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Boletos registrados trazem desafios aos síndicos e condomínios
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EDITORA

Por Edmar Nogueira da Rocha

Para tudo nessa vida, existirão sempre duas faces... O amor e a raiva...  A coragem e 
o medo... A doença e a cura... O rancor e o perdão... A tristeza e a alegria... A rejeição 

e a aceitação...
Assim como existe o passado e o futuro... Nosso desafio maior é manter o equilí-

brio... Viver no presente... 
Eu sei e você sabe que eu sei que você sabe que um avião só consegue voar, se 

equilibrar as duas asas... E eu chego a pensar que talvez o equilíbrio seja sinônimo de 
perfeição... Mas existem pessoas que buscam a perfeição e o equilíbrio, utilizando ape-
nas umas das faces de cada vez... Não percebem que um pássaro sem uma de suas asas 
é imperfeito e que um anjo sem uma de suas asas também é imperfeito...

Talvez você conheça gente que se comporte assim... Talvez você mesmo ainda se 
comporte assim... Mas o pior é saber que a maioria das pessoas não tem consciência de 
seus comportamentos e não consegue encontrar o caminho da felicidade... Elas preci-
sam de ajuda...

Mas nem tudo está perdido... Na minha formação, nos meus estudos e pesquisas, 
conheci técnicas, ferramentas e metodologias capazes de ajudar as pessoas a encontra-
rem, rapidamente, o equilíbrio e o caminho da felicidade... Em função disso, tenho cole-
cionado um grande número de amigos, de pessoas que mudaram sua forma de pensar, 
seu padrão mental, seus comportamentos e alcançaram resultados espetaculares em 
curto espaço de tempo...

São seres que me dão oportunidade de realizar minha missão, que é contribuir para 
acelerar o processo de desenvolvimento das pessoas e seus níveis de qualidade de vida.

Eu utilizo o Coaching, a filosofia de Louise Hay e a Hipnose como instrumentos para 
florir o caminho das pessoas que chegam... Elas chegam de várias formas: Algumas, por 
indicação, outras, por encontrarem meus artigos e publicações nos meios de comuni-
cação em que falo ou escrevo... Algumas pelas redes sociais, utilizando a tecnologia e os 
meios remotos de transmissão de imagem e som...

Mas isso não importa! O que importa é que estou aqui e você sabe como e onde me 
encontrar...

E eu estou à sua disposição, 
de coração e braços abertos para 
receber, valorizar e desenvolver....

Por que?    Porque você mere-
ce ser feliz!

Edmar Nogueira da Rocha 
é Master Coach, hipnoterapeuta, 
escritor e palestrante. Fone: (79)  
9 9959-9952, E-mail: edmarno-
gueira@hotmail.com

Você merece ser feliz!



3Ano II  •  Nº 13 •  Aracaju/SE

(Redação com TJDFT/TJSP)

As funções atribuídas ao síndico de condomí-
nio estão discriminadas no Código Civil, ar-

tigo 1.348, Lei 10406/02. Dentre elas, o inciso V 
destaca a obrigação de “diligenciar a conservação 
e a guarda das partes comuns e zelar pela pres-
tação dos serviços que interessem aos possuido-
res”. Em resumo, é imputado ao síndico o dever 
de propiciar as condições para que o condomínio 
seja preservado em toda sua estrutura.

Sendo assim, quaisquer incidentes que ve-
nham a ser comprovadamente ocasionados em 
decorrência de falta de manutenção ou negligên-
cia por parte do síndico, e consequentemente do 
condomínio, podem ser indenizados por ordem 
judicial. Partindo do entendimento de que o con-
dômino paga uma taxa para desfrutar da segu-
rança e funcionalidade do condomínio, é direito 
dele cobrar ressarcimento quando se sente em 
prejuízos. 

Exemplo disso ocorreu no final do ano passa-
do quando o 1º Juizado Especial Cível de Brasília 
condenou um condomínio residencial a pagar a 
um morador o valor de R$ 1.078,50, a título de 
indenização por danos materiais, em razão do 
portão eletrônico da garagem do prédio ter coli-
dido no veículo do autor. 

O autor da ação contou que teve seu veículo 
danificado pelo fechamento eletrônico do portão 

da garagem do condomínio no qual reside. Ele 
pediu indenização pelos danos materiais sofri-
dos. Contudo, de acordo com os autos, apesar de 
devidamente citada e intimada, a parte ré com-
pareceu à primeira audiência, mas não apresen-
tou defesa, motivo pelo qual o juiz decretou sua 
revelia e ordenou indenização do valor gasto com 
o pagamento da franquia do seguro do carro.

Já em janeiro deste ano a 25ª Câmara de Di-
reito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo 
determinou que um condomínio pagasse indeni-
zação em R$ 10 mil, a título de danos morais, a 
uma moradora que teve seu apartamento avaria-
do durante inundação.  

De acordo com os autos, o telhado do edifício 
onde a autora reside estava em más condições de 
conservação. Em determinado dia, a residência 
ficou completamente inundada por causa de va-
zamentos e infiltrações que existiam em um dos 
quartos da residência. Devido ao ocorrido, a víti-
ma sofreu diversas perdas materiais, além sofrer 
danos na estrutura do apartamento.

A negligência por parte do condomínio foi a 
justificativa para as avarias. “Situação que de-
mandava reparo urgente, ultrapassou o limite 
do razoável, situação que evidentemente causou 
sérios transtornos à condômina, transtornos es-
tes que ultrapassaram a esfera do mero aborre-
cimento”, anotou em voto a relatora do processo, 
desembargadora Carmen Lúcia da Silva.

Negligência em manutenção pode  
fazer condomínio pagar indenizações

ADMINISTRAÇÃO
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SAULO ÁLVARES CARVALHO DE JESUS
Advogado – OAB/SE 9.605, Mediador de 
Conflitos e Gestor Condominial
Membro da Comissão de Mediação, Concilia-
ção e Arbitragem da OAB/SE

Uma dúvida comum no dia a dia dos sín-
dicos é a possibilidade de restringir o 

acesso de condôminos inadimplentes às 
áreas comuns dos espaços de convivência. 
Algumas convenções condominiais preve-
em tal possibilidade e o assunto costuma 
gerar muita polêmica.

