEÇÃO III
DO CONSELHO CONSULTIVO
SEÇÃO IV
DA DIRETORIA
Art. 23º - O Sindicato será administrado por uma Diretoria composta de 12 

(doze) membros, sendo 09 (nove) efetivos E votantes e 3 (três) adjuntos, assim 
discriminados:

I – Presidente 
II - Vice Presidente – Imobiliárias
III - Vice Presidente - Administradoras de Condomínios
IV - Vice Presidente - Condomínios 
V - Vice Presidente – Instituições afins    
VI - Vice Presidente - Representante do interior do estado 
VII - Secretária Executiva    
VIII - Secretária Executiva Adjunta
IX - Diretor Administrativo e Financeiro   
X - Diretor Administrativo e Financeiro Adjunto 
XI - Diretor Jurídico e Conciliador    
XII - Diretor Jurídico e Conciliador Adjunto  
SEÇÃO V
DA DELEGAÇÃO FEDERATIVA
SEÇÃO VI
DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO
Capítulo V
DA SUSPENSÃO E DA PERDA DO MANDATO
Capítulo VI
DAS SUBSTITUIÇÕES
Capítulo VII
DAS ELEIÇÕES
Capítulo VIII
DA RECEITA DO SINDICATO
Capítulo IX
DA DISSOLUÇÃO
Capítulo X
DAS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS 
Capítulo XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Capítulo XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 85º – O presente Estatuto Social foi criado e aprovado em Assembleia 

Geral de fundação e entrará em vigor na data do seu registro no Cartório de Re-
gistro de Títulos e Documentos desta Comarca e publicado no Diário Oficial.
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CECILIA LIMA
Jornalista Responsavel

O pagamento regular da taxa mensal de 
rateio de despesas é condição funda-

mental para o equilíbrio financeiro do con-
domínio, uma vez que é dessa fonte que se 
obtém a parte mais significativa das recei-
tas. Ela deve ser paga por quem usufrui do 
condomínio, seja essa pessoa o proprietá-
rio ou inquilino.

A relação entre o locador (dono do imó-
vel) e o locatário (aquele que o aluga) é 
disciplinada pela Lei do Inquilinato. Além 
destas duas partes, é impor-
tante que também o síndico 
esteja inteirado do que dis-
põe essa lei para compreen-
der os direitos e deveres de 
cada parte e, claro, lutar pe-
los interesses do condomí-
nio, sabendo a quem cobrar. 

Muitas pessoas pensam 
que após acertar o aluguel 
de uma unidade condomi-
nial, seja ela apartamento 
ou outra modalidade, todas 
as responsabilidades le-
gais e - principalmente - as 
financeiras ficam todas a 
cargo do inquilino. Porém, 
não é bem assim que as coi-
sas funcionam. Ainda que 
não esteja efetivamente 
ocupando pessoalmente o 
apartamento, o proprietário 
possui muitas responsabili-
dades a responder por ele. 

Para isso, deve-se com-
preender a diferença entre 
despesas ordinárias e ex-
traordinárias. As primeiras 
dizem respeito a todos os 
gastos rotineiros do condo-
mínio os quais já são espe-
rados todos os meses, como 
salário dos empregados; 
consumo de água, lixo, es-
goto, gás, energia das áreas 
comuns; limpeza, manuten-
ção e reparos das instala-
ções e equipamentos de uso 
comum a exemplo do eleva-
dor, piscina, salão de festas. 

As despesas extraor-
dinárias, como o próprio 
nome sugere, são aquelas 
incomuns, que fogem da 
trivialidade. Reformas que 
interessem à estrutura inte-
gral do imóvel, pintura das 
fachadas, equipamento de 
segurança e de incêndio, de 

intercomunicação, de esporte e lazer, deco-
ração das áreas comuns. 

As despesas ordinárias são de respon-
sabilidade do inquilino, enquanto as extra-
ordinárias são encargo do proprietário do 
imóvel. Com a crise financeira que atinge o 
Brasil nos últimos anos, o fim de contrato 
de locação, bem como a inadimplência em 
imóveis ainda ocupados subiu e muito, pre-
judicando o orçamento dos condomínios. É 
importante saber a quem cabe cada com-
promisso para poder cobrar das pessoas 
certas o pagamento da taxa condominial. 

Despesas com taxa condominial são  
responsabilidade de inquilino e proprietário
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