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É preciso verificar se houve realmente a execução do 
serviço referente ao recibo apresentado. Há casos 

em que o conselho e o sindico não fiscalizam de forma 
correta, e quando descobrem o superfaturamento 
o desvio de dinheiro do condomínio já foi grande. 
Portanto, como em todas as operações e relações que 
envolvem dinheiro principalmente em condomínios, 
pois a soma é de todos e ao mesmo tempo de ninguém. 
Todo cuidado é pouco.     Confira na pág 4

Superfaturamento compromete administração        
condominial
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EDITORA

CECILIA LIMA
RP: 3268/DRT/PB

A cena é comum: uma lâmpada 
responsável por iluminar uma 

área comum começa a dar defeito 
sem nenhum motivo aparente. O 
zelador do prédio, que por vezes 
desempenha o papel de “faz-tudo”, ou 
mesmo o síndico em um horário vago, 
vai verificar o que ocorreu por conta 
própria e... choque! Pode ser apenas 
um susto, mas em algumas situações, 
a depender da intensidade e local da 
descarga elétrica, isso pode evoluir 
para um acidente fatal. 

No último ano, o número de 
choques elétricos aumentou no país, de 
acordo com a Abracopel (Associação 
Brasileira de Conscientização para 
os Perigos da Eletricidade). Foram 
notificados 653 óbitos decorrentes de 
incidentes envolvendo energia, sendo 
que 599 foram por choque elétrico, 

Acidentes envolvendo eletricidade aumentaram no último ano
33 em incêndios gerados por curtos-
circuitos e 24 mortes por raios, no 
Brasil em 2016.

Das mortes ocorridas por choque 
elétrico, 173 foram no ambiente 
doméstico. Todos os anos, são vários 

os acidentes desse tipo, tendo as 
causas mais diversas, sejam diretas 
ou indiretas, mas em sua maioria eles 
acontecem por fatores como: falta de 
treinamento, não cumprimento dos 
procedimentos padrão, sinalização 
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inadequada, uso irregular de EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual), explosões de equipamento, 
desatenção, falhas de equipamentos e descargas 
atmosféricas.

O levantamento da Abracopel alerta para o 
manuseio inadequado da eletricidade em casa, 
por pessoas comuns, uma vez que 107 das 
mortes ocorridas ano passado tiveram origem 

em fios partidos ou descascados em ambientes 
internos, em extensões, ou em eletrodomésticos 
e eletroeletrônicos, chapinhas, entre outros. 
O sobrecarregamento de tomadas com uso de 
benjamins/T são outro problema. 

Para minimizar as chances de produzir um evento 
danoso com eletricidade, algumas orientações devem 
ser seguidas:

• Antes de qualquer coisa, 
desligue a chave geral no quadro de 
luz sempre que for realizar qualquer 
intervenção em sua instalação 
elétrica como trocar as lâmpadas ou 
substituir o chuveiro elétrico.

• Jamais subestime os aparelhos 
elétricos com voltagem 110V, 
pois eles podem causar choques 
igualmente graves aos provocados 
por produtos de voltagem 220V.

• A água é um excelente condutor 
elétrica. Por isso, deve ser evitado 
o uso de qualquer equipamento 
conectado à rede de energia em um 
ambiente de piso molhado aparelho 
ou muito próximo de piscinas, 
banheiras, pias.

• Fios e cabos soltos ou 
desencapados são um perigo para 
todo o condomínio e devem ser 
substituídos o mais rápido possível. 

• É recomendada uma avaliação 
preventiva da instalação elétrica 
do prédio a cada cinco anos para 
checar o atual estado de todos os 
componentes como fios, cabos, 
disjuntores, entre outros.
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Superfaturamento compromete administração condominial

Vivemos em um país em que boa parte de sua população 
defende o pensamento de que a pessoa que tem sucesso 

é aquela que leva vantagem em tudo. É a lei de Gerson. E 
tal idéia já faz parte da vida do brasileiro que as noticias 
de corrupção em todos os setores que já não assustam e 
causam conseqüências graves para as partes envolvidas 
mas é um assunto um tanto delicado quando abordado, 
principalmente quando os fraudadores estão ligados a 
pequenas e médias empresas. Os condomínios fazem parte 
deste universo. Como agir em casos de superfaturamento 
de contas e compras? Ou melhor, como evitar que estas 
situações constrangedoras ocorram?