Pensando em trazer um pouco mais de 
luz sobre o tema, vamos analisar do ponto 
de vista jurídico a possibilidade de aplicação 
da medida de restrição aos condôminos ina-
dimplentes.

A Convenção é o documento constitutivo 
do condomínio, a sua “Constituição” ou “Lei 
Maior”. É obrigatória a todos os titulares de 
direitos sobre as unidades do condomínio e 

deve ser sempre respeitada.
Porém, apesar do seu caráter de sobera-

nia, a Convenção não deve jamais contrariar 
o ordenamento jurídico. Ela deve estar em 
sintonia com as leis, a Constituição Federal 
e até mesmo os princípios norteadores do 
direito.

Dessa forma, a Convenção que previr a 
impossibilidade de acesso do condômino 
inadimplente às áreas comuns do condomí-
nio estaria contrariando o disposto no Códi-
go Civil, uma vez que as sanções aplicáveis 
aos condôminos infratores, via de regra, são 
de cunho pecuniário (multas).

 Essa é a leitura que se faz do Art. 1.336, 
§1º do Código Civil:

 “Art. 1.336. São deveres do condômino:
I - contribuir para as despesas do condo-

mínio na proporção das suas frações ideais, 
salvo disposição em contrário na convenção;            
(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

(...)

§ 1o O condômino que não pagar a sua 
contribuição ficará sujeito aos juros morató-
rios convencionados ou, não sendo previstos, 
os de um por cento ao mês e multa de até dois 
por cento sobre o débito”.

Além disso, existem outras formas de 
forçar o inadimplente a quitar o seu débito, 
como por exemplo, a faculdade da execução 
direta a partir do novo CPC.

Sendo assim, não é recomendável que o 
síndico promova a restrição de acesso, ainda 
que mediante previsão na convenção, pois 
há uma grande possibilidade de revisão da 
cláusula de proibição pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou 
o Superior Tribunal de Justiça – STJ, através 
da sua Terceira Turma, em julgado recente 
decorrente do Recurso Especial 1564030, 
onde prevaleceu a tese de que o morador 
inadimplente não deve ser impedido de uti-
lizar as áreas comuns do condomínio.

O argumento utilizado pelos julgadores 

foi o de que ao se adquirir a propriedade de 
um apartamento ou casa em condomínio, 
mais do que sua fração ideal (unidade), o 
titular adquire também o direito de uso das 
áreas comuns. Esses elementos seriam in-
separáveis e, portanto, privá-lo do acesso à 
piscina, por exemplo, afrontaria o direito à 
propriedade e até mesmo, em casos extre-
mados, a sua dignidade.

Sendo assim, cabe aos síndicos realizar 
uma gestão eficiente de redução e controle 
da inadimplência, utilizando-se sobretudo 
do diálogo com os condôminos para tentar 
compreender as razões do inadimplemen-
to (sabe-se que em momentos de crise, por 
exemplo, é natural que os índices se elevem).

Nos casos em que não for possível equa-
cionar os interesses através da negociação 
direta ou da mediação, naturalmente o sín-
dico deve se utilizar de todos os mecanismos 
jurídicos para a cobrança do devedor delibe-
rado e reincidente.

Condômino inadimplente pode utilizar a piscina?



5Ano II  •  Nº 13 •  Aracaju/SE

Quem paga o Seguro contra Incêndio: Locador ou Loca-
tário?

Quando se pretende alugar um imóvel surgem diversas 
dúvidas sobre as responsabilidades do Locador e do Locatário 
quanto aos gastos, quem deve pagar o que.

Uma das maiores dúvidas é referente à responsabilidade 
sobre o pagamento seguro residencial, no caso do seguro contra 
incêndio. 

Sem dúvida, um incêndio é uma das últimas coisas que es-
peramos que aconteça com nossa casa, porém acidentes deste 
tipo acontecem e são mais comum do que se imagina. 

O mercado disponibiliza vários tipos de cobertura contra 
incêndio através de diferentes “pacotes”.

Mas é preciso ficar atento na hora de escolher a cobertura 
para melhor atender sua necessidade, sendo importante  ter 
clareza sobre o que o seguro não cobre.

A cobertura contra incêndio é básica, portanto, é obrigató-
ria em qualquer seguro residencial contratado.

Como funciona o seguro contra incêndio em imóveis 
alugados?

Todos os seguros residenciais contem a cobertura básica 
contra incêndio, seja seguro para casa ou apartamento.

Tratando-se de apartamentos, é o condomínio que tem a 
obrigação de contratar um seguro condominial o qual conterá 
cobertura para caso de incêndio.

No entanto, a cobertura contratada pelo condomínio só co-
bre as áreas comuns do prédio.

E para proteger a parte interna do apartamento, deverá ser 
contratado um seguro residencial com cobertura para esta área.

Em caso de destruição total ou parcial causada por incêndio 
no condomínio e não provocado por um determinado imóvel, o 
seguro condominial englobará imóveis particulares, tendo co-
bertura para os apartamentos.

Ressalta-se que, o seguro condominial não cobre fogo cau-
sado por problema na rede elétrica dos apartamentos, mas co-
bre se o fogo ocorrer na rede elétrica do condomínio.

O seguro contra incêndio é obrigatório somente em caso de 
condomínios e prédios de apartamentos, mas para casas não há 
obrigatoriedade.

O seguro condominial  protege o condomínio em caso de 
incêndio, assim, é indicado contratar também o seguro resi-
dencial, que irá garantir possíveis danos causados a terceiros, 
com uma cobertura adicional, e proteger a estrutura do imóvel 
e seus bens. 

Há grande confusão quanto ao seguro contra incêndio, pois 
muitas pessoas entendem que há duplicidade no pagamento 
deste seguro, solicitando isenção de um.

Essa alegada duplicidade não existe, pois o seguro contra 
incêndio do apartamento locado nada tem a ver com o seguro 
contra incêndio do condomínio.

Tratam-se de dois seguros diferentes, portanto, duas co-
branças separadas, uma obrigatória (condomínio) e outra op-
cional (residencial).

