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Entrega da correspondência é problema nos condomínios

O extravio de correspondência entre a portaria 
e a unidade autônoma gera muito mal-estar 
quando a encomenda se trata de um bem com 

alto valor como celulares, aparelhos eletrônicos e itens 
cuja a embalagem não seja muito grande ou muito vi-
sível. Além disso, a demora da entrega ao condômino 
poderá lhe causar prejuízos imensos, como alguma es-
pécie de intimação ou a notícia de algum prêmio.
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EDITORA

ERENITA SOUSA 
Consultora e Coach / (79) 9 9961-5636 (zap)
contato@intccoaching.com.br
Facebook: Erenita Sousa

Nos tempos de hoje o condomínio é visto 
como uma empresa, onde existem res-

ponsabilidades que devem ser assumidas com 
consciência e respeito perante as obrigações. 
Uma delas é a Prestação de Contas, no qual 
abordarei neste artigo, mas antes farei um 
questionamento: Você sabe qual o compro-
misso do síndico com o condomínio?

A obrigação da Prestação de contas
Prestar contas é uma obrigação imposta a 

todos os Síndicos por força de Lei. Entretanto, 
ainda existem síndicos e muitos condôminos 
que não tem conhecimento que o Condomínio 
é regido por Lei, especificamente pelo Código 

Prestações de Contas 
é obrigatória? Tire suas dúvidas 

Civil e a Lei 4591 (Lei dos Con-
domínios). Advirto que não bas-
tasse isso, há ainda a existência 
da Convenção Condominial.

Qual o período em que 
o síndico deve apresentar a 
Prestação de Contas?

O síndico deve mensal-
mente apresentar ao conselho 
fiscal os balancetes ou Presta-
ção de Contas com as receitas 
e despesas detalhadas, com o 
saldo final para que seja ana-
lisadas e aprovadas. Qualquer 
condômino tem acesso a pasta 
de Prestação de Contas caso 
deseje conferir ou ter conheci-
mento da prestação de contas 
apresentada.

Como proceder, caso a 
Prestação de Contas não seja 
aprovada pelo conselho fiscal? 

O conselho fiscal deve fazer 
constar em ata, devidamente 
detalhado, o porquê da repro-
vação da Prestação de Contas. 
Dessa forma, o síndico terá fa-
cilidade para cumprir sua de-
fesa no que se refere às contas 
reprovadas. 

Qual a consequência 
quando o síndico não con-
segue esclarecer o que foi 
apontado na reprovação da 
Prestação de Contas?

Há situações em que o Sín-
dico não consegue esclarecer, 
como:  ausência de valores, 
que pode ser motivado pelo 
não lançamento de receitas ou 
não ter documentos básicos em 
pasta própria. Tal situação pode 
gerar dois casos: Ação de Pres-
tação de Contas ou diretamente 
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uma Ação de Ressarcimento ao Condomínio.
A quem cabe gerar o relatório de Prestação de Contas?
Normalmente a administradora é a responsável pelo re-

latório de Prestação de Contas. A conciliação de toda a movi-
mentação financeira do condomínio deve ser apresentada de 
forma transparente e objetiva, possibilitando que até as pes-
soas leigas (sem conhecimentos técnicos) entendam as tran-
sações realizadas.

O que deve compor na pasta de Prestação de Contas?
A elaboração de demonstrativos mensais (balancete), 

carimbados e assinados pelo responsável da emissão desse 
relatório;

Conferência da documentação do condomínio;
Relação de inadimplentes atualizadas mensalmente;
Envio de cópias dos demonstrativos resumidos para afixa-

ção nas portarias (vai depender do regimento de cada condo-
mínio);

Lançamento em rubrica específica de cada item de receita 
e despesa;

Conciliação bancária de toda movimentação de receita e 
despesa do condomínio;

Controle e baixa dos rece-
bimentos das taxas condomi-
niais, extras, suplementares e 
outras;

Quando houver inadim-
plência, como efetuar a co-
brança?

Para evitar previamente 
constrangimento, a cobran-
ça individualizada é a forma 
mais rápida e eficaz para re-
dução da inadimplência. Es-
sas são as melhores formas 
de redução de inadimplência 
a serem aplicadas em um con-
domínio.

E agora, o que fazer com 
essas informações?

Diante de todas as in-
formações, pode-se analisar 
que um morador sem expe-
riência em gestão de condo-
mínio não estará apto a ad-
ministrar e colher um bom 
resultado. Dessa forma, sugi-
ro a refletir sobre, como es-
tão sendo escolhidos o Síndi-
co e Conselheiros Fiscais de 
seu condomínio. O Síndico 
precisa estar preparado e 
capacitado para assumir a 
gestão do condomínio. 

