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A resposta mais direta é: depende. Embora o inci-
so Art. 5º, inciso XXII da Constituição Federal garanta o 
direito fundamental à propriedade, sabemos que este é 
mitigado na vida em condomínio. Afinal, abre-se mão de 
toda autonomia e liberdade que seria possível numa casa, 
por exemplo, em prol dos benefícios de áreas de lazer e 
segurança provenientes do condomínio. Esses benefícios, 
entretanto, trazem também deveres e responsabilidades.
Confira na pág 5.

Condôminos podem colocar faixas de “vende-se” na sacada e janelas dos aptos?

VENDE-SE

VENDE-SE

Gestão de Facilidades
contato@fmec.com.br

(79)  3022-1451



Ano II • Nº 18 • JULHO 2017 • Aracaju/SE

Autorizado pela Publik Editora Ltda.
para uso da marca.

Fundador
Aroldo de Lima Marcelo
Jornalista Responsável 

Cecília LIma - RP: 3268/DRT/PB
Redação

Andréa Mattos
Reg. prof. 1224 LSF 14 DRT/BA

Assessoria Jurídica
Dr. Átila Gadelha Marcelo • OAB/BA 24.542

Diretor em Aracaju
Roberto Santos  • (79) 99638-6567/3022-1451

Depto. Comercial em Aracaju 
(79) 99103-0741 • 3022-1451

Editoração em Aracaju

joselitomkt@hotmail.com • (79) 99131-7653
Editora 

Mar Gráfica e Editora Ltda  
CNPJ 01.199.927/0001-65

Franqueados
ABC Paulista/SP - 11 4509.5853 - 5.500 Exemplares

ruy@jornaldosindico.com.br
Aracaju/SE - 79 3262- 3520 - 3.000 Exemplares

roberto@jornaldosindico.com.br
Baixada Santista/SP - 13 4009.3971 - 13.500 Ex.

baixadasantista@jornaldosindico.com.br
Belém/PA - 91 3246.5534 - 5.000 Exemplares

belem@jornaldosindico.com.br
Belo Horizonte/MG - 31 3337.6030 - 16.000 Ex.

marcio@jornaldosindico.com.br
Brasília/DF - 61 3964.1757 - 8.000 Exemplares

brasilia@jornaldosindico.com.br
Campinas/SP - 19 3233.1652 - 8.000 Exemplares

campinas@jornaldosindico.com.br
Curitiba/PR - 41 3029.9802 - 8.000 Exemplares

maurilei@jornaldosindico.com.br
Fortaleza/CE - 85 3283.2627 - 6.000 Exemplares

fortaleza@jornaldosindico.com.br
Goiânia/GO - 62 3091.2021 - 6.000 Exemplares

goiania@jornaldosindico.com.br
Natal/RN - 84 3086.9884 - 3.000 Exemplares

natal@jornaldosindico.com.br
Niterói/RJ - 21 2622.5312 - 5.000 Exemplares

niteroi@jornaldosindico.com.br
Petrolina/PE - 87 8825.9245 - 1.000 Exemplares

petrolina@jornaldosindico.com.br
Recife/PE - 81 3053.9894 - 10.000 Exemplares

recife@jornaldosindico.com.br
Rio de Janeiro/RJ - 21 2210.2902 - 20.000 Ex.

riodejaneiro@jornaldosindico.com.br
São Paulo/SP - 11 5572.5250 - 20.000 Exemplares

livia@jornaldosindico.com.br
Salvador/BA - 71 3354-0310 - 8.000 mil exemplares

salvador@jornaldosindico.com.br
Sorocaba/SP - 15 3418.1181 - 3.000 Exemplares

sorocaba@jornaldosindico.com.br

O Jornal do Síndico não se 
responsabiliza por conceitos e 

ideias emitidas em artigos assinados 
ou em matérias pagas, bem como 

promessas ou conteúdo expressos 
em anúncios aqui publicados, sendo 
de responsabilidade exclusiva dos 
anunciantes. proibida reprodução  

total ou parcial sem prévia 
autorização.

Ano II • Nº 18 • JULHO 2017 • Aracaju/SE

EDITORA

Muitos condôminos desconhecem o que vem 
a ser um “conselho fiscal”, isso porque - em-

bora haja seja respaldado por uma legislação - a 
existência dele não é obrigatória, a lei faculta sua 
existência, e muitos condomínios não se preocu-
pam em constituir um conselho. 

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, 
a finalidade do conselho fiscal não é estabelecer 
um confronto contra o síndico, ameaçando sua 
autoridade, mas sim auxiliá-lo durante o exercí-
cio de seu mandato, fazendo também a necessá-
ria tarefa de fiscalizar as contas do condomínio, 
com propósito de nortear as melhores práticas e 
condutas, evitando fraudes e desvios de recursos. 

Havendo conselho fiscal instituído, a respon-
sabilidade pelo manejo orçamentário do con-
domínio passa a ser compartilhado juntamente 
com o síndico. A responsabilidade por eventuais 
mal feitos, sejam esses por má fé deliberada ou 
por falta de conhecimento, podem recair - além 
do próprio síndico - também nos membros do 
conselho, seja por corresponsabilidade ou omis-
são.

Abaixo respondemos às quatro principais 
dúvidas relacionadas ao conselho fiscal, sua 
composição, tempo de mandato e competências. 
Confira:

• Quem pode integrar o conselho?
Qualquer condômino, mesmo inquilino, ocu-

pante, procurador ou outra pessoa com alguma 
relação com a comunidade pode ser, em tese, 

A relação entre o síndico e o conselho fiscal
ANDRÉA MATTOS
Jornalista e colaboradora  
do Jornal do Sindico

eleita para o conselho. 
• Quem deve participar?
Em princípio, qualquer pessoa com boa von-

tade e tempo disponível para a atividade. Se for 
alguém com conhecimento prévio nas áreas de 
Contabilidade, Direito e Administração, melhor.

• Por quanto tempo é válido o conselho?
Os membros eleitos para o conselho fiscal 

exercerão mandato de até dois anos, conforme 

dispõe a lei 4.591/64, podendo os membros se-
rem reeleitos quantas vezes a assembleia desejar.

• Quais as atribuições?
Se a Convenção do condomínio não conce-

der ao conselho fiscal outras atribuições, a com-
petência deste se limitará a dar parecer sobre as 
contas do síndico, anualmente, na ocasião da As-
sembleia Geral Ordinária prevista no art. 1.350 
do Código Civil.
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5 Direitos trabalhistas que o síndico deve conhecer
CECILIA LIMA -  RP: 3268/DRT/PB

A folha de pagamento de funcionários é a despesa 
responsável por absorver parcela substancial dos 

rendimentos mensais do condomínio. Além do salário 
pago ao trabalhador, o empregador arca com diversos 
encargos previstos na legislação trabalhista brasilei-
ra. O conhecimento dessas obrigações é fundamental 
para evitar processos e litígios jurídicos. 

O síndico do condomínio não precisa ser neces-
sariamente um advogado ou expert em Direito, mas 
saber o básico ajuda muito na administração do con-
domínio. Abaixo listamos 5 direitos trabalhistas que 
devem ser de conhecidos:

1) ADICIONAL NOTURNO 
Esse é de interesse dos condomínios que empre-

gam porteiros, vigilantes e outros profissionais no 
período que vai das 22 às 5 horas. A esses é devido o 
pagamento de adicional mínimo de salário na fração 
de 20% do valor pago pelo trabalho realizado em perí-
odo diurno, podendo ser superior por força de acordo 
ou convenção coletiva da categoria.

2) JORNADA DE TRABALHO 
Salvo contratos específicos, considera-se a dura-

ção da jornada de trabalho normal sendo de 8 horas 
diárias e 44 horas semanais. Há tolerância legal para a 
ultrapassagem desse limite, porém é necessário o pa-
gamento das horas extraordinárias com o acréscimo 
mínimo de 50%, podendo ser estabelecido percentual 
maior mediante contrato de trabalho e acordos coleti-
vos da categoria.

3) PAUSA PARA INTERVALO
Durante a jornada de trabalho, o funcionário que tra-

balha mais de 4 horas diárias tem direito a um período 
de descanso e refeição. Para os trabalhadores que exce-
derem as 4 horas, é previsto um intervalo de 15 minutos. 
Para as jornadas de que ultrapassam 6 horas, o intervalo 
deverá ser de no mínimo 1 hora e no máximo de 2 horas. 
O desrespeito a esse direito acarreta o pagamento de 1 
hora extra, com adicional de no mínimo 50%.

4) FUNCIONÁRIA GESTANTE
A funcionária que se encontra em período de ges-

tação tem garantida por Lei a estabilidade provisó-
ria no emprego desde a confirmação da gravidez até 

5 meses após o parto, 
ainda que a concepção 
da gravidez tenha ocor-
rido durante o contrato 
de experiência ou aviso 
prévio. Durante esse pe-
ríodo ela não pode ser 
demitida. A estabilidade 
se estende à pessoa que 
detiver a guarda do filho 
no caso de falecimento 
da genitora.

5) ACIDENTE DE 
TRABALHO

É obrigação do em-
pregador fornecer e fis-
calizar o uso dos Equi-
pamentos de Proteção 
Individual (EPI). Caso 
ocorra algum acidente 
laboral, o funcionário 
acidentado tem a garan-
tia de que não será demi-
tido do emprego no perí-
odo de 12 meses após o 
término do auxílio-doen-
ça. As doenças compro-
vadamente decorrentes 
do exercício da atividade 
profissional são equipa-
radas ao acidente de tra-
balho para fins da estabi-
lidade provisória.
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Rediscutindo as deliberações já tomadas em assembleias  

O sindico é o responsável legal do condomínio, tal 
posição lhe confere poderes para exercer as atividades 

executivas inerentes a gestão, mas também traz obrigações 
e deveres funcionais. Dentre as obrigações deve o síndico “ 
cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno 
e as determinações da assembleia;” Art. 1.348, IV Código 
Civil.

As assembleias são norteadoras para a vida em 
condomínio e suas decisões são soberanas, o que for 
decidido ali deve ser seguido, desde que as formalidades 
legais para a convocação tenham sido seguidas, que os 
assuntos levados à tona tenham feito parte da ordem do 
dia e que as decisões não contrariem a lei. Porém, isso 

não acarreta em dizer que tais decisões tomadas em 
assembleia não podem ser modificadas ou reavaliadas. 

Uma nova assembleia pode rever o posicionamento da 
assembleia anterior, mas tal medida pode trazer o dever 
de indenizar caso traga algum prejuízo a quem quer que 
seja. 

Podemos dizer que uma assembleia que trouxe um 
assunto em pauta, pode em outro momento rediscutir 
o mesmo assunto e revogar a decisão anteriormente 
tomada, sempre tendo em vista o interesse coletivo do 
condomínio. Tal situação ocorre por exemplo: Se em 
determinado momento a deliberação foi tomada com 
base em alguma informação errada e por isso deve rever 
o que foi deliberado anteriormente, por mudança de 
entendimento da situação anterior ou ainda pelo fato 
de em determinado momento em que uma decisão foi 
tomada,  não existia uma informação técnica e por isso 
o Corpo Diretivo ou o Síndico decidiu trazer novamente 
algum assunto para rediscussão.

  Mesmo que a rediscussão seja pertinente, se trouxer 
algum prejuízo, a situação poderá acarretar em perdas 
e danos em favor de quem tenha sido prejudicado em 
função de uma rediscussão, como por exemplo: na 
autorização de fechamento de sacada de uma forma, e 
após a  consulta de um arquiteto verificou-se que perante 
a prefeitura tal fechamento deveria ser feito de outra 

forma, porém, algumas unidade já haviam modificado da 
forma inicialmente sugerida, isso gerou um dano que deve 
ser suportado pelo condomínio. 

Na lição De Biasi Ruggiero:  *“ A resolução da 
assembleia geral não cria direito adquirido, podendo 
ser tornada insubsistente por resolução posterior. É 
evidente que há casos em que, pela sua peculiaridade, 
essa revogação gera perdas e danos. A revogabilidade das 
deliberações da assembleia, assim como a alterabilidade 
da convenção, integra o direito de propriedade.” 

“As deliberações são eficazes até que sejam anuladas 
judicialmente ou alteradas por outra assembleia, a menos 
que trate de ato inexistente ou nulo de pleno direito. É 
valida a ratificação, por outra assembleia, de deliberação 
inquinada de vício.” * Ruggiero, Biasi. Questões 
Imobiliárias, Editora Saraiva, 1.997, fls. 26 e 27. 

Desta forma, por mais que seja possível rediscutir algo 
é imprescindível que os gestores estejam munidos das 
informações necessárias para a tomada das decisões em 
assembleia, evitando assim que as mesmas possam ser 
rediscutidas desnecessariamente.  Porém se for o caso de 
rediscussão é melhor que se faça rapidamente, do que ficar 
com uma situação pendente que poderá trazer prejuízo 
futuro ou que inadvertidamente seja resolvida sem nova 
deliberação em assembleia, mesmo com entendimento 
contrário já sacramentado em assembleia anterior. 

KARPAT ADVOGADOS - DR. RODRIGO KARPAT
Karpat Sociedade de Advogados é o maior escritório de direito 
imobiliário e condominial do país. Cobrindo também as diversas 
áreas do direito desde 2007, o escritório é responsável por 
gerenciar mais de 4.000 processos.

Dr. Rodrigo Karpat, advogado militante na área cível há mais 
de 10 anos, é sócio no escritório Karpat Sociedade de Advogados 
e considerado um dos maiores especialistas em direito imobiliário 
e em questões condominiais do país.

Além de ministrar palestras e cursos em todo o Brasil, Dr. 
Rodrigo Karpat escreve como colunista do site Síndico Net e do 
Jornal Folha do Síndico, é consultor da Rádio Justiça de Brasília e 
da OK FM e apresenta os programas Vida em Condomínio da TV 
CRECI e Por Dentro dos Tribunais do Portal Universo Condomínio.
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Condôminos podem colocar faixas de “vende-se” 
na sacada e janelas dos apartamentos?

Em momento de crise econômica, como a vivenciada 
nos últimos anos no Brasil, é comum que as pessoas 

busquem liquidez. Ou mesmo, com o orçamento aperta-
do, busquem alternativas mais econômica, desfazendo-
-se de seus imóveis. Desta feita, um dos sinais da crise é 
o aumento dos imóveis postos à venda ou para aluguel 
em condomínios.

E surge, de pronto, a dúvida: “é possível o condômi-
no fixar placas de ‘aluga-se’ ou ‘vende-se’ em sua uni-
dade?”

A resposta mais direta é: depende. Embora o inci-
so Art. 5º, inciso XXII da Constituição Federal garanta 
o direito fundamental à propriedade, sabemos que este 
é mitigado na vida em condomínio. Afinal, abre-se mão 
de toda autonomia e liberdade que seria possível numa 
casa, por exemplo, em prol dos benefícios de áreas de 
lazer e segurança provenientes do condomínio. Esses 

benefícios, entretanto, trazem também deveres e res-
ponsabilidades.

Em primeira análise, é preciso compreender que a 
colocação de faixas, adesivos ou banners nas sacadas 
ou janelas das unidades individuais constitui – ainda 
que temporariamente – uma alteração de fachada e, 
portanto, vedado pelos Art. 1.336, inciso III, do Código 
Civil e Art. 10, incisos. I e II, da Lei nº 4.591/64.

No julgamento do REsp 1483733/RJ, do Relator Mi-
nistro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA na Terceira Tur-
ma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado em 
25/08/2015, foi dada a seguinte definição: “5. Facha-
da não é somente aquilo que pode ser visualizado do 
térreo, mas compreende todas as faces de um imóvel: 
frontal ou principal (voltada para rua), laterais e pos-
terior”.

N’outra linha de pensamento, para o síndico, as 
colocações destes anúncios tendem a depreciar as de-
mais unidades. Por exemplo, se uma pessoa entra num 
condomínio e vislumbra várias placas de “vende-se” e 
“aluga-se” certamente passará pela sua cabeça quais os 

motivos de todos estarem 
querendo de desfazer ou 
sair de suas unidades. Ou 
seja, não gera um impac-
to positivo e pode puxar 
os preços de todos os 
imóveis para baixo.

É fundamental que o 
síndico observe, preven-
tivamente, se o Regimen-
to Interno dispõe alguma 
vedação sobre a coloca-
ção de anúncios do tipo. 
Em havendo previsão, 
cabe a ele entrar em con-
tato com os proprietários 
e adverti-los, por escrito 
de preferência, e dar um 
prazo para a retirada. Em 
caso de descumprimento, 
aplicar as sanções previs-
tas da Convenção Coleti-
va do Condomínio.

Caso não haja pre-
visão, pode-se fazer a 
aprovação de algo do tipo 
através de assembleia 
para a inclusão no Regi-
mento Interno ou utilizar 
do bom senso para com 
os condôminos para esta-
belecer regras sobre a fi-
xação das placas e faixas. 
Na dúvida, procure a con-
sultoria de um (a) advo-
gado (a) de sua confiança.

THIAGO NORONHA VIEIRA
Advogado. Pós-Graduando em Direito Empresarial pela 
PUC/MG. Membro da Escola Superior de Advocacia 
(ESA/SE). E-mail: thiagonoronha.adv@gmail.com
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Manutenção em ares condicionados

As condições climáticas atuais não 
proporcionam um conforto térmico 

adequado quando em ambientes isolados, 
quarto, salas de escritórios, aulas, espera etc. 
Graças ao avanço da tecnologia e as invenções 
humanas dispomos de equipamentos que 
solucionam estes quesitos, são os famosos ARES-
CONDICIONADOS.

Adquirir um ar condicionado hoje em dia 
é muito simples, a maioria dos fabricantes 
oferecem produtos de vários tamanhos e 
diferentes funções para que ambiente esteja 
cada vez mais confortável. Infelizmente o que 
a maioria não sabe é que um condicionador de 
ar, seja do pequeno até os maiores a nível de 
grandes empresas, precisa de manutenção.

Quando falamos em manutenção, muitas 
pessoas pensam em algo quebrado, que não tem 
mais uso ou que precisa ser reparado, mas isso 
não é regra, principalmente se o assunto é ar 
condicionado.

A manutenção desses equipamentos é o fato 
de que com o passar do tempo e a quantidade de 
ar que passa pelos filtros deixam micropartículas 

de sujeiras e até mesmo micro-organismos, 
fungos e bactérias que passam a fazer parte do 
ar que está naquele ambiente.

Geralmente costumamos pensar na limpeza 
do ar condicionado somente quando ele está 
apresentando falhas no sistema de refrigeração 
ou gelando pouco, porém esse tipo de 
equipamento interfere no quesito saúde visto 
que sem as devidas manutenções (higienizações) 
favorece a ocorrência de sensações de cansaço, 
tonteiras ou náuseas, tosse e pele ressecada, 
coceiras e outras ocorrências que prejudicam 
sua qualidade de vida.

Assim como os demais aparelhos e 
equipamentos a manutenção preventiva 
reduzir os riscos de avarias, pois o desgaste dos 
componentes é identificado com antecedência, 
esse procedimento de higienização colabora 
com a eficiência na refrigeração do ambiente, na 
redução do consumo de energia, dando margem 
de tempo para a correção dos danos, na melhor 
qualidade do ar do ambiente e no prolongamento 
da vida útil do equipamento.

É muito importante e necessário fazer a 
limpeza nos filtros de ar na parte interna do seu 
ar condicionado pelo menos uma vez ao mês, 
estando ou não usando o seu equipamento. E 
essa limpeza pode ser feita por qualquer pessoa, 
pois é um processo muito simples.

E é fundamental a higienização completa, 
onde o profissional competente fará a limpeza 

FÁBIO SILVA
Graduado em Engenharia de 
Produção Mecânica, CREA-
SE 270803310-7     
MBA em Gestão Empresarial
Pós graduação em 
Engenharia e Gerenciamento 
de Manutenção
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em todo o aparelho- componentes internos 
e externos- usando produtos específicos na 
limpeza e lubrificação de componentes – 
periódica, dependendo do ambiente onde é 
usado o aparelho. No caso de uso residencial 
pelo menos a cada 12 meses, momento em que 
será feita a manutenção preventiva geral do 
aparelho.

Ambientes com grandes capacidades 
necessitam manter o PMOC (Plano de 
Manutenção, Operação e Controle) ativos. Este 
é regulamentado na Portaria Nº 3523, de 28 de 
agosto de 1998, ministério da saúde e Resolução 
ANVISA – RE Nº 174 de 24 de outubro de 2000 e 
ANVISA - RE 09 de 16 de Janeiro de 2003. 

PMOC - é o Plano de Manutenção Operação 
e Controle. Trata-se de um conjunto de medidas 
legais estipuladas para monitorar, adequar, e 
assegurar os padrões de qualidade do ar em 
ambientes climatizados de uso coletivo. 

A suspeita de que a bactéria Legionella 
pneumophila no gabinete do ministro das 
comunicações Sergio Motta agravou as 
condições que levaram a sua morte em Abril de 
1998, incentivou a criação da portaria

A bactéria agressiva, capaz de desencadear 
uma pneumonia grave e de rápida evolução até 
mesmo em pessoas jovens e sadias, pode ser 
adquirida em ambientes com aparelhos de ar 
condicionado que não passam por limpeza. O 
micro-organismo sobrevive na água dos dutos 
do ar condicionado e dissemina-se pelo ar, que é 
inalado no ambiente. A infecção é mortal se não 
for tratada precocemente.

Este plano, é obrigatório para proprietário, 
locatários e prepostos responsáveis por 
sistemas de climatização com capacidade acima 
de 5TR = 15 kcal/h = 60.000 BTU’s.

As recomendações a serem adotadas 
em situações de falha de equipamento e de 
emergência, para garantir a segurança do 
sistema e outros de interesse, conforme normas 
específicas descritas em anexo nesta portaria 
e NBR 13971/97 (Sistemas de Refrigeração, 
Condicionamento de Ar e Ventilação - 
Manutenção Programada).

O não cumprimento deste RT, configura 
infração sanitária, sujeito o proprietário ou 
locatário do imóvel ou preposto, bem como 
responsável técnico, as penalidades previstas 
na Lei 6.437/77 (infrações sanitárias), sem 
prejuízo de outras penalidades previstas em 
legislação específica.

Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998.
Da poluição e outros Crimes Ambientais 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza 
em níveis tais que resultem ou possam resultar 
em danos à saúde humana, ou que provoquem 
a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
R$ 5.000,00 a R$ 50.000,00

Portanto cuide de sua saúde e do seu bolso, 
visto que a ausência das manutenções destes 
aparelhos geram consumos de energia, quebra 
de peças, acúmulos de bactérias e outros, assim 
como penalidades no descumprimento das 
regulamentações.
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Convenção Condominial aprovada tem validade mesmo sem registro em cartório

É o que diz a Súmula 260 do Superior Tribunal 
de Justiça, aprovada por sua Segunda Seção, 

ratificando tal entendimento pelos ministros acerca 
do tema que pairava sobre os condomínios edilícios 
constituídos anteriormente a lei 4.591/1964, ano 
em que fora instituída no Brasil a chamada; Lei dos 
Condomínios.

Ocorre que, a Convenção aprovada em assembleia 
devidamente constituída para tal fim e ratificada por 
2/3 dos condôminos quites com suas obrigações, 
ainda que sem registro em cartório, tornar-se-á valida 
na regulação das relações entre os condôminos.

Conforme relatado em seu voto o ministro do STJ, 
Costa Leite, observou que: “Regularmente aprovada, a 
convenção do condomínio é de observância obrigatória, 
não só para os condôminos como para qualquer 
ocupante de unidade, como prevê expressamente o 
§2º do art. 9º da Lei n. 4591/64. A falta de registro não 

desobriga o locatário de respeitar suas disposições.”
Já o artigo 1.333 do Código Civil Brasileiro 

informa que:
“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.”

É de bom alvitre salientar que o artigo 1.333, faz 
referência ao seu parágrafo único: “Para ser oponível 
contra terceiros, a convenção do condomínio deverá 
ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis.”, ou 
seja, para que exista validade jurídica da Convenção 
em desfavor de terceiros estranhos ao condomínio, se 
faz obrigatório o seu registro em cartório imobiliário, 
tornando público às normas daquele condomínio 
edilício a sociedade.

Por fim, é importante registrar que também ficarão 
submetidos à convenção, o herdeiro, o promitente 
comprador, o inquilino, o cessionário, mesmo que 
aleguem o desconhecimento das normas aprovadas em 

assembleia. Posto isto, fica claro sua obrigatoriedade 
não só para os condôminos, mas também para 
qualquer ocupante das unidades que fazem parte do 
condomínio.

JULIANO LOPES
Advogado especialista em direito imobiliário, membro 
da comissão de direito imobiliário da OAB/SE, membro 
da Câmara Imobiliária da Fecomércio/SE.
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E isto é possível a todos os que se 
interessarem em economia nas contas de 

água, o bloqueador de AR HG, é um invento 
da Metalúrgica HG, é patenteado, legalizado 
com 5 anos de GARANTIA, e dispensa 
manutenção preventiva, nossa empresa 
tem carta de recomendação do fabricante 
do produto, como funciona o bloqueador 
de ar assim, a peça é instalada logo após 
HIDRÔMETRO GERAL DO CONDOMÍNIO, ele 
atua bloqueando a passagem do AR contando 
junto com a água COSSUMIDA, Relato agora 
os primeiros condomínios quejá estão 

Agora sim, já tem mais de 25 condomínios que 
estão reduzindo suas contas de água, pós 

instalação do bloqueador de ar HG.
se beneficiando e que já quitaram a peça 
instalada: Mansão EMANUEL FONSECA, 
Mansão HELDER CÂMARA, Mansão PARQUE 
DAS SEMENTEIRAS, Mansão WEMBLEY, 
COND. SAN TROPEZ, COND. SAM MORITZ, 
COND. ILHA DAS BAHAMAS, COND. JOUBERTO 
UCHÔA, COND. LUCIA PRUDENTE e outros que 
também instalaram recente e aguardamos as 
reduções, IMPORTANTE FRIZAR QUE SE NÃO 
HOUVER REDUÇÃO NA CONTA DE ÁGUA PÓS 
INSTALAÇÃO, O CONDOMÍNIO NÃO PAGA. 
VALE DIZER QUE JÁ EXISTEM, EMPRESAS, 
CASAS QUE TAMBÉM JÁ INSTALARAM

(Redação com Assessoria)

Se sua concepção de um síndico ainda é a 
daquele senhor acima de 60 anos, homem, 

casado, classe média, geralmente aposentado, e, 
por isso, com muito tempo livre para tratar dos 
assuntos do prédio, está na hora de mudar seus 
parâmetros. O perfil das pessoas que assumem 
a gestão de um condomínio vem acompanhando 
também mudanças ocorridas na sociedade e 
hoje não segue mais um padrão. 

Nas últimas décadas, a mulher vem ganhando 
vez e voz, vencendo aos poucos o machismo que 
ainda perdura no país. Essa transição se deu não 
apenas no mercado de trabalho, mas também 
nas suas relações mais particulares, o que inclui 
a administração do condomínio. O cargo de 
síndica é cada vez mais ocupado por elas. 

A faixa etária também não é mais a 
mesma. Os condôminos mais jovens passarm 
a demonstrar mais interesse pela gestão e 
também são um grupo representativo à frente 
de vários condomínios pelo Brasil. Muitos 
vivem sozinhos e são solteiros, o que consiste 
em mais uma mudança no padrão do perfil dos 
síndicos de antigamente. 

Sangue novo na gestão dos condomínios
Se tal transição promoveu mudanças 

para melhor ou pior, não é possível se obter 
uma resposta concreta. A realidade de cada 
condomínio é diferente em suas vantagens 
e deficiências, o que torna a experiência da 
sindicância única em cada caso. 

Porém, o que há de certo para se afirmar é 
que aos poucos os próprios condôminos estão 
em busca de perfis diferentes a quem confiar 
os cuidados do condomínio, inclusive - por 
vezes - recorrendo a um profissional, ao invés 
de nomear um morador. 

Essa busca por “sangue novo” e renovação, 
também se expressa nos índices de reeleição. 
Em tempos não muito distantes, a reeleição 
do síndico era tida como um rito praticamente 
obrigatório, hoje já não o é. 

Pela primeira vez em muitos anos houve 
crescimento do número de síndicos que se 
elegem para exercer o primeiro mandato 
no cargo na cidade de São Paulo. É o que 
aponta levantamento da administradora 
de condomínios Lello, com base em 1,9 mil 
empreendimentos residenciais onde vivem 
cerca de 800 mil pessoas.



10 Ano II • Nº 18 • JULHO 2017 • Aracaju/SE

STF dá permissão para 
redirecionamento de 

taxa condominial
(Redação com STF)

Ao rejeitar o recurso de uma construtora 
que é proprietária de 187 unidades 

de um conjunto habitacional, os ministros 
da Terceira Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) julgaram procedente que o 
pagamento da taxa condominial pelo inquilino 
seja redirecionado para a administradora de 
condomínios (credor originário) sem que isso 
configure ilegalidade em relação aos direitos 
do proprietário do imóvel.

Eles reconheceram a legalidade da 
medida imposta, de forma a garantir que os 
valores pagos pelos inquilinos cheguem até a 
administradora de condomínio para que esta 
arque com as despesas condominiais. Isso 
tudo teve início quando a administradora se 
sentiu lesada, uma vez que os valores pagos 
pelos condôminos não chegavam a ela e sim à 
construtora, apenas. 

O atraso no repasse desse dinheiro chegou 
a acumular um débito de aproximadamente 
R$ 500 mil em prestações vencidas, que 
deveriam ser pagos pela construtora para a 
administradora para que essa arcasse com as 
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O grupo tem uma lista de supervisores que no momento estão 
desempregados, aquele síndico ou administradora que quiser fazer 

uma entrevista ou contratar favor ligar para o presidente do grupo: 
Roberto Rosemberg, contato 9.9915:3689.

Segue nossa lista: Carlos Rogério dos santos, Thiago Paulino Melquíades 
Neto, Valdson dá Silva costa, Maycon Douglas Araújo Dias e Gean Carlos 
Oliveira Santos.

Grupo União Supervisoresdespesas do edifício, até mesmo as mais básicas como água e luz.
O pedido da administradora foi acolhido em antecipação de 

tutela. O juízo competente determinou que os inquilinos pagassem 
o condomínio diretamente à administradora, em vez de entregar os 
valores à construtora. O fundamento utilizado foi a garantia de que os 
valores pagos fossem efetivamente utilizados para quitar as despesas 
condominiais, o que permitiria afastar a obrigação que geralmente 
recai sobre o proprietário do imóvel.

O ministro relator do caso, Moura Ribeiro, lembrou que a 
inadimplência da construtora, dona de 35% das unidades, põe em 
risco a manutenção dos serviços condominiais. Para ele, o caráter 
propter rem da obrigação (que recai sobre uma pessoa por força de 
determinado direito real) foi devidamente interpretado pelo juízo 
competente, justificando a medida adotada mesmo sem a prévia 
anuência do proprietário do imóvel.

 O ministro destacou que os locatários não foram incluídos no polo 
passivo da demanda pois não possuem pertinência subjetiva para a 
lide. A questão, segundo o ministro, é a utilização de instrumentos 
processuais legítimos para garantir o cumprimento da obrigação ou 
seu resultado prático equivalente, o que foi assegurado no caso.
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Nos dias de hoje, é cada vez maior o número de 
condomínios que sofrem com os elevados índices de 

inadimplência.
Assim, diante do alto índice de inadimplência, muitos 

síndicos e administradoras buscam soluções para reduzir 
o número de seus inadimplentes.

E, nessa busca de soluções, uma das maiores dúvidas 
é quanto a possibilidade de responsabilização do síndico 
ou do condomínio pela divulgação dos condôminos 
inadimplentes, seja em assembléia, balancete do 
condomínio, quadro de avisos do edifício e/ou elevadores.

Mas afinal, a divulgação dos condôminos inadimplentes 
gera dano moral?

Primeiramente, há de se esclarecer que não é proibido 
um condomínio cobrar os condôminos devedores, pelo 
contrário, trata-se de uma cobrança lícita e exigível.

Importante: na relação entre condomínios e 
condôminos não há relação de consumo, assim, não é 
aplicado o Código de Defesa do Consumidor - CDC. 

Ocorre que, a maneira de tratar condôminos 
inadimplentes é assunto delicado!

Geralmente, os condomínios são administrados com 
poucos recursos, na maioria das vezes, em razão da 
própria inadimplência de seus condôminos.

Veja que, não há possibilidade de ocultação da condição 

A divulgação 
dos condôminos 

inadimplentes gera 
dano moral?

SIMONE GONÇALVES
Advogada OAB/RS 74.437
contato@simonegoncalves.com.br
www.simonegoncalves.com.br
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de devedor, pois é evidente a necessidade de prestação de 
contas aos moradores.

Os condôminos têm o direito de saber quem está 
inadimplente, uma vez que a falta de pagamento de 
qualquer das cotas condominiais influencia diretamente 
a cota cabível a todos.

Na prática: O rol de condôminos inadimplentes não é 
sigiloso!

Porém, é necessário o síndico observar a maneira como 
irá disponibilizar tal informação aos demais moradores 
do condomínio.

Trata-se de um assunto delicado, sendo necessário 
analisar caso a caso, uma vez que os excessos e a exposição 
dos devedores a situações vexatórias e/ou humilhantes 
poderão gerar ação judicial por danos morais em desfavor 
do síndico ou do condomínio.

Todavia, para que seja configurado o dano moral, o 
condômino inadimplente terá que comprovar o efetivo 
constrangimento que sofreu não se prestando para a sua 
comprovação os aborrecimentos do cotidiano.

Sendo assim, é fato que não pode o condomínio citar 
o nome dos condôminos inadimplentes, pois tal ato pode 
caracterizar um constrangimento ilegal. 

Entretanto, o síndico pode, em sua prestação de contas, 
trazer as unidades que estão com dívida, ou seja, dentro 
do limite do bom senso, a divulgação dos condôminos 
inadimplentes no âmbito estrito dos condôminos não é 
conduta vexatória, humilhante ou abusiva.

Dessa forma, caso assim fosse também não seria a 

conduta de não pagar as taxas condominiais, onerando os 
demais moradores?

Note-se que, as pessoas informadas sobre as unidades 
inadimplentes também são condôminas, desse modo, são 
diretamente interessadas e envolvidas nas finanças do 
condomínio.

Nesta situação, não há ocorrência de ato ilícito, até 
porque tais informações são de interesse coletivo do 
próprio condomínio.

Outrossim, é direito dos demais condôminos o acesso 
às contas do condomínio, sendo, dessa forma, facilmente 
identificável a inadimplência das unidades.

Desse modo, a simples informação das unidades 
inadimplentes, na qual não conste o nome dos condôminos 
nem qualquer excesso e/ou conteúdo discriminatório ou 
vexatório, não é capaz de ensejar indenização.

Vejamos, considera-se excesso, por exemplo:
- divulgação em quadro de avisos do prédio ou da 

administração do condomínio;
- publicação em jornais, mesmo que de circulação 

interna;
- disponibilização no site do condomínio, mesmo com 

acesso através de senha;
- outros meios que exponha o inadimplente com o 

objetivo de constrangê-lo.
Atualmente, é entendimento dos tribunais que, em 

situações como nos exemplos mencionados, o dever de 
informação aos demais moradores foi extrapolado, ou seja, 
não foi o procedimento adequado, podendo o responsável 

vir a responder ação judicial.
É importante saber que, a dívida condominial é 

vinculada ao imóvel e não a pessoa, por isso informar 
o nome dos condôminos é extremamente arriscado e 
passível de indenização.

No entanto, o mesmo não ocorre quando há indicação 
apenas do número da unidade!

Desse modo, é plenamente justificável apresentar que 
determinada unidade está inadimplente, porém, para 
buscar o valor do débito o condomínio deve utilizar-se dos 
meios de cobrança trazidos pela lei.

Assim, o síndico e/ou administradora poderá, em 
assembléia, informar as unidades ou o número de 
inadimplentes aos demais condôminos, de maneira 
simples e objetiva, pois assim demonstrará a transparência 
de sua gestão. 

Mas, é preciso ficar atento para não expor ou 
constranger os condôminos inadimplentes, evitando o 
ajuizamento de ações judiciais que tenham por objetivo 
indenização por danos morais.   

Portanto, para configurar o dano moral, é necessário 
que o condômino atingido sofra efetivamente um 
constrangimento com a divulgação da sua inadimplência, 
não se prestando para caracterizá-lo os normais 
aborrecimentos que compõe o dia a dia do relacionamento 
humano.

Conheça nosso Blog e cadastre-se para receber 
gratuitamente conteúdos e atualizações. http://
simonegoncalves.com.br/blog/ 
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(Redação com Assessoria)

Períodos de férias e feriados são épocas perfeitas 
para se fazer uma viagem e conhecer lugares 

diferentes. Com a popularização das redes sociais 
e aplicativos especializados a exemplo do Air BNB, 
tornou-se muito fácil encontrar hospedagens 
alternativas, alugando um quarto ou mesmo um 
apartamento inteiro por uma curta temporada de 
lazer. 

Para quem usufrui do serviço da chamada 
“economia compartilhada”, as vantagens são 
muitas. Mas como fica a situação quando o imóvel 
sublocado está inserido dentro de um condomínio 
que possui rotina própria e regras de convivência? 
A nova forma de hospedagem tem gerado 
problemas em edifícios residenciais por todo o 
Brasil, sobretudo nas cidades turísticas, com o 
embate jurídico entre as partes envolvidas. 

Segundo a advogada Marcela Polesi, a 
modalidade de sublocação não é ilegal e não cabe 
ao condomínio interferir no modo como o dono do 
apartamento utiliza sua propriedade particular. 
“Aplicativos como o Air BNB preveem pagamento 
de diárias, mas há outros como o Couchsurfing que 
é apenas o empréstimo espontâneo do espaço sem 
configurar uma relação comercial, é um direito do 
proprietário usá-lo dessa maneira”, afirma Polesi. 
“As infrações, se ocorrerem, devem ser penalizadas 
conforme previstas na Convenção para qualquer 
outro condômino”, conclui. 

Para o especialista em direito imobiliário 

e condominial Rodrigo Karpat, a prática da 
locação por temporada desvirtua a finalidade 
do condomínio residencial e sobrecarrega a 
rotina de funcionários. “A locação por diária traz 
encargo excessivo e desnecessário à portaria, que 
fica responsável por liberar chaves, cadastrar 
veículos, liberar acesso a áreas comuns, atender 
reclamações, entre outros problemas. Os 
funcionários acabam se tornando recepcionistas 
de hotel, não porteiros”, ressalta o advogado.

O serviço de hospedagem não é regulado 
pela lei de locações, mas sim por leis que tratam 
dessa prática específica no país. A maioria dos 
imóveis ofertados em aplicativos pelo sistema 
de diárias está em prédios residenciais e não são 
aptos a operarem dessa forma. De acordo com 
Karpat já há vários registros de condomínios que 
estão processando moradores por abrirem seus 
apartamentos a ocupantes temporários, alegando 
desvio da finalidade do imóvel.

“Seria de grande interesse a ambos que o 
condomínio não proíba a locação por temporada, 
mas sim, que o próprio prédio regule a relação 
com os condôminos, estabelecendo limites de 
pessoas por unidades, advertindo locadores 
que estão locando com constância a unidade em 
curtos espaços de tempo. Por fim, deveria haver 
a emissão de comunicados aos condôminos e a 
realização de assembleias, o que serviria para um 
melhor entendimento dos próprios moradores, 
numa tentativa de evitar o problema” conclui o 
advogado.

Locações para temporada interferem na 
rotina do condomínio
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Discussões acalouradas tendentes até mesmo às 
vias de fato, ocorrem com certa frequência em 

assembleias condominiais. A princípio, devemos ter 
em mente que cada condômino possui seus próprios 
interesses e opiniões, além disso, cada indivíduo 
comporta-se ou reage de forma diferente diante de 
um mesmo fato ou questão. 

Fatores como nível de escolaridade, a detenção ou 
não de habilidades interpessoais ou conhecimentos 
técnicos acerca de determinados assuntos, 
maturidade, etc. acabam por definir o ambiente. 
Tarefa portanto, hercúlea aos síndicos e àqueles que 
presidem tais reuniões.

Diante de discussões que se estendem por longo 
tempo e da animosidade por vezes instaurada por 
conta das dissensões entre os participantes acerca 
dos temas propostos, a palavra de ordem é o domínio 
na condução dos trabalhos, assegurando-se assim, 
a imperatividade da ordem, do respeito mútuo, 
objetividade e clareza, afim de que chegue-se a termo, 

alcançando-se assim, uma assembleia profícua. 
Nesse sentido, ao presidir uma assembleia 

condominial, deve-se observar e lançar mão de 
algumas dicas:

• Antes mesmo da Convocação de assembleia, 
verifique se o tempo estimado para a sua duração 
comportará de fato todos os temas que serão objeto 
de deliberação, seja em razão da complexidade, 
quantidade de assuntos abordados ou por serem 
polêmicos. Utilize bom senso para tanto;

•  Mantenha-se calmo, seja educado, porém, 
firme e imparcial na condução da reunião. Seja 
exemplo para os demais partícipes;

• Inicie, exortando à todos, que o mesmo direito 
que um terá em manifestar-se sem interrupções ou 
pré-julgamentos, os demais também deverão ter;

• É imperioso, para o sucesso dos trabalhos, 
determinar o tempo para cada tema objeto da pauta 
e logo no início, estabelecer o horário de término da 
reunião assemblear;

• Seja objetivo e cobre igualmente àqueles que 
desejam manifestar-se, que também sejam sucintos;

• Se necessário para que se mantenha a ordem, 
casse a palavra daquele participante, contumaz em 
tumultuar as reuniões;

•  Salvo hipótese de se haver deliberado todos 
os temas objeto da assembleia, não permita que se 
abordem assuntos estranhos àqueles previstos na 
convocação;

• Faça com que regras ou temas polêmicos 
tornem-se conhecidos pelos condôminos antes 
mesmo da assembleia. Isso dará tempo para serem 
“digeridos” e objeto de conversas entre os mesmos, 
facilitando a tomada de decisão e consequentemente 
a deliberação acerca deles;

• Num eventual “bate-boca” entre condôminos, 
sugira uma reunião fora da assembleia e prontifique-
se a mediar tal controvérsia com vistas a uma solução 
pacífica e resoluta;

• Ao serem registrados em ata eventuais 
conflitos havidos em assembleia, deve-se ter cuidado 
para não expor algum condômino causando-lhe 
constrangimento, passível de responsabilidades;

• Antecipe-se aos problemas. Informação é 
poder! Utilize um livro de queixas, assim você saberá 
quais são os assuntos mais polêmicos e recorrentes 
a serem enfrentados nas assembleias, dando-lhe 
condições de antever situações conflituosas e de 
pensar sobre qual a forma mais eficaz e harmoniosa 
de enfrentá-las.

Brigas em Assembleias condominiais: como evitá-las.
DEMÉTRIOS FORTES
Advogado – OAB/SE 7.348 
Militante em Direito Condominial e Imobiliário
Apresentador do Programa “Condomínio No Ar” –  
Terças, 16h na Rádio Atalaia AM 770KHZ.