Quem deve pagar Locador ou Locatário?
A maioria das pessoas que alugam imóveis não considera 

a possibilidade do imóvel locado ser atingido por um incêndio.
Mas se o incêndio acontecer, de quem será a responsabilida-

de: do locador ou do locatário?
Ler um contrato de locação é cansativo, porém fundamental, 

principalmente para conhecer bem as cláusulas sobre seguros. 
A lei sobre locações de imóveis urbanos, conhecida como 

“Lei do Inquilinato”, traz que é  responsabilidade do proprie-
tário do imóvel o pagamento de seguro complementar contra 
fogo, salvo disposição expressa em contrário no contrato.

Desse modo, nossa legislação permite que os contratos de 
aluguel contenham cláusulas que responsabilizem o locatário 
do imóvel pelo pagamento de seguro contra incêndio.  

Neste caso, o locatário pode pesquisar preços para escolher 
a seguradora que melhor lhe servir, pois as imobiliárias não são 
competentes para impor a contratação de um determinado se-
guro em detrimento de outro. 

Portanto, tanto o seguro residencial quanto o condominial 
pode legalmente cobrado do locatário enquanto residir no 
imóvel.

Quanto custa um seguro para caso de incêndio?
Atualmente, encontrar um imóvel para alugar que seja fi-

nanceiramente atrativo, é cada dia mais difícil. 
Além do valor do aluguel em si, o locatário ainda terá que 

pagar por outras despesas, dentre elas, geralmente, o seguro 
contra incêndio. 

As maioria das pessoas está mais familiarizadas com os 
preços dos seguros de automóveis, assim  acreditando que um 
seguro residencial segue a mesma média de preços.

Mas não é assim!
Um seguro residencial pode sair bem em conta, pois o preço 

irá variar de acordo com o tamanho das coberturas contratadas, 
sendo no geral bastante acessível.

Há cobertura apenas para o apartamento, a qual não inclui o 
que esta dentro do imóvel, sendo possível contratar outras que 
abrangem móveis e pertences.

É necessário pesquisar, pois as seguradoras oferecem os 
mais diferentes “pacotes” de coberturas, estando entre as mais 
caras as que oferecem proteção contra roubo/furto de bens ma-
teriais e quebra de vidros.

E, entre as coberturas mais baratas as de incêndio, paga-
mento de aluguel e danos elétricos. 

No entanto, é fique atento, pois diversas imobiliárias apre-
sentam altos valores para o seguro contra incêndio, principal-
mente, quando se trata de imóvel antigo.

Como fazer um seguro contra incêndio?
Para contratar uma cobertura que inclui incêndio, é preciso 

fazer um seguro residencial. 
Muitas seguradoras disponibilizam em seus sites  simula-

ção de seguro residencial sem qualquer custo. 
Assim, após pesquisa, ficará mais fácil tomar a decisão de 

qual segura contratar e aproveitar as diversas coberturas e be-
nefícios.

Portanto, o seguro contra incêndio é responsabilidade do 
proprietário do imóvel, porém ele poderá exigir, legalmente, 
que o locatário faça a contratação.

Gostou? Então, visite nosso Blog e cadastre-se para receber 
gratuitamente conteúdos e atualizações. http://simonegoncal-
ves.com.br/blog/ 

Quem paga o Seguro contra Incêndio:  
Locador ou Locatário?
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Por Cecilia Lima – RP 3268/DRT/PB

Um dos pontos delicados na manutenção de um prédio é a 
limpeza de fachadas, sacadas e janelas. Elas são a cara do 

condomínio, um cartão de visitas, mas a altura e o fato de muitos 
projetos arquitetônicos usarem vidro como principal material 
para essas estruturas são fatores que pedem maior atenção e 
cuidado no manuseio, a fim de evitar prejuízos estéticos ou, pior, 
acidentes. 

O ideal é que se contratem empresas de limpeza profissional 
que oferecem cuidados específicos e profissionais capacitados 
para desempenhar esta tarefa com os equipamentos corretos. O 
valor cobrado irá ser calculado a partir das seguintes variáveis: 
dificuldade de acesso, a altura do prédio, a quantidade de sujeira 
e o tipo de revestimento usado, se é vidro, pastilha, azulejo, etc.

O processo de higienização atualmente é feito, na maioria 
das empresas, com equipamentos de jateamento que usam a 
alta pressão da água para limpar e chegam a garantir até 80% de 
economia em relação às mangueiras comuns. Em graus maiores 
de sujeira, as escovas podem ser uma alternativa. Aliado a isso, 
são usados detergentes apropriados. 

ACIDENTES EM ALTURA
Prédios com mais de nove metros de altura requerem o uso de 
andaimes ou de equipamentos de rapel (alpinismo industrial). É 
fundamental buscar uma empresa de credibilidade para a higie-
nização do prédio e assegura-se de que ela cumpre a NR35 nor-
ma de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) que regulamenta o trabalho em altura. 

Esta norma foi publicada pela Secretaria de Inspeção do Tra-
balho, em março de 2012.  A norma estabelece, dentre outros 
pontos, o uso de equipamentos de proteção individual como o 
cinto de segurança, trava-queda e talabarte, bem como a delimi-
tação da área onde será feito o serviço.

 É importante ressaltar que a negligência nessa contratação 
pode trazer sérias consequências para o condomínio que, em 
casos de acidentes de trabalho, deve ser incluído como respon-
sável solidariamente à empresa. Portanto, a vigilância deve ser 
constante! 

Segundo o Ministério do Trabalho, estima-se que 40% dos 
acidentes laborais ocorreram por quedas durante exercício de 
trabalho em altura. Sendo assim, este serviço é uma das ativida-
des que mais causam acidentes fatais. Caso alguma fiscalização 
seja feita em empresas que realizam este tipo de trabalho, e o 
fiscal não identifique a aplicação da NR 35, a empresa sofrerá 
uma multa de R$ 400 a R$ 6 mil.