Se todos os condôminos 
se empenharem com os re-
sultados que desejam alcan-
çar, com certeza um Síndico 
Profissional poderá fazer uma 
excelente gestão.
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THIAGO NORONHA VIEIRA
Advogado associado ao escritório Magno Brasil 
Advogados. Membro da Escola Superior de Advo-
cacia (ESA/SE).
E-mail: thiagonoronha@magnobrasiladvoga-
dos.com.br

O novo Código Civil (Lei Federal nº 10.406/02) 
entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003. 

Ao longo desses 14 anos, várias mudanças pas-
saram a incorporar o ordenamento jurídico ci-
vilista, dentre os quais o Capítulo VII que trata 
do Condomínio Edilício, derrogando em parte a 
Lei nº 4.591/64, substituindo seus vinte e sete 
artigos iniciais pelos artigos 1.331 a 1.358 do 
Código Civil. Assim a Lei nº 4.591/64 continua 
em vigor apenas na parte referente à incorpora-
ção imobiliária, instituto que não foi abrangido 
pela nova lei.

Dentre as mudanças trazidas pelo códex 
civilista está com relação às exigências das Con-
venções de Condomínio. Existem muitos con-
domínios anteriores ao CC/2002 e, portanto, 
com suas Convenções com certas incompatibi-
lidades com a lei vigente. Para tanto, faz-se ne-
cessário a mudança (em verdade) uma atualiza-
ção da Convenção do Condomínio. Mas, antes, 
vamos entender a sua natureza jurídica.

Convenções de condomínio antigos frente ao Código Civil de 2002: uma necessidade de atualização
A convenção do condomínio tem caráter es-

tatutário ou institucional, sendo, portanto, um 
“ato-norma”. Assim, não é um contrato. Por esta 
razão, alcança não só os seus signatários, mas 
também todos os que ingressarem nos limites 
do condomínio (art. 1.333, caput, do CC). O re-
gistro da convenção no Registro de Imóveis é 
necessário apenas para torná-la válida perante 
terceiros, já que “a convenção de condomínio 
aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para 
regular as relações entre os seus condôminos”, 
como afirmado pela Súmula nº 260 do Superior 
Tribunal de Justiça.

A Convenção do Condomínio, por exemplo, 
difere do Regimento Interno pela natureza das 
matérias tratadas. Compete à Convenção dispor 
sobre a estrutura do condomínio e os direitos 
fundamentais do condômino. Já o Regimento 
Interno tem por objetivo reger apenas convi-
vência entre os condôminos. Por tais caracte-
rísticas, quando surgir conflito entre o dizer da 
Convenção e o do Regimento Interno, prevale-
cerá o primeiro. Conforme o seguinte julgado: 
“A convenção condominial é o instrumento que 
constitui a compropriedade; o regulamento in-
terno disciplina a vida social e não o direito real 
que o título constitutivo outorga, o que conduz 
à certeza de que, no confronto entre dispositi-

vos conflitantes entre as duas normas, acerca 
do uso de garagem, vale o que consta da con-
venção registrada no Cartório de Registro (art. 
9º, § 1º, da Lei nº 4.591/64). Não provimento” 
(TJSP - 3ª Câm. De Dir. Priv.; AC nº 281.174-
4/9-00-SP; Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani; j. 
15/4/2003; v. U.)

Existe obrigatoriedade de ajustar a Con-
venção do Condomínio?

Em verdade, não existe obrigatoriedade 
de ajuste da Convenção do Condomínio para 
que adequar-se com o Código Civil, já que as 
regras da Lei de Introdução ao Código Civil 
(Decreto-lei nº 4.657/42) servem justamente 
para tal fim, isto é, as Convenções anteriores a 
11/01/03 continuam em vigor naquilo que não 
contrariarem disposições de ordem pública 
(obrigatórias) expressas da nova lei; E não fixa 
prazo para que as Convenções se ajustem às 
suas novas disposições; assim, salvo conveniên-
cia particular, poderão permanecer inalteradas.

Para de alterar ou atualizar a Convenção 
Coletiva o CC dispõe em seu Art. 1.351. “Depen-
de da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos 
dos condôminos a alteração da convenção; a 
mudança da destinação do edifício, ou da uni-
dade imobiliária, depende da aprovação pela 

unanimidade dos condôminos”. Acaba sendo 
uma tarefa até hercúlea mobilizar o condomí-
nio para fazer este tipo de alteração, mas pode 
evitar algumas situações.