Atualmente, nos condomínios é realizada uma 
assembléia geral ordinária para a aprovação das contas 
do exercício anterior. Mas, a maioria dos condôminos se 
quer lêem as pastas para conhecerem o teor do texto. Na 
prática, todos aprovam por consenso, sem qualquer análise, 
contas que muitas vezes não correspondem à realidade. 
Infelizmente, essa postura é muito comum entre síndicos 
e administradores de idoneidade não muito aconselhável – 
parcela pequena, mas existente em todas as categorias, não 
prestando contas dos gastos, acompanhados de recibos e 
notas fiscais correspondentes.

ASPESE
Associação de Síndicos Profissionais do Estado de Sergipe

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Sr. Presidente da ASPESE – Associação de Síndicos 
Profissionais do Estado de Sergipe, convida os senhores associados 
para a reunião de assembleia geral ordinária que se realizará no 
dia 19 de outubro de 2017 nas dependências do condomínio Avant 
Life, situado na Rua Engenheiro Antônio Gonçalves Soares, 480, 
ALAMEDA DAS ÁRVORES, Luzia, Aracaju – SE, CEP 49045-250, às 
19h30 em primeira convocação, com a presença que represente, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos sócios com direito 
a voto e em segunda convocação, às 20h, com pelo menos 1/3 (um 
terço) dos associados, com a seguinte Ordem do Dia:
a) Deliberação e aprovação de alterações no Estatuto;
b) Eleger Nova Diretoria e membros do Conselho Fiscal;
c) Deliberar sobre o plano do trabalho para o exercício que se inicia;
d) Outros assuntos de interesse geral.

Aracaju, 02 de outubro de 2017.

Scanned by CamScanner

Entretanto, apesar da juntada dos recibos, muitas 
vezes, há exagero nos valores apresentados para as 
despesas. Nessa hora, mais importante que nunca é o papel 
e o trabalho do conselho consultivo, que não deve se ater 
somente aos comprovantes, mas aos valores apresentados 
para cada produto ou serviço. 

VALOR DE MERCADO
A análise mensal dos conselheiros é útil no sentido de 

não permitir, ou diminuir o risco de um grande roubo em 
virtude de atos sucessivamente cometidos.

A atenção deve ser grande com a finalidade de verificar 
o valor atribuído ao produto ou serviço, pois há casos em 
que se compra um produto apresentando comprovante 
de despesa muito maior que o valor do mercado, como 
produtos de limpeza, sacos de lixo e lâmpadas. Entretanto, 
o superfaturamento ocorre com freqüência na prestação 
de serviços, principalmente de mão-de-obra daqueles 
empreiteiros que não possuem empresa, como é o caso de 
jardineiros, pedreiros e prestadores de pequenos serviços 
de manutenção, os quais devem ser fiscalizados pelo 
conselho e pelos síndicos.

É preciso verificar se houve realmente a execução do 
serviço referente ao recibo apresentado. Há casos em que 
o conselho e o sindico não fiscalizam de forma correta, e 
quando descobrem o superfaturamento o desvio de dinheiro 

do condomínio já foi grande. Portanto, como em todas as 
operações e relações que envolvem dinheiro principalmente 
em condomínios, pois a soma é de todos e ao mesmo tempo 
de ninguém. Todo cuidado é pouco. 

AUDITORIA
A maioria as pessoas pensa que o trabalho de auditoria 

destina-se apenas para a identificação de roubo, desvio 
e coisas de gênero. Entretanto, vale a pena destacar 
o uso da auditoria em caráter muito mais preventivo  
do que punitivo. De grande interesse para as para as 
administrações sérias e honestas, o exame preventivo das 
prestações de contas permite a identificação imediata 
de falhas ou irregularidades, possibilitando a adoção 
de providências corretivas/ preventivas antes que 
ensejem eventual má  utilização de recursos, demandas 
trabalhistas, etc.