Limpeza de fachadas, sacadas e 
janelas requer cuidados especiais



7Ano II  •  Nº 13 •  Aracaju/SE

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 Juliano Lopes

Prezados leitores, traremos à baila uma 
novidade do mundo tecnologia vol-

tado para área condominial, buscando 
facilitar as atividades, comunicação entre 
administração e condôminos, ou seja, seu 
condomínio no Smartphone.

No mercado nacional, inclusive se tra-
ta de uma tendência nos grandes centros 
urbanos, diversas empresas de tecnolo-
gia voltadas a uma nova área que se vis-
lumbra no mercado nacional de gestão 
condominial em formato de upp.

A nova tecnologia poderá facilitar a vida 
de todos os moradores que terão à disposi-
ção com apenas um clique no celular ser-
viços de: reclamações e sugestões, 2ª via 
boleto, reserva de espaços, avisos e comu-
nicados, enquetes, encomendas e pacotes, 
transparência, prestadores de serviço, etc.

Posto isto, se verifica que com um 
aplicativo de qualidade voltado para ges-
tão condominial, facilitando a vida como 
um todo na relação do sindico para com 
os condôminos, que poderão inclusive 
receber avisos e ou convocações para As-
sembléias via aplicativo. 

Podemos citar abaixo, sugestões para 
melhorias na gestão condominial com 
uso dos aplicativos:

Vantagens para o Síndico: resolução 
de forma pratica dos problemas condo-
miniais, dividindo algumas funções admi-
nistrativas com outros colaboradores.

1.Convoque os condôminos para as-
sembleia;

2. Emita avisos e comunicados indivi-
duais;

3. Saiba quem visualizou os avisos;
4.Realize facilmente pesquisas de opi-

nião;
5. Passe transparência com as presta-

ções de contas;
6.Publique regimento, convenção e 

documentos;
7.Responda reclamações, dúvidas e 

sugestões;
8. Melhore o desempenho da portaria;
Já as administradoras, também pode-

rão ter facilidade no seu trabalho perante 
os condomínios, implantando a comuni-
cação entre a administradora e os con-
dôminos, diminuindo a inadimplência, 
consequentemente economizando tem-
po e dinheiro com funcionários, papéis e 
e-mails.

1. Integração com qualquer solução 
de boletos por meio de WebService/API 
ou arquivo de remessa bancário

2. Realização de enquetes prévias 
para ganhar tempo nas assembleias;

3. Transparência na prestação contas;
4. Comunique-se com os condôminos 

de forma geral ou individual;
5. Gestão e armazenamento em Nu-

vem (Cloud Computing);
6. Avaliação discreta do Funcionário;
7. Notificações de pendências em 

tempo real;
 Portanto assim, podemos concluir 

que a tecnologia voltada para os condo-
mínios além de ser uma tendência é uma 
realidade que está a nosso alcance.

A tecnologia voltada
para os condomínios



8 Ano II  •  Nº 13  •  Aracaju/SE

Por Jéssica Barros Mártires - empresária.

Os Bombeiros Civis são treinados para prevenir 
incêndios e comandar os procedimentos iniciais 

nos momentos de emergência, como isolamento da 
área e atendimentos às vítimas. Espalhados em hos-
pitais, prédios públicos e comerciais, essa categoria é 
uma realidade no mercado e são eles quem cuida da 
preservação de vidas e prevenção de acidentes. 

A profissão está devidamente regulamentada pela 
Lei Federal nº 11.901 de 13/01/2009, desde a publi-
cação, passou a ser considerado BOMBEIRO CIVIL o 
profissional que habilitado “exerça, em caráter habi-
tual, função remunerada e exclusiva de prevenção e 
combate a incêndio”. O poder estadual exige que se-
jam cumpridas algumas regras com o objetivo de evi-
tar acidentes, por esse motivo, ressaltamos a neces-
sidade de capacitar os funcionários de uma empresa, 
seja ela pública ou privada - condomínio, prédios 
e edificações - para que tenham o conhecimento de 
riscos, de medidas preventivas e de procedimentos 
adotados.

Presenciamos todos os dias acidentes, que pode-
riam ser solucionados com aplicação de métodos que 
garantam a diminuição desses riscos, além da contra-
tação de pessoal especializado. Neste sentido, a TRÉ-
VIS tem o objetivo de preparar profissionais atenden-
do as normas regulamentadoras estabelecidas por lei, 
dando treinamentos, cursos e capacitação profissio-
nal, além de fornecer mão de obra terceirizada.

A partir destas dicas, faça sua parte para garantir 
uma prevenção eficaz, o que será bom tanto para seus 
funcionários quanto para sua empresa.

Empresaria e email de contato : fb.trevis@gmail.
com

Bombeiro Civil: 
Preservação de vidas e 

prevenção de acidentes
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www.colegioweb.com.br

A conscientização dos arqui-
tetos e urbanistas sobre a 

importância do Registro de Res-
ponsabilidade Técnica (RRT) de 
suas atividades junto ao CAU vem 
crescendo a cada ano, em especial 
nas áreas de projeto e construção. 
Mesmo assim, é inegável a existên-
cia de dúvidas sobre os RRTs e o 
número de registros emitidos está 
abaixo da realidade do mercado, 
o que prejudica os profissionais, 
seus contratantes e a sociedade 
como um todo. 

O RRT é uma exigência legal, decorrente da Lei 
12.378/2010, que regulamentou a profissão de arquiteto e 
urbanista e criou o CAU/BR e os CAU/UF. O documento em 
si tem por objetivo identificar o responsável pela atividade 
técnica, bem como as principais características do empre-
endimento, obra ou serviço. Sua importância, porém, é bem 
maior.

Conheça 10 razões.
1. Para o profissional o RRT é importante porque:
• Comprova a existência de uma relação com a obra ou 

serviço em realização;
• Define o limite das responsabilidades, respondendo o 

profissional apenas pelas ativi-
dades que executou;

• O registro pode ser utili-
zado como peça (prova) para 
instruir eventuais processos ju-
diciais;

• É instrumento de compro-
vação de vínculo com as empre-
sas contratantes, pois os profis-
sionais podem efetuar o registro 
de desempenho de cargo ou fun-
ção técnica;

• O RRT garante a formaliza-
ção do acervo técnico do profissional e da empresa, ele-
mento importante para comprovação da capacidade téc-
nico-profissional em licitações e contratações em geral. A 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) é fornecida a partir da 
baixa do RRT, ao final da conclusão dos serviços.