Exemplo de divergências entre Conven-
ção antiga e Código Civil

O Art. 1336, §1º, do CC reduziu a multa 
por atraso para o patamar de 2%. Contudo, 
muitos condomínios com Convenções antigas 
previam percentuais maiores que chegavam a 
20%. Conforme o art. 2.035, parágrafo único, 
do Código Civil, tem-se que a redução da mul-
ta moratória para 2% (dois por cento) como 
questão de ordem pública e como tal, de ob-
servância e aplicação obrigatória. Não permi-
te, por exemplo, que as Convenções antigas, 
ainda vigentes estabelecendo percentuais su-
periores aos 2% do CC sejam válidas. Em ver-
dade, a Convenção tem natureza normativa, 
prevalecendo no caso a legislação hierarquica-
mente superior, o Código Civil.

Em síntese, este é apenas um exemplo da 
importância da reanalise das Convenções de 
Condomínio. Um fator fundamental em ques-
tões assim é ter uma equipe jurídica com co-
nhecimento técnico para auxiliar o condomínio 
nesta alteração.
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No fim de 2016 a Filtros & Cia, após intensa 
negociação com a Metalurgíca HG, empresa 

que inventou o Bloqueador de AR, ganhou prêmio 
de Inovação Tecnológica no Brasil, patenteou o 
invento, classificou a Filtros & Cia como a empresa 
responsável pela , venda e instalação e manutenção  
no Estado de Sergipe. 

Foram instalados bloqueadores de Ar HG nos 
6 primeiros Condomínios, nas entradas de água, 
com perfeito funcionamento se instalado até 100 
metros após o hidrômetro, já começaram a receber 
as contas de água após instalação do Bloqueador 
com até 43% de redução, comparando com a conta 
anterior. 

Os primeiros condomínios que já economizando 
foram : Mansão Emanuel Fonseca, Mansão Parque 
das Sementeiras, Mansão Elder Câmara, Mansão 
Wembley, Mansão Vale dos Lagos e Edifício 
Prêmio, e também condôminos dos Edf. Mansão 
Tramandaí e Mansão Marinas Art Residenci, 

Chegou a vez do síndico economizar até 50% na conta de água

os Bloqueadores de Ar Hg ,são produzidos em 
PVC para bitolas de 1/2 , 3/4 e 1” em peça única 
comercializada a importância de R$150,00 e em 
Bronze de 1 1/2” até 3” com valores partir de 
R$1.990,00 todos já instalados pela Filtros & Cia.

O mais importante é a forma que está 
sendo comercializados os Bloqueadores HG, 

Condomínios já 
começaram a receber 
as contas de água 
após instalação do 
Bloqueador com até 
43% de redução, 

independente da bitola a instalação é feita sem 
nenhum custo, os pagamentos serão feitos 
conformes a reduções alcançadas nas contas de 
água apos instalação.

O Sr. Aliomar responsável pela Filtros & Cia 
está disponível para, visita técnica e levar propostas 
aos interessados.
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GUSTAVO TENÓRIO CAVALCANTE SILVA
Advogado e Consultor Jurídico / OAB/SE 534-B

A tradicional imagem de um carteiro entregando 
as correspondên-

cias de porta em porta 
nos bairros da cidade 
e, por vezes, criando 
um vínculo afetivo com 
os moradores é algo 
que foge do cotidiano 
de quem mora em con-
domínios residenciais. 
Não é que os carteiros 
tenham sido extintos.  
Acontece que, num 
condomínio, quem tem 
contato direto com o 
carteiro geralmente é o 
porteiro. A falta de con-
tato direto entre con-
dômino e carteiro não 
é – pelo menos não dire-
tamente – uma situação 
de insensibilidade so-
cial. Essa circunstância 
acabou se apresentando 
como uma espécie de 
“modus operandi” dos 
condomínios, com o fim 
de otimizar a entrega 
das correspondências 
das dezenas de condô-
minos, além de trazer 
comodidade e maior se-

Entrega da correspondência  
é problema nos condomínios

gurança aos moradores.
Mas, e quanto à correspondência que fora entre-

gue pelos correios na portaria e não chega às mãos do 
condômino, seu destinatário, o que acontece? Trata-
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EDITORA

-se de uma situação delicada à qual a 
Administração do Condomínio, através 
do Síndico, deverá ficar atenta. 

O extravio de correspondência en-
tre a portaria e a unidade autônoma 
gera muito mal-estar quando a enco-
menda se trata de um bem com alto va-
lor como celulares, aparelhos eletrôni-
cos e itens cuja a embalagem não seja 
muito grande ou muito visível. Além 
disso, a demora da entrega ao con-
dômino poderá lhe causar prejuízos 
imensos, como alguma espécie de in-
timação ou a notícia de algum prêmio.