É notório que em muitos condomínios o sindico e/ ou 
os conselheiros muitas vezes são pessoas honestas, com boa 
vontade, mas que não dispõem do necessário tempo para 
o exame das prestações de contas. Aqui começa “stress” e 
o desgaste, pois na hora de assinar o balancete aprovando 
as contas ou assinam “em cruz”, baseados apenas na 
confiança, ou se demoram na análise, buscando precaver-se 
de eventuais falhas e, nesse caso, haja demora na aprovação 
das contas.

ANDRÉA MATTOS
Jornalista e colaboradora do Jornal do Sindico
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Conheça os principais tópicos da Reforma Trabalhista
CECILIA LIMA
RP: 3268/DRT/PB

Aprovada em meio a controvérsias e polêmicas, o 
conjunto de mudanças conhecido como Reforma 
Trabalhista começará a valer para todos os contratos 
atuais no Brasil a partir do momento em que entrar em 
vigor, no mês de novembro (120 dias após a sanção do 
atual presidente em exercício Michel Temer, feita no dia 
13 de julho). A reforma prevê alterações significativas 
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), código que 
rege as relações entre empregado e empregador no país. 
Confira algumas das principais mudanças previstas:

FÉRIAS - na legislação atual, os empregados podem 
tirar 30 dias de férias fracionadas, podendo dividi-las 
em dois períodos do ano, desde que um período não 
seja inferior a 10 dias. O que muda? Após a reforma, 
a proposta é que os trabalhadores possam dividir as 
férias em três períodos, sendo que um dos períodos 
deverá ser de 15 dias.

JORNADA DE TRABALHO - com certeza um dos 
pontos mais polêmicos da reforma, condenada por 
algumas pessoas que alegam que as condições de 

trabalho serão precarizadas, contra outros que 
acreditam que haverá maior flexibilidade na relação 
empregado-empregador. Como é atualmente? A 
carga horária é de até 44 horas semanais, com 
jornadas de 8 horas diárias e até 220 mensais, com 
a possibilidade de o trabalhador poder fazer duas 
horas extras por dia. Como ficará com a entrada em 
vigor das novas regras? Os empregados poderão 
negociar com seus empregadores uma carga horária 
de até 12 horas, que só poderá ser realizada se houver 
36 horas de descanso.

 HORÁRIO DE DESCANSO - essencial na 
rotina do trabalhador, o seu descanso também sofrerá 
alterações. Atualmente aquele que exerce a jornada 
padrão de 8 horas diárias tem direito a, no mínimo, 
uma hora e a no máximo duas horas de intervalo para 
repouso ou alimentação. Com a reforma, o intervalo 
dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado, 
desde que tenha pelo menos 30 minutos. Além disso, 
se o empregador não conceder intervalo mínimo para 
almoço ou concedê-lo parcialmente, a indenização será 
de 50% do valor da hora normal de trabalho apenas 
sobre o tempo não concedido em vez de todo o tempo 

de intervalo devido.
VÍNCULO COM ÓR-

GÃOS SINDICAIS - den-
tre as diversas mudan-
ças no que diz respeito 
ao exercício laboral em 
si, a Reforma Traba-
lhista também dispõe 
sobre a relação dos tra-
balhadores com seus 
respectivos órgãos de 
classe. Está previsto o 
fim da obrigatoriedade 
do imposto sindical, tri-
buto o qual atualmente 
é pago por todos os tra-
balhadores no mês de 
março, todos os anos 
em que a pessoa estiver 
contratada formalmen-
te, sendo essa quantia 
destinada ao sindicato 
de sua categoria.

REMUNERAÇÃO - o 
valor pago ao traba-
lhador atualmente não 
pode ser menor que o 
piso da categoria ou 
que o salário mínimo. O 
que muda com a refor-
ma então? A mudança 
da norma fará com que 
o empregador pague 
somente pelas horas 
efetivas trabalhadas.
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SIMONE GONÇALVES
Advogada OAB/RS 74.437
contato@simonegoncalves.com.br
www.simonegoncalves.com.br

Saiba quais são os encargos cobrados
pela cota condominial em atraso

Um dos principais problemas que ocorrem 
em condomínios é a inadimplência de seus 

condôminos.
É uma situação que sempre causa sérios 

transtornos entre moradores e síndicos, já que a cota 
condominial é única fonte de renda que o condomínio 
possui para manutenção do prédio, bem como para 
honrar seus compromissos financeiros. 