2. Para contratante e a sociedade em geral o RRT:
• Garante a fiscalização da atividade pelo CAU;
• Proporciona segurança técnica e jurídica, pois com-

prova que o serviço está sendo executado por um profis-
sional legalmente habilitado e em situação regular com o 
Conselho profissional e leis vigentes;

• Serve como um instrumento de defesa, pois formali-
za o compromisso do profissional com a qualidade técnica 

dos serviços prestados;
• Em caso de sinistros, identifica individualmente os res-

ponsáveis, auxiliando na confrontação das responsabilida-
des junto ao Poder Público;

• Auxilia no levantamento e verificação do efetivo exer-
cício da Arquitetura e Urbanismo no país, viabilizando a for-
mação de um banco de dados importantes para o planeja-
mento e futuras ações como maior entrosamento do ensino 
com o mercado de trabalho e dimensionamento da impor-
tância do setor no PIB nacional.

Fonte: CAU/BR

A importância do Registro de Responsabilidade  
Técnica para o arquiteto, o contratante e a sociedade
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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

A partir de 2017, por determinação da 
Febraban (Federação Brasileira de 

Bancos), todos os boletos bancários passarão 
a ser registrados contendo alguns requisitos 
especiais para evitar fraudes. A mudança não 
é novidade, pois já estava prevista na Circular 
nº 3656/2013 do Banco Central, mas trouxe 

um ônus a mais aos síndicos e administradoras 
de condomínio.

Isso por conta de uma das mudanças, a 
exigência do CPF ou CNPJ do pagador. Desta 
forma, no caso dos condomínios, o boleto 
deve conter o CPF do proprietário do imóvel, 
o que gerou um ônus para muitos de obter 
esses dados. Outras das principais mudanças 
foram:

1. Ao invés de “cedente” no boleto, o campo 
se chamará “beneficiário”;

2. O termo “sacado” será substituído por 
“pagador”;

3. Também deverá haver o endereço do 
“beneficiário”;

4. Não serão mais aceitos boletos sem valor 
e sem vencimento;

5. Informações de juros e multa serão 
atualizados automaticamente no momento do 
pagamento, não sendo necessário atualizar o 
boleto;

6. Opções de juros, multa e, principalmente, 
desconto passam a ser limitados aos padrões 
dos bancos. Condomínios com cálculos 
diferenciados - ou fora do padrão de mercado 
- para multas, juros ou descontos deverão 
se adequar à nova situação. (veja o que 
Lei diz sobre multas e juros aplicados em 
condomínios).

A justificativa dessas novidades é para 

ESPECIAL - CAPA

Boletos registrados trazem desafios aos síndicos e condomínios de todo o país
Medida anunciada pela Febraban para garantir mais segurança exigirá que os síndicos e administradoras mantenham as fichas 

cadastrais de seus condôminos atualizadas e possivelmente gerar mais custos
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evitar as fraudes, cada vez mais constantes, 
em todos os setores que utilizam o boleto 
bancário como forma de arrecadação.  Por 
isso, o novo formato do boleto, chamado de 
registrado, será mais seguro do que os boletos 
atuais “sem registro”. Isso porque, para emiti-
lo, serão necessários os dados de quem 
receberá o valor do mesmo, mas também de 
quem deve pagá-lo, ficando assim mais difícil 
fraudar o documento.

ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS
Muitos síndicos e administradoras devem 
estar atentos a estas mudanças e providenciar 
a atualização cadastral de seus condôminos. 

Considerando o argumento da segurança, é 
um momento mais que oportuno para que os 
condomínios atualizem suas bases de dados 
não só com as informações necessárias para 
a emissão dos boletos, mas também formas 
de contato (como telefone e e-mail) para 
melhorar a comunicação interna.

Para realizar a atualização, a opção mais 
comum é a emissão de formulários físicos 
para serem entregues em cada unidade 
condominial. Outra opção é o requerimento 
das certidões de ônus reais junto ao cartório de 
registro de imóveis da região, que possibilita ao 
sindico a informação dos documentos pessoais 
dos proprietários, viabilizando a cobrança 
registrada. Ou ainda a realização de uma 
assembleia extraordinária com esta finalidade.

CUSTOS
É importante destacar que as administradoras 
ou condomínios que ainda não fazem uso 
do boleto registrado terão taxas extras que 
serão cobradas pelas instituições financeiras, 
sobretudo para o registro, baixa e permanência 
dos boletos. Por isso, é muito importante tentar 
uma negociação com o gerente do banco.

Há ainda a opção de fazer a cobrança através 
de empresas terceirizadas especializadas na 
emissão de boletos. Nesses casos, geralmente, 
é possível conseguir taxas melhores que as 
cobradas diretamente pelos bancos.

PRAZOS MAIORES
A Febraban prorrogou o início da entrada em 
vigor dos boletos registrados, medida que 
estava prevista para valer no dia 01 de janeiro 
de 2017. Para tanto, elaborou um sistema de 
prazos a depender do valor de cada boleto. O 
que foi um alívio aos Condomínios, pois terão 
mais tempo para se adequar às novas normas.

Veja abaixo:

Portanto, diante do prazo apertado é 
fundamental começar as ações de atualização 
cadastral o quanto antes e negociar as taxas 
de emissão de boletos registrados com o 
banco de sua preferência. Em caso de dúvidas 
com relação a este procedimento e suas 
implicações é fundamental conversar com a 
administradora do seu condomínio e com a 
sua assessoria jurídica.

Jornal do Síndico

AN
UN

CI
E

(79) 99103-0741          / 3262- 3520
aracaju@jornaldosindico.com.br
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(Redação com STJ)

Por quanto tempo dura a inadimplência devido ao não 
pagamento de uma taxa de condomínio? De acordo com o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) o prazo é de cinco anos, após 
esse período a dívida prescreve. Esse foi o entendimento da 
Segunda Seção do STJ, em julgamento recente, no qual decidiu 
por unanimidade que o prazo prescricional a ser aplicado para 
a cobrança de taxas condominiais é quinquenal, nos casos 
regidos pelo Código Civil de 2002.