O artigo 22 da Lei nº 6.538 de 
1978 (Lei dos Serviços Postais), es-
tabelece que “os responsáveis pelos 
edifícios, sejam os administradores, 
os gerentes, os porteiros, zeladores 
ou empregados são credenciados a 
receber objetos de correspondência 
endereçados a qualquer de suas uni-
dades, respondendo pelo seu extra-
vio ou violação”. Assim, há uma regra 
muito clara quanto à responsabilida-
de daqueles que recebem correspon-
dências diretamente pelos Correios. 
A superveniência de extravio ou a 
violação ensejará responsabilização e 
eventual indenização tanto ao Condo-
mínio quanto ao Síndico e até a fun-
cionários, quando comprovado o dolo 
ou a negligência do ato.

O Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal entendeu, em julgado recente, 
que “o extravio de correspondência en-
dereçada ao condômino por negligên-
cia e desídia do preposto do condomí-
nio, pois, conquanto recebendo-a, não 
a destinara ao seu destinatário, deter-
minando que se extraviasse, qualifica 

ato ilícito imputável à culpa do ente 
condominial, e solidariamente à em-
presa de administração condominial 
que lhe fomenta serviços, determinan-
do a responsabilização de ambos pelos 
efeitos derivados do havido, inclusive 
porque ao condomínio está legalmente 
afetada a obrigação de zelar e entregar 
ao destinatário a correspondência que 
seus prepostos recebem”

É importante que o Condomínio 
promova uma série de cuidados a fim 
de evitar qualquer imbróglio dessa 
natureza. Algumas situações se fazem 
interessante para isso, como a implan-
tação de um sistema de vigilância em 
vídeo; o registro da entrada de corres-
pondências com assinatura do funcio-
nário responsável pelo recebimento; 
o treinamento e a informação aos fun-
cionários sobre a necessidade de zelo 
no recebimento das correspondências, 
informando-lhes, também, sobre as 
eventuais responsabilizações judiciais 
pelo extravio ou pela violação; dentre 
outras situações que cada realidade 
condominial poderá assumir de modo 
a se adequar às suas especificidades.

Na hipótese da ocorrência do ex-
travio ou da violação, caberá à Admi-
nistração Condominial e ao Síndico, 
em especial, uma conduta sensata e 
ética na busca da resolução salutar 
do problema. É importante que o Sín-
dico preze por uma solução cingida 
pelo princípios jurídico da Boa-Fé de 
modo até de se evitar uma eventual 
condenação, sua e do condomínio, ao 
pagamento de indenização por danos 
morais – além de uma eventual inde-
nização por danos materiais. 



8 Ano II  •  Nº 14  •  Aracaju/SE

JÉSSICA BARROS MÁRTIRES
Empresária

A TRÉVIS é uma empresa que zela pelo patri-
mônio e pelo bem estar das pessoas que ne-

les trabalham ou residem, atuando com métodos 
de prevenção contra acidentes e a favor da saúde 
no ambiente de trabalho. Bem sabemos que para 
se manter um patrimônio, seja ele público ou pri-
vado, a uma série de amplitudes necessárias para 
que esse local possa funcionar com a aprovação da 
prefeitura. Entre eles posso ressaltar por exemplo 
o laudo técnico de inspeção, procedimentos para 
liberação do alvará de funcionamento, projeto de 
sistema de prevenção contra incêndio, capacita-
ção dos funcionários para exercer tais funções no 
local de trabalho, e muito mais. É bom quando se 
pode encontrar tudo isso em um só lugar não é 
mesmo? Com pessoas dedicadas e profissionais. 
Por isso a TRÉVIS oferece para você, se tratando 
de proteção e prevenção, tudo em um só lugar. 
Conte com nossa equipe formada por engenhei-
ros, psicólogos, técnicos, instrutores e outros com 
experiência ativa na área. Tire suas dúvidas e co-
nheça de perto o nosso trabalho, estamos a dispo-
sição para sempre oferecer mais que o esperado 
para uma boa satisfação de nossos clientes.

Prevenção e proteção 
do património e da 

incolumidade física
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JULIANO LOPES

Prezados leitores, traremos a apreciação hoje, tema bastante corriqueiro e 
bem controverso na área condominial, qual seja; a realização de obras em 

conformidade com os arts. 1.341 e 1.342 do Código Civil.
Eis o teor dos textos legais mencionados:
Art.1.341. A realização de obras no condomínio depende: I – se 

voluptuárias, de voto de dois terços dos condôminos; II – se úteis, de voto da 
maioria dos condôminos.

Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às 
já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da 
aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas 
construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por 
qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns.

Somente a título de colaboração para um melhor entendimento por parte 
de nossos leitores, listaremos as diferenças entre benfeitorias necessárias, 
uteis e voluptuárias; encontra-se previsto no art. 96 do atual Código Civil, 
segundo o qual: “As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. 
São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso 
habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado 
valor. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. São necessárias 
as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.

Resta claro, um primeiro dilema já que em situação hipotética, podemos 
imaginar uma obra de acréscimo que não se qualifique de forma voluptuária, 
mas, caracterizada, como obra útil, assim, esta obra dependeria da aprovação 
da maioria dos condôminos, estipulada pelo art. 1.341, II, ou do quórum 
qualificado de dois terços exigido pelo art. 1.342 Código Civil?

“O Esboço de Teixeira de Freitas propunha: “São benfeitorias necessárias 
aquelas sem as quais a coisa não poderia ser conservada. São benfeitorias úteis 
as que, não sendo indispensáveis para a conservação da coisa, seriam, todavia, de 
manifesto proveito para qualquer possuidor dela. São benfeitorias voluptuárias 

as de mero luxo ou recreio, ou de exclusiva utilidade para quem as realizou. ”
Desta feita, fica caracterizado que as benfeitorias se qualificam 

como espécies dos bens acessórios ao condomínio, que implicam em 
melhoramentos efetuados na coisa principal e, no que interessa nestes casos, 
à edificação condominial, com o fito de acrescer o seu uso habitual ou mesmo 
ampliar a sua utilização, trata-se das intervenções nos condomínios edilícios, 
os arts. 1.341 e 1.342 as qualificou como

“obras” sem a distinção entre benfeitorias e acessões (construções novas 
– Código Civil, arts. 1.248, V e 1.253 e seguintes), levando-se em consideração 
que não são simples melhoramentos da coisa principal, mas a implantação 
de coisa nova.

Nesses moldes, concluímos que a expressão “obra”, empregada pela 
norma legal, interpreta-se em sentido amplo, englobando construções, 
benfeitorias e quaisquer melhoramentos, como aquisição de pertenças (art. 
93 do Código Civil) além dos investimentos em geral, ou seja, a qualificação 
das benfeitorias, no que se refere às obras nos condomínios edilícios, deve ser 
utilizada igualmente para qualificar as obras com a extensão aqui proposta.

As intervenções condominiais, além da aquisição de utensílios, sempre 
em partes já existentes, sem implicar em acréscimo, dependerá do voto de 
dois terços dos condôminos se for qualificada como obra voluptuária e do 
voto da maioria dos condôminos quando se tratar de obra útil, utilizando-
se, para tanto, por analogia, a qualificação legal e doutrinária já existentes, 
desde sempre empregada quanto às benfeitorias e agora estendida às obras 
no âmbito do condomínio edilício.

Vale ressaltar que se as obras forem aprovadas pelo quórum necessário, 
o síndico fica autorizada a executá-las, sendo rejeitada o síndico fica proibido 
de empreende-las, sob pena de ser pessoalmente responsabilizado pela 
realização indevida da obra.

Assim sendo, os síndicos deverão procurar sua assessoria jurídica com 
a finalidade dos devidos cuidados no tocante a realização de obras úteis e 
voluptuárias para que não incorram em erro na gestão condominial.

Realização de obras úteis e voluptuárias em Condomínio Edilício 
e seus aspetos legais
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SAULO ÁLVARES
Advogado – OAB/SE 9605, Mediador de 
Conflitos e Gestor Condominial
Membro da Comissão de Mediação, 
Conciliação e Arbitragem da OAB/SE
E-mail: sauloalvares@hotmail.com

A arte da negociação e da mediação de 
conflitos pressupõe o bom uso da em-

patia. Segundo um dos maiores especialis-
tas em inteligência emocional do mundo, o 
psicólogo Daniel Goleman, empatia siginfi-
ca “perceber o que outras pessoas sentem 
sem que elas o digam”. É preciso ter uma 
percepção aguçada para se estabelecer 
empatia. É preciso sobretudo e prioritaria-

mente ter interesse pelas pessoas. Somente 
assim é possível captar os anseios alheios 
além daquilo que é verbalizado.

Na mediação isso é fundamental. O me-
diador é um profissional que trabalha com 
muito mais do que as palavras e as pro-
postas apresentadas na mesa de negocia-
ção. Ele sabe que muitas vezes aquilo que 
as partes trazem à tona não representa em 
essência o que sentem. Podem ser manifes-
tações movidas pela raiva, pela mágoa, pela 
vergonha. Justamente por isso, a aproxi-
mação empática revela-se como elemento 
chave para o sucesso do procedimento de 
mediação.