Assim, aquele condômino que não paga a cota 
condominial estará gerando prejuízo não só para 
o condomínio, como também aos moradores que 
pagam em dia.

É por isso que, a falta de pagamento da cota 
condominial gera consequências para o condômino 
devedor, que até mesmo pode perder o imóvel, pois 
este poderá ir a leilão a fim de quitar a dívida.

Desse modo, se você está inadimplente com seu 
condomínio, saiba que poderá sofrer sanções legais, 
uma vez que estamos tratando de rateio de despesas, 
o qual já foi aprovado em assembleia geral.

Mas quais encargos cobrar do condômino que 
atrasa a cota condominial?

A legislação que regula o condomínio edilício 
traz que é DEVER dos condôminos contribuírem 
para as despesas do condomínio na proporção das 
suas frações ideais, salvo disposição em contrário na 
convenção.

Está na lei também que, quando houver 
inadimplência do rateio mensal das despesas 
condominiais, os condôminos em atraso deverão pagar 
sobre seu débito juros, correção monetária e multa.

Além disso, o inadimplente estará proibido de 
participar e votar nas assembleias do condomínio!

Vejamos então sobre os encargos moratórios:
- Juros Moratórios: Conforme legislação atual, 

os juros moratórios são os rendimentos do capital a 
partir do vencimento da obrigação que constitui em 
mora o devedor. 

Assim, quando se trata de inadimplência 
condominial, deve ser aplicado o percentual de 1% 
ao mês, tendo como início da contagem a data do 
vencimento de cada cota em atraso, pois a obrigação 
de pagar as cotas condominiais sempre tem data 
certa. 

- Correção Monetária: Já a correção monetária, 
trata-se do fator de atualização do capital para 
recompor a perda do valor aquisitivo da moeda, 
sendo representada por meio de indexador que 
melhor reflita a inflação.

Oficialmente, é aplicável o índice de variação 
do IGP-M para a correção monetária dos débitos 
condominiais, uma vez que é o melhor índice de 
atualização que repõe o poder aquisitivo da nossa 
moeda. 

Importante: não é necessário previsão expressa 
na convenção condominial, pois trata-se apenas da 
reposição das perdas inflacionárias sobre valores 
não alcançados ao condomínio no tempo devido, 
evitando o enriquecimento injustificado por parte 
do condômino inadimplente. 

- Multa Moratória: O objetivo da incidência da 
multa moratória é “incentivar” o condômino ao 
cumprimento em dia de suas obrigações perante o 
condomínio.

Assim, é cabível a incidência de multa moratória 
de até 2% sobre o valor total do débito, ou seja, após 
já ter calculado os juros e a correção monetária sobre 
o débito original, aplica-se a referida multa.
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Desse modo, conforme nossa legislação, o 
condômino que não pagar a sua cota condominial 
ficará sujeito aos juros moratórios convencionados 
ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de 
até 2% por cento, esta sobre o débito já atualizado.

Veja que, a multa de até 2% é prevista em lei e 
não em convenção condominial, bem como que os 
encargos moratórios incidem a partir da data de 
cada vencimento em atraso. 

Como vimos, a lei é clara ao dispor que é DEVER 
do condômino contribuir para as despesas do 
condomínio na proporção da sua fração ideal, salvo 
disposição em contrário na convenção. 

Logo, o inadimplemento das cotas condominiais 
autoriza o ajuizamento de ação judicial por parte do 
condomínio.

Neste caso, as parcelas vincendas das cotas 
condominiais, por serem mensais, deverão também 
ser incluídas no débito da ação judicial.

Na prática: saiba que a dívida de condomínio 
acompanha o imóvel, por isso, não pode o 
proprietário se esquivar do seu pagamento, mesmo 
que utilize de “desculpas” como o de não possuir 
condições financeiras, não residir no imóvel ou que a 
unidade está alugada, por exemplo.

Muitos condomínios, a fim de preservarem-se 
da inadimplência quanto as cotas condominiais, 
garantindo assim o pagamento em dia, têm optado 
por terceirizar o serviço de cobrança de dívidas à 
empresas especializadas.  