Os ministros do STJ aprovaram a tese proposta pelo relator 
do caso, o ministro Luís Felipe Salomão, o qual considerou 
que na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o 
prazo prescricional para que o condomínio geral ou edilício 
(horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança de 
taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em 
instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao 
vencimento da prestação.

A justificativa para tal é a de que o débito que incorre 
devido à falta de pagamento das prestações de condomínio se 
caracteriza como dívida líquida, atraindo a regra disposta no 
artigo 206, parágrafo 5º, I, do Código Civil. A argumentação do 
ministro Luís Felipe Salomão enfatizou que a taxa condominial 
é previamente deliberada em assembleia geral, algo constante 
e definido, ou seja, não restam dúvidas de que se trata de uma 
dívida líquida, facilmente comprovada.

A decisão do STJ foi de encontro a um entendimento anterior 
de que o prazo seria de 10 anos. No caso julgado, o Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal (TJDF) havia considerado o prazo 
prescricional de dez anos, por entender que seria aplicável a 
regra geral do artigo 205 do Código Civil. O recurso foi acolhido 
pelos ministros para reduzir o prazo prescricional para cinco 
anos. 

Assim sendo, a partir da decisão da Segunda Seção do 
STJ, todos os tribunais do Brasil devem observar a regra 
estabelecida, evitando decisões conflitantes nos casos de 
cobrança de taxa condominial.

COBRANÇAS ATUALIZADAS
O condomínio deve se esforçar para receber de seus 
inadimplentes. Inicialmente, orienta-se que se busque fazer 
uma negociação amigável com o condômino devedor, a fim de se 
saldar as dívidas na maior brevidade e com a menor burocracia 
possível. Não havendo acordo, devem-se buscar imediatamente 
os mecanismos legais para acionar judicialmente esse 
inadimplente, evitando assim que a dívida se prolongue por 
anos ou chegue até mesmo a ser prescrita. 

Dívida de taxa condominial 
prescreve em 5 anos
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Por Cecilia Lima – RP 3268/DRT/PB

Em nome do equilíbrio e boa convivência, a estru-
tura representativa de um condomínio possui 

uma série de cargos que obedecem a uma hierarquia: 
síndico, sub-síndico, conselheiros, funcionários e 
moradores, não necessariamente em uma ordem de 
importância. A hierarquia existe para nortear as de-
cisões dentro do coletivo e estabelecer uma lideran-
ça. Contudo, no cotidiano, choques de autoridades 
acontecem. Como lidar?

O professor universitário aposentado, Miquéias 
Jacobino, ex-síndico de um residencial localizado em 
Recife (PE) relata uma má experiência na primeira - 
e única - vez em que aceitou administrar o prédio 
em que mora há mais de 20 anos. “Fui eleito em cha-
pa única, pois nenhum outro morador quis colocar 
o nome à disposição para o cargo. Mas depois que 
assumi, tive que lidar com a interferência de mora-

dores que faziam parte do conselho fiscal e queriam 
mandar no condomínio mais do que eu”, conta.

As divergências tiveram início já no primeiro 
mês quando o síndico apresentou a previsão de gas-
tos para o ano de mandato. “Tudo o que eu propu-
nha era rechaçado e, inclusive, aquilo que já havia 
sido decidido em assembleia os conselheiros que-
riam contestar e fazer diferente”, afirma Jacobino. 
Ele precisou recorrer à mediação com um advogado 
para se entender com os moradores. 

“Acredito que o que havia era uma desinforma-
ção sobre as atribuições de cada cargo, o conselho 
se achava com a mesma autoridade do síndico para 
gerenciar o condomínio, mas chegamos a um con-
senso. Na época, há 6 anos, conclui o mandato de um 
ano e não quis me candidatar outra vez, pois o des-
gaste foi grande, mas hoje me dou bem com todos”, 
conclui. 

A função do Conselho Fiscal em um condomí-
nio, conforme o próprio 
nome sugere, é a de fis-
calizar as contas e ações 
do síndico, solicitando 
esclarecimentos quando 
necessário. Porém, não 
havendo irregularidades 
comprováveis, ele não 
possui autoridade para 
interferir nas delibera-
ções do síndico. 

O diálogo é sempre 
melhor via do que o con-
flito. O síndico é, por lei, 
a autoridade máxima 
dentro do condomínio e 
tem seus poderes legiti-
mados quando é eleito 
por seus condôminos 
através do voto. Isso 
não abre as portas para 
que ele faça tudo à sua 
maneira, há limites que 
restringem suas funções. 
É benéfico para o con-
domínio possuir alguém 
com poderes legais para 
gerir suas finanças, ma-
nutenções, regras. Em 
um lugar onde muita 
gente manda, ninguém 
manda. Assim, o choque 
de autoridade precisa 
ser combatido com in-
formação. 

Quem manda mais pode mais?
Choque de autoridade entre síndico, conselheiros e condôminos pode causar 

discórdia no condomínio
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Por Rodrigo Karpat

Ao adquirir um imóvel em um condomínio, o que mais 
se almeja é chegar a hora de poder usufruir do novo 

patrimônio, das áreas comuns, mobiliar e decorar. Mas, 
o atraso na entrega se tornou comum no mercado e tem 
gerado um crescimento no número de ações na justiça. 
As reivindicações pedem a reparação das perdas e danos 
causados pela impossibilidade de usar o bem no período 
pactuado com a construtora no momento da compra.

Os montantes indenizatórios variam e, em muitos ca-
sos, possibilitam a reposição de 1% do valor do contrato, 
enquanto a demora persistir. Há ainda a possibilidade de 
entrar com um pedido por danos morais. A dor de cabe-

ça é grande, mas o futuro condômino deve ter em mente 
que, a partir do momento que já tiver a chave de seu imó-
vel em mãos, qualquer decisão no ambiente do condo-
mínio só poderá ser tomada com a sua conscientização.