A empatia favorece aquilo que em me-

diação costumamos chamar de “rapport”. 
Rapport é exatamente a conexão havida 
entre dois indivíduos, o que permite o for-
talecimento de um vínculo de confiança e 
consequentemente a fluidez da comunica-
ção em nível adequado para a construção 
de uma solução adequada para o conflito. 
Sem o estabelecimento do rapport, as par-
tes poderão carregar consigo sérias des-
confianças em relação ao mediador e à me-
diação em si, prejudicando integralmente o 
processo.

No entanto, convém que se faça uma 
importante diferenciação entre empatia e 
simpatia. A simpatia decorre de uma afini-
dade moral, uma concordância de pensa-

O bom uso da empatia na mediação de conflitos
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mentos. A empatia, apesar de envolver um 
interesse pelas outras pessoas, não signi-
fica concodância. Posso ser empático sem 
que concorde necessariamente com os pen-
samentos ou atitudes de alguém. 

Aliás, é exatamente isso o que dizem os 
professores da Universidade de Harvard, 
Robert Mnookin, Scott Peppet e Andrew 
Tulumello, na obra “Mais que Vencer: ne-
gociaciando para criar valor em acordos 
e disputas”. Segundo eles, empatia é “de-
monstrar compreensão das necessidades, 
interesses e perspectiva do outro lado, sem 

necessariamente haver concordância”.
Nessa linha de pensamento destacamos 

aquilo que escreveu o prof. Stephen Covey 
em seu consagrado livro “Os 7 hábitos das 
pessoas altamente eficazes”: “Cada um de 
nós tem tendência para pensar que vê as 
coisas como elas são, objetivamente. Mas 
não é bem assim. Vemos o mundo, não como 
ele é, mas como nós somos - ou seja, como 
fomos condicionados a vê-lo. Quando abri-
mos a boca para descrever o que vemos, 
na verdade descrevemos a nós mesmos, 
nossas percepções e paradigmas. Quando 
as outras pessoas discordam de nós, ime-
diatamente achamos que há algo de errado 
com elas. No entanto, como exemplificado 
pela demonstração, pessoas sinceras, com 
a cabeça no lugar, podem ver as coisas de 
modo diferente, cada uma delas olhando 
o mundo através das lentes específicas de 
sua própria experiência”.

Sendo assim, aqui vale uma pergunta: 
qual cultura pode ser tida correta e qual 
pode ser tida como errada? A verdade é que 
cada ser carrega a sua verdade e o media-
dor consciente disso deve conduzir o con-
flito utilizando-se sempre da empatia.

Como dito também, ser empático não 
significa concordar com a outra pessoa e, 
por isso, é importante que saibamos equa-
cionar muito bem a empatia com a asser-
tividade. Tanto a empatia, quanto a asser-
tividade são características válidas, mas é 
preciso saber utilizá-las adequadamente.

Segundo os professores Robert Alberti 
e Michael Emmons, ser assertivo significa 
“expressar e defender sua opinião e seus 
sentimentos com firmeza, tranquilidade e 
segurança”. Ou seja, a assertividade é uma 
atitude de auto-valorização sem desrespei-
to aos demais. Ser assertivo não é ser arro-
gante. Ser assertivo é saber manifestar suas 
opiniões sem desvalorizar o pensamento 
alheio.

A importância do equilíbrio entre em-
patia e assertividade reside no fato de que 
excesso de empatia sem assertividade po-

derá gerar uma situação de submissão ou 
permissividade ambas prejudiciais ao pro-
cesso de negociação. Por outro lado, asser-
tividade sem empatia, poderá gerar evoluir 
negativamente para arbitrariedade. Mais 
uma vez, o equilíbrio é a chave para o su-
cesso da negociação.

Portanto, fica claro que o bom uso da 
empatia é essencial para o sucesso de uma 
negociação. Ela valoriza sem submeter, 
aproxima sem anular. Daí sua utilização fa-
zer-se mister. Que saibamos portanto ser 
empáticos em nosso dia a dia! 
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Com objetivo de discutir Ética Profissional 
na Arquitetura e Urbanismo, foi realizado o 

10º Seminário Regional da Comissão de Ética 
e Disciplina (CED) do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), juntamente 
com o CAU/SE, no último fim de semana, 09 e 
10, na capital sergipana.