Assim, daqueles condôminos inadimplentes, o 
condomínio poderá cobrá-los em juros de mora de 
1% ao mês, contados desde o vencimento de cada 
cota condominial, bem como correção monetária e, 
ainda, multa de até 2% sobre o valor total da dívida.

Portanto, é importante conscientizar todos 
os condôminos de que o valor administrado pelo 
condomínio é sempre pelo bem coletivo, sendo que a 
inadimplência prejudica todos os moradores.

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



8 Ano II • Nº 21 • OUTUBRO 2017 • Aracaju/SE

Ponto eletrônico é a opção mais eficaz para controle de funcionários
CECILIA LIMA
RP: 3268/DRT/PB

Controlar a entrada e a saída dos funcionários 
é uma tarefa bastante difícil para o síndico 

que não está o tempo todo no condomínio. Para 
ter um registro fiel da jornada diária trabalhada, 
bem como horas extras e faltas, e assim evitar 
possíveis encargos trabalhistas, uma solução 
prática e eficaz é a adoção do ponto eletrônico 
em substituição ao tradicional. 

A legislação trabalhista especifica que 
empresas com mais de 10 funcionários 
registrados, devem adotar uma das três 
modalidades de registro de ponto: o registro 
manual, mecânico ou ponto eletrônico. O ponto 
assinado em livros ou batido em cartões é uma 
opção certamente muito mais barata, contudo 
peca pela imprecisão, podendo ser facilmente 
fraudado. 

O ponto eletrônico apresenta uma 

dificuldade muito maior para ser manipulado. 
Se ele estiver associado à biometria (uso da 
digital, por exemplo) o grau de confiabilidade 
aumenta. Trata-se de uma proteção tanto para 
o empregador quanto para o empregado, pois 
apresenta a quantidade exata de tempo de 
serviço, podendo servir de respaldo e prova 
perante a Justiça. O investimento em uma 
instalação de controle de ponto eletrônico 
moderno é de aproximadamente R$ 1000,00. 

Você conhece as opções de controle de ponto 
disponíveis no mercado? Confira:

• Livro de ponto: método tradicional no 
qual se adquire um livro/caderno com essa 
finalidade. O funcionário assina o próprio nome e 
a hora em que deu entrada no serviço e a hora em 
que saiu. Possui a vantagem de ser barato, mas a 
desvantagem é a de depender exclusivamente da 
honestidade do signatário. 

• Relógio cartográfico: é o velho “cartão 
de ponto”, que se coloca em uma máquina e ela 

carimba o cartão. Como seu horário é pré-definido 
e fixo, o funcionário não tem como falsificar ou 
modificar seu horário de entrada. Demanda uma 
responsabilidade muito grande dos funcionários 
que devem ser pontuais ao “bater o ponto”.

• Código de barras: geralmente é 
acompanhado de uma catraca, pela qual o 
funcionário só passa ao apresentar um cartão. 
Esse cartão possui um código individual só seu e 
teoricamente intransferível, mas há possibilidade 
de fraude. 

• Relógio biométrico: é o mais seguro 
e elimina as chances de fraude, pois utiliza 
características únicas do funcionário para 
liberar acesso, como por exemplo a impressão 
digital ou medida do pulso. Com ele é registrada 
a hora exata em que o funcionário se apresentou 
à máquina. A desvantagem desse método é que 
o que requer mais investimento financeiro e, 
geralmente, não é vantajoso quando há poucos 
empregados. 
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Saiba porque não devemos preparar 
alimentos com água da torneira

Já existem varias pesquisas que comprovam 
que, as  águas das torneiras  NÃO DEVEM SER 