O momento que vai formalizar o início da vida condo-
minial é a assembleia de instalação, onde o condomínio 
passa a ter seus representantes legais eleitos, faz o Ca-
dastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e aprova uma 
previsão orçamentária nos moldes do artigo 1.350 do 
Código Civil, que permitirá o início da arrecadação para 
custear as despesas. A construtora pode indicar uma pes-
soa para se candidatar a síndico do condomínio, assim 
como uma administradora, desde que seguido o que é 
estabelecido em lei.

A escolha do síndico, conforme preceitua o artigo 
1.347 do Código Civil, é feita pelos condôminos. Ou seja, 
ele não poderá ser indicado pela construtora por força 
contratual, e tal cláusula será nula por contrariar o esta-
belecido na legislação. O candidato indicado pela cons-
trutora deverá concorrer em igualdade de condições com 
qualquer condômino que tenha interesse em exercer a 
função. A decisão será da assembleia. Ademais, é abusi-
vo estabelecer obrigações que deixam o consumidor em 
desvantagem exagerada, como prevê o artigo 51 do Códi-
go de Defesa de Consumidor.

No mesmo sentido, o Código Civil estabelece no arti-
go 1.348 que a escolha da administradora é prerrogativa 
do síndico, pois esta é órgão de confiança deste, o qual 
continua na responsabilidade direta da gestão. “§ 2o O 
síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, 
os poderes de representação ou as funções administrati-
vas, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição 
em contrário da convenção”.

No caso dos condôminos em assembleia de instala-
ção aceitarem a indicação da construtora para a escolha 
da administradora, o contrato precisa ser subscrito pelo 
síndico eleito, e sugere-se que a rescisão da prestação do 
serviço ocorra com aviso prévio de 30 dias sem ônus ao 
contratante. Para maior segurança, é importante que a 
decisão também conste em ata.

Algumas convenções, de forma abusiva, e em nosso 
entendimento nulo de pleno direito, pelos motivos já 
elencados acima, impõem a prerrogativa da escolha da 
administradora pela construtora pelo prazo de 2 anos. 
Ressalta-se que não existe objeção para a indicação do 
síndico ou da administradora pela incorporadora, desde 
que seja comprovado que a parceria também é de inte-
resse dos condôminos.

Uma saída é eleger o síndico por um período infe-
rior a 2 anos, conforme previsto no Código Civil (artigo 
1.347), desde que possível pela convenção, que pode 
ser de 3 meses ou 6 meses. Assim, após este prazo po-
de-se convocar em assembleia a eleição da continuida-
de do síndico e da administradora, conforme interesse 
da massa.

Temos que concordar que a construtora tem o maior 
interesse em nortear a administração de acordo com o 
planejado na incorporação.

Porém, alguns conflitos de interesse podem surgir, 
como o aparecimento de vícios de construção, falta de 
cumprimento com o que foi prometido (por exemplo, a 
falta entrega do mobiliário), uma vez que o síndico e a 
administradora indicados pela construtora dificilmente 
contrariarão os interesses de seus contratantes.

Por isso, os mecanismos de eleição, tanto do síndico, 
como da contratação da administradora, devem ser fle-
xíveis e conduzidos conforme interesse da coletividade 
condominial.

Primeira assembleia: construtoras e a indicação de síndico e administrador



Atendimento via WhatsApp        

(79) 9 9979-4222

Na hora de escolher uma
imobiliária não dá para

abrir mão da tranquilidade
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FÁBIO SILVA
Graduado em engenharia de produção mecânica, CREA-SE 270803310-7     
MBA em gestão empresarial
Pós graduação em engenharia e gerenciamento de manutenção

Após o estouro da construção civil no país, onde foram construí-
das diversas unidades prediais de diferentes níveis e modelos, inclusive 
atendendo a modernidade e tecnologia em que o mundo avança chega o 
momento em que estas instalações requerem manutenções no mais cor-
reto emprego da palavra, ou seja, “manter”.  A ação provoca nos ativos que 
muitas das vezes foi feito um esforço tremendo para se conquistar se man-
tenha em funcionamento, utilização e valorização mediante investimento 
aplicado.

Toda unidade condominial é gerida por um ou equipe de gestores 
que geralmente possui formação e funções profissionais distintas daque-
les conhecimentos exigidos para tal em relação a manutenção e conser-
vação predial, desconhecimento que exige longas batalhas de pesquisas e 
negociações na escolha de quem pode oferecer um apoio técnico diante de 
um leque de serviços (elétrico, hidráulico, portão, incêndio, etc...) onde se 
apresentam outros diversos prestadores de serviços com idéias, soluções, 
preços e prazos distintos, o que acaba gerando uma confusão e prolongan-
do a ação e solução para a demanda apresentada.

Diante disso surge um novo conceito que o mundo está tratando 
como “FACILITIES MANAGEMENT” ou GESTOR DE FACILIDADES, o termo 
segundo alguns autores surgiu na década de 1960, nos Estados Unidos ou 
no Reino Unido, para descrever o crescimento de práticas de terceirização 
dos serviços bancários, responsáveis pelo processamento de cartões de 
créditos e outras transações.

No médio prazo, a tendência é que haja uma migração natural no mo-
delo de contratação atual para o Facilities, que cada dia mais se consolida 
como uma solução eficaz e diminuí a busca constante de mão de obra qua-
lificada, além de constituir um amplo campo interdisciplinar que se ocupa 
da coordenação de espaços, infraestruturas, pessoas e organizações, fre-
qüentemente associado a funções relacionadas com a gestão da prestação 
de serviços gerais e instalações, tais como edifícios, escritórios, estádios, 
escolas, centros de congressos, centros comerciais, hospitais, hotéis e etc...

Através dele é possível contratar, por exemplo, atividades de elétri-
ca, pintura, jardinagem, manutenção predial e muitos outros serviços, 
consolidando tudo em um único fornecedor, o que possibilita em apenas 
uma contratação reduzir aproximadamente 15% dos custos com impos-
tos (bi-tributados), e entre 5% a 10% no custo da contratação do serviço, 
através da agregação de volumes, além de possibilitar a redução da base 
de fornecedores.

Esta melhoria de processo visa uma maior eficácia da gestão e ma-
nutenção dos prédios e conseqüentemente um acompanhamento mais 
eficiente das atividades da manutenção nesses ambientes e/ou contratos 
de prestação de serviços. 