O evento foi realizado no Hotel Mercure Ara-
caju Del Mar Hotel, durante dois dias de dis-
cussões, sendo o primeiro, quinta-feira, (09), 
aberto ao público. Três palestras constavam na 
programação, ministradas por profissionais de 
diferentes vertentes. 

Na primeira, o professor de filosofia da Uni-
versidade Federal de Sergipe (UFS), Nilo Cesar 
da Silva, tratou sobre a ética contemporânea 
sob o viés filosófico. Em seguida, a advogada 
membro da Comissão do Direito do Consumi-
dor da Ordem dos Advogados do Brasil, Sec-
cional Sergipe (OAB/SE), Verônica Matos Melo, 
abordou o a Ética em relação ao perfil do con-
sumidor.

E por fim, o presidente da Comissão de Ética 
e Disciplina do CAU/BR, Napoleão Ferreira, que 
falou sobre a Ética Profissional na Arquitetura 
e Urbanismo no Brasil.

Já no segundo dia do evento, sexta-feira, 

CAU/SE e CAU/BR realizam 
Seminário sobre Ética  

Profissional em Aracaju
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(10), conselheiros de todo o Brasil discutiram sobre Código de Ética e 
Disciplina para Arquitetos e Urbanistas e o plágio na área da arquitetu-

ra e urbanismo. Foi 
apresentado o Plano 
de Ação da CED/BR 
para 2017.

O coordenador da 
Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/PR, 
Ronaldo Duschenes, 
falou sobre a Resolu-
ção Nº 52, documento 
que o regulamenta, a 
estrutura e funções do 
código, além de expla-
nar sobre a campanha 
do CAU/BR contra a re-
serva técnica para pro-
fissionais da área. Por 
fim, houve coffee break 
para os presentes.

Assecom CAU/SE

Fotos: Iran Souza
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CECILIA LIMA
RP: 3268/DRT/PB
(Redação com TJDFT)

A relação entre síndico e condôminos por 
vezes pode se tornar tensa o suficiente 

para que se disparem agressões de ambos os 
lados, o que foge totalmente do que vem a ser 
socialmente razoável. Quando essas ofensas se 
tornam públicas, colocando em jogo a dignidade 
do ofendido, a questão pode ganhar um palco na 
Justiça, onde na maioria das vezes resulta em 
determinação de pagamento de indenizações. 

Quando o meio utilizado para manifestar as 
agressões é o livro de ocorrências do próprio 
condomínio, a situação ganha provas materiais 
que formalizam o abuso. Além disso, há o desvio 
da finalidade do livro, uma vez que ele existe 
por uma razão prática: servir de instrumento 
para registro oficial de sugestões, reclamações e 
outras anotações desde que essas digam respeito 
estritamente ao cotidiano do condomínio.

Em Sobradinho (DF) um morador usou o 
livro para escrever insultos contra o síndico, 
em uma tentativa inclusive de o desmerecer por 
sua profissão de militar. O síndico processou 
o agressor, contando que sofreu humilhação 
praticada pelo réu, em razão de sua situação 
financeira e das funções exercidas quando era 
da ativa no Exército Brasileiro, o que se deu 
mediante manifestação em livro de ocorrências 
do condomínio onde residem, nos seguintes 
termos: “Quero mais é que vocês se ferrem (…) 
tenho dinheiro sobrando para merda destes 
lotes (…) não sou um morto de fome, não 
preciso fazer bico para sobreviver e não fui para 
o Exército para ser doméstico.” (sic).

Após analisar os documentos constantes 
dos autos, a juíza responsável entendeu que 
a ocorrência lavrada pelo réu extrapolou 
seu direito de informação e manifestação. “O 
conteúdo da manifestação do réu não foi ofensiva 
apenas aos condôminos, mas especialmente 
ao autor na parte em que, indiretamente, 
o réu referia às atividades que sabia terem 
sido exercidas pelo autor quando na ativa no 
Exército Brasileiro, afirmando, o réu, de forma 
debochada e ofensiva”, argumentou a juíza.

A juíza ressalta, ainda, “que a doutrina 
e jurisprudência brasileiras são firmes ao 
reconhecer que há responsabilidade dos 
que ‘compartilham’ mensagens e dos que 

nelas opinam de forma ofensiva, pelos 
desdobramentos das publicações, devendo ser 
encarado o uso deste meio de comunicação com 
mais seriedade e não com o caráter informal 
que os usuários geralmente entendem ter”.

Assim, diante da conclusão de que “o réu, com 
sua conduta, ofendeu moralmente o autor”, o 1º 
Juizado Cível de Sobradinho julgou procedente 
o pedido deste para condenar o réu a pagar-lhe 
a quantia de R$ 2.500,00 a título indenizatório 
por danos morais, devidamente atualizada pelos 
índices oficiais e acrescida de juros de mora.

Ofensas em livro de ocorrência pode gerar indenização



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 manu-
tenção

O termo manutenção sempre foi interpretado como 
despesa, visto que a ação era empregada no conser-

to de instalações e equipamentos. Em virtude do aden-
samento imobiliário das cidades, consoante ao nível de 
conhecimento dos gestores atuais, a manutenção preven-
tiva vem conquistando seu espaço na gestão dos empre-
endimentos.

Um aspecto que também não pode ser desconsidera-
do é a responsabilidade civil e penal por acidentes e/ou 
danos causados por falha na conservação e manutenção 
do edifício que recaí na pessoa do síndico. As inspeções e 
as manutenções, decorrentes dela, tendem a diminuir aci-
dentes, a minimizar a desvalorização do imóvel ao longo 
do tempo, e a proporcionar aos usuários condições ideais 
de higiene, segurança e conforto.

A falta de legislação que garanta essas inspeções e a 
falsa idéia de que as edificações estão totalmente garan-
tidas pelo construtor no período de cinco anos, retar-
dam a disseminação da cultura da manutenção predial 
preventiva.

A palavra manutenção possui algumas traduções 
em virtude do que e onde será aplicada a ação. Conforme 
NBR 5674:1999, temos: “Conjunto de atividades a se-
rem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade 
funcional da edificação e de suas partes constituintes de 
atender as necessidades e segurança dos seus usuários”.

Com base nesse conceito a Manutenção Preventiva 
tem contribuído como ferramenta na gestão dos ativos 
imobiliários, já que pode ser empregada na avaliação da 

Manutenção predial 
preventiva, importância 

e normatização
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Manutenção e Conservação das Edificações e ainda na 
análise, compreensão e o ordenamento dos investimen-
tos, que são baseados nas medidas para a solução de fa-
lhas e anomalias constatadas pelo plano de manutenção, 
classificadas segundo prioridades técnicas e legais para 
um ajuste de investimento em manutenções, reparos e 
modernizações.

Todo plano de manutenção preventiva deve ser elabo-
rado seguindo normas, amparos legais, manuais de equi-
pamentos e instalações quando disponíveis. Em se tra-
tando de Normatização de instalações prediais citam-se 
como principais a: NBR 14037; NBR 5674; NBR 5410. 

A manutenção preventiva é indicada, pois além dos 
aspectos de qualidade e uso do condomínio, existe tam-
bém o aspecto financeiro. A manutenção preventiva evi-
ta danos futuros à instalação, custa caro consertar do 
que manter. O emprego desta, garante a manutenção da 
vantagem competitiva dos imóveis, auxilia a redução de 
custos operacionais e de manutenção corretiva, diminui 
o desconhecimento sobre os riscos envolvidos com para-
lisações de sistemas e eventuais acidentes, bem como os 
investimentos patrimoniais urgentes. Auxiliam, também, 
a programação de investimentos patrimoniais futuros.    

Sugere-se a contratação de profissionais ou empresas 
especializadas, pois a segurança nos procedimentos de-
ve-se ter uma atenção especial visto que as instalações 
em geral necessitam ser inspecionadas não apenas por 
questões econômicas, mas pela segurança que elas de-
vem proporcionar aos executantes e usuários, assim a 
identificação correta de investimentos, sejam estes na 
Manutenção Preventiva ou Plano de Reparos, deverá 
atentar-se para a análise de responsabilidade técnica 
das deficiências constatadas, em paralelo a causa e ori-
gem das mesmas, além de avaliar se as avarias possuem 
soluções viáveis técnica e econômica, sob a ótica da 
abrangência da Engenharia de Manutenção. 

Portanto, assim como em certos sistemas e equipa-
mentos a segurança e o funcionamento precisos são 
essenciais, o plano de manutenção preventiva deve ser 
aplicado independente de um defeito já esta aparente.

Conclui-se que o plano de manutenção preventiva 
quando empregado como ferramenta de gestão de ativos 
ultrapassa ações de vistorias, facilitando o gerenciamen-
to dos responsáveis e elevando a satisfação dos usuários.
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O Grupo União Supervisores realizou mais um evento no último 
dia 19/02 no clube do Banese. Foi um domingo maravilhoso 

com muito bate papo interação com as empresas parceiras e 
sorteio de brindes. Na ocasião o administrador do Grupo Roberto 
Rosemberg informou que diversas ações estão para acontecer, além 
do próximo encontro em julho; vamos ter passeios, cursos, futebol 
e muito mais. Informou Roberto.

Grupo União Supervisores
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