UTILIZADAS PARA PREPARAR ALIMENTOS, 
por o CLORO além de NÃO SAIR com a fervura 
ou cozimento dos Alimentos,  o cloro é o melhor 
agente de saneamento da água que existe, porém 
na hora de preparar os alimentos água DEVE 
ser filtrada para redução do CLORO, existem 
diversos tipos de filtros ou purificadores no 
mercado brasileiro, os purificadores SOFT 
BY EVEREST destacam-se por ser o único que 
tem um elemento filtrante com capacidade de 
filtrar até 4.000 litros de água, reduzindo em 
98% do CLORO, retendo partículas maiores que 
5 que micros, equilibrando o PH em 7 (neutro) , 
porque o carvão ativado É feito da Casca do Coco 

do Babacú (produto 100% Natural) A Filtros & 
Cia.  É  REVENDA  AUTORIZADA PIONEIRA EM 
ARACAJU, ESTANDO NO MERCADO HÁ MAIS 
E 19 ANOS, hoje com mais de 12.000 clientes 
ativos, felizes e sem nenhuma preocupação na 
suas manutenções, porque nossa equipe além 
de instalar, faz as ligações avisando no período 
de troca do refil, além de ter um baixo consumo 
de energia, por ser também o Único no 
mercado que tem o reservatório que armazena 
água filtrada para gelar HERMETICAMENTE 
FECHADO, não precisa nunca de retro-lavagem 
ou de higienização, por tudo isto é o Melhor e 
mais compacto purificador de água do Brasil,

Dúvidas tire com Aliomar  Zap 99674-0416

Por muito tempo, a maior disponibilidade de segurança foi um critério decisivo na 
escolha de condomínios como forma de moradia em detrimento das residências 

comuns. Contudo, o cenário atual lamentavelmente está mudando isso. Os edifícios 
residenciais, antes vistos como invioláveis, hoje são alvos da criminalidade que 
aumenta desenfreadamente em praticamente todas as cidades brasileiras e também 
quadrilhas especializadas em assaltos a esse tipo de edificação.

Para o síndico Altair Neves, que administra um conjunto de 3 torres residenciais 
no bairro Tatuapé, é necessário cobrar um posicionamento ostensivo por parte do 
poder público no tocante à segurança. “Fomos vítimas de assaltos por duas vezes em 
2015 e 2016 e nesse ano investimos quase R$100.000 em melhorias que visam maior 
segurança do prédio, contudo ainda não é suficiente, porque as ruas estão cheias de 
criminosos que também investem em suas tecnologias para praticar o mal, com a 
certeza da total impunidade”, queixa-se o síndico. 

Além dos equipamentos básicos de bloqueio e vigilância do perímetro, como 
cercas elétricas, alarmes e circuito de câmeras, uma das medidas tomada por vários 
condomínios é a contratação de equipes de segurança patrimonial para proteger os 
imóveis, o que requer um alto custo de investimento, aumentando assim a taxa de 
rateio entre os moradores. 

O técnico em segurança Pedro Dias alerta que apenas a instalação de equipamentos 
não garante a proteção do imóvel. “É necessário também ter gente treinada para o 
manuseio e comprometida com o seu serviço, pois qualquer falha pode resultar 
em uma invasão. Não adianta, por exemplo, ter um circuito de TV se o porteiro não 
está atento às imagens e não vai perceber uma movimentação estranha a tempo de 
comunicar à polícia”. 

O técnico também ressalta a necessidade em ser criterioso com a permissão de 
acesso ao condomínio. “Muitos golpes hoje são aplicados por criminosos que se 
apresentam como funcionários de empresas provedoras de internet ou vendedores, 
que usam esse disfarce para praticar roubos e até mesmo fazer reféns. É preciso que 
o porteiro e também o morador seja sempre cauteloso na hora de permitir a entrada 
dessas pessoas, sendo indicado que se confira antes os documentos de identificação 
de cada um”, orienta Dias. 

Violência contra condomínios aumenta 
e despesas com segurança crescem
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Condomínios:
ar-condicionado 

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.

Os dias quentes estão chegando e começam os problemas 
inerentes aos aparelhos de ar condicionado. Seja pelo pinga-

pinga, pelo barulho ou pelo dano estético que em alguns casos só 
é percebido quando chega o verão. 

Nos tempos atuais o ar condicionado passa a ser equipamento 
essencial, de primeira necessidade, especialmente em locais onde 
o calor ou o frio são intensos. 

Independentemente do que será dito, é necessário que 
o condômino não instale um aparelho antes de verificar se é 
permitido na convenção ou qual o procedimento no prédio. O 
fato de já existirem aparelhos não quer dizer que possa ser feito. 
Podem ser que os casos estejam sendo litigados na justiça. 