Por isso a estratégia da contratação de serviços através do facilities é 
vista cada vez mais com bons olhos pelas organizações.

  

Gestão de facilidades
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Atualmente, têm aumentado as exigências por parte 
dos moradores com relação às prestações de serviços 

de mão de obra dentro dos condomínios. Os condôminos 
desejam ser bem atendidos, respeitados e até mesmo, 
quando for preciso adquirir alguma informação por esses 
trabalhadores, ser bem orientados de forma segura e 
precisa. Para isto acontecer, o condomínio deve pensar na 
condição que seus empregados estão sendo capacitados 
para atenderem as exigências dos moradores, assim como as 
necessidades do condomínio. 

Você acredita que treinamento é importante para o bom 
funcionamento de empresas e condomínios?

Você como síndico, quando foi à última vez que investiu 
na qualificação de seus funcionários?

Eles fazem o primeiro contato com o cliente e, além de 
outras coisas, a qualidade de sua abordagem causa impacto 
no nível de satisfação do visitante. Por exemplo, o porteiro é 
um cargo que exige perfil específico e bem definido. Afinal, 
uma portaria mal administrada pode gerar transtornos, 
mal-entendidos e até prejuízos incalculáveis. Assim, o 
profissional precisa ser muito bem recrutado, selecionado e 
treinado.

Acabou a era em que o porteiro era apenas para abrir 
e fechar portas e portões. Ele precisa saber orientar, dar 
informações, comportar-se adequadamente e tomar 
decisões diante das mais diversas situações que ocorrem no 
dia a dia da portaria. Sendo assim, o porteiro precisa ser uma 
pessoa de alto nível de responsabilidade e estar muito bem 
treinado, pois, além de cuidar da satisfação do cliente ou do 
visitante, o porteiro tem responsabilidade sobre o bem-estar 
e a segurança de prédios, condomínios, clubes etc.

Este profissional cuida das dependências, de áreas 

públicas e privadas, com a finalidade de prevenir, controlar 
e minimizar a possibilidade de acontecerem delitos como 
roubos, porte ilícito de armas, drogas e munições, além de 
outras irregularidades.

Estes trabalhadores zelam pela segurança das pessoas, do 
patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos do 
local, recepcionam e controlam a movimentação de pessoas 
em áreas de acesso livre e restrito, fiscalizam pessoas, cargas 
e patrimônio, escoltam pessoas e mercadorias. Controlam 
objetos e cargas, vigiam parques e reservas florestais, 
combatendo inclusive focos de incêndio. Comunicam-se via 
rádio ou telefone, e prestam informações ao público e aos 
órgãos competentes.

Nesse sentido, é de extrema importância a qualificação 
dos funcionários de condomínios, no que tange à execução 
dos serviços de: atendimento em portaria, atualização do 
painel de informações, controle de entrada e saída de pessoas 
e veículos, qualidade do atendimento aos clientes, moradores 
e visitantes, controle de vagas de garagem, elevadores, 
correspondências, entre outros. Investir na qualificação da 
equipe garantirá maior segurança na prestação de serviço, 
assim como atendimento de qualidade.

Estou à disposição, se desejar conversar sobre o assunto.

Qualificar os profissionais de Condomínio é importante?
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O ano começou para valer e é 
hora de apertar os cintos, pois, 

embora a crise econômica esteja aos 
poucos sendo amenizada, o brasileiro 
ainda enfrenta sérias dificuldades 
para sustentar seus compromissos 
financeiros. O momento é de enxugar 
despesas no condomínio e evitar 
reajustes altos nas mensalidades ou 
mesmo cobranças de taxas extras. 

• Modernizar a iluminação: o 
gasto com energia em um condomínio 
pode chegar a cifras assustadoras 
no final do mês. Isso porque muitas 
pessoas não fazem uso racional, 
desperdiçando irresponsavelmente. 
Uma alternativa para diminuir a 
conta de luz é trocar as lâmpadas 
tradicionais por modelos LED, mais 
modernos, duráveis e econômicos 
que os tradicionais fluorescentes. 
Também é válido o investimento 
em temporizadores com sensor de 
presença, para que a luz só esteja acesa 
quando for realmente necessário. 

• Conta de água individual: 
muitos condomínios, sobretudo os 
mais antigos, ainda incluem a conta 
de água dos moradores dentro da 
taxa de condomínio, arcando com 
o consumo de todos. Atualmente, 
o mais aconselhável é que se faça a 
transição para a contagem individual, 
com instalação de hidrômetros 
particulares para cada unidade. 
Assim, cada condômino é responsável 
pelo seu próprio consumo, de modo 

mais justo e igualitário. 

• Reuso de água: essa solução 
requer um investimento inicial em um 
projeto de engenharia, mas o dinheiro 
gasto rapidamente é revertido 
considerando a economia de água 
a longo prazo. Essa ideia consiste 
instalar no prédio um mecanismo 
capaz de captar e reutilizar água 
descartada por moradores, bem como 
água da chuva, para tarefas como 
limpeza de calçadas, lavagem de 
pisos, rega de plantas.

• Energia solar: Assim como o 
reuso de água, essa ideia também 
necessita de um investimento inicial 
para ser posta em prática, mas 
garante ser bem sucedida se o seu 
condomínio está numa localidade 
com alta incidência de luz solar. 
Painéis solares duram em média 
20 anos, de modo que o gasto da 
instalação sai diluído ao longo dos 
anos em comparação à economia de 
energia que se conseguirá. 

• Portaria virtual: A folha 
de pagamento de pessoal é a 
despesa mais onerosa dentro de 
um condomínio. Quanto mais 
empregados, mais encargos a arcar. 
A portaria virtual é um equipamento 
eletrônico que possibilita ao próprio 
morador gerenciar o acesso de seus 
visitantes. Se você acha essa ideia 
uma medida drástica, pode fazer 
um teste adotando a portaria virtual 
para apenas um turno e manter os 
porteiros presenciais noutro turno e 
avaliar o desempenho. 

5 dicas para enxugar
despesas no condomínio
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