Ao condomínio caberá sempre tentar ajustar a utilização a 
arquitetura do local e regras do empreendimento com base na 
convenção e anseio da coletividade.

Atualmente os Tribunais entendem na maioria dos casos, 
desde que não exista disposição em sentido contrário na 
convenção, que o aparelho de ar condicionado não altera a 
fachada. São equipamentos passiveis de padronização por meio 
de uma assembleia com o quórum de maioria simples, ou seja 
50% mais um dos presentes. 

Como aduz o nobre doutrinador J. Nascimento e Franco “ in 
memoriam”.“ Em síntese, na fachada, podem ser instalados todos 
os equipamentos que a técnica moderna criou para propiciar 
maior conforto aos habitantes do edifício.” J. Nascimento e franco, 
Editora Revista dos Tribunais, página 295, 5ª Edição, 2005

 Caso a convenção proíba a instalação do ar condicionado, 
para que o mesmo possa ser instalado será necessário a alteração 
da convenção, o que somente pode ocorrer com o voto de 2/3 dos 
condôminos ( Art. 1.351  Do CC) 
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Com a proibição na convenção, colocar o aparelho será 
considerado alteração de fachada passível de multa e de ação 
judicial para retirada do aparelho.

Nesse sentido o Tribunal de Justiça do DF: 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

CONDOMÍNIO JARDINS DAS ACÁCIAS. INSTALAÇÃO DE 
APARELHO DE AR-CONDICIONADO. LATERAL DE UNIDADE. 
FACHADA. ALTERAÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO 
DO CONDOMÍNIO. NULIDADE DA MULTA APLICADA. 
IMPOSSIBILIDADE. SENTEÇA MANTIDA. 1. A instalação de 
aparelho de ar-condicionado na lateral do imóvel caracteriza 
alteração da fachada. 2. Diante do descumprimento de regra 
prevista na convenção do condomínio, impõe-se a obrigação de 
retirar o aparelho instalado em local indevido. 3. A discussão 
acerca de nulidade de multa imposta extrapola a natureza da ação 
de obrigação de fazer ajuizada. 4. Recurso desprovido.

(TJ-DF - APC: 20120111985202, Relator: J.J. COSTA 
CARVALHO, Data de Julgamento: 15/04/2015, 2ª Turma Cível, 
Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2015. Pág.: 223)

Não sendo caso de proibição na convenção, antes do 
condomínio padronizar a instalação do ar condicionado é 
recomendado a contratação de um engenheiro elétrico para saber 
se o condomínio suporta o acréscimo de carga, sem comprometer 
o centro de medição de acordo com a entrada de energia aprovada 
pela concessionária. 

Após a verificação da carga, será necessário um engenheiro 
civil/ calculista, para saber com base no projeto da empresa de 
ar condicionado, se não haverá sobrepeso com a instalação das 
máquinas no espaço destinado, que pode ser na varanda ou 
fachada, ou se forem aparelhos de parede, dependerão da abertura 
da parede e mesmo que nem todas unidades façam, o engenheiro 
precisará verificar se abertura do vão irá  comprometer de alguma 
forma a estrutura do prédio. 

Isto posto, o prédio convoca uma assembleia com o fim de 
padronizar a instalação de ar condicionado e com o quórum de 
maioria simples, aprova a padronização com base no projeto 
apresentado.

Caso não exista proibição na convenção, e o condomínio perca 
a oportunidade de padronizar, deverá aceitar que o condômino 
faça a instalação, após laudo de engenheiro, no local que melhor 
lhe provier. 

AUTOR. 1- A obra objeto da lide não pode ser considerada 
irregular, eis que estava sob a orientação de engenheiro 
responsável, possuindo ART (anotação de responsabilidade 
técnica) em nome de Engenheiro Civil que assegurou ¿que não 
houve nenhuma retirada nas peças estruturais da edificação¿, não 
havendo que se falar, portanto, em risco para estrutura do edifício. 
2- Verifica-se que a instalação do ar condicionado não alterou 
a fachada do edifício, tendo em vista que as provas produzidas 
nos autos, em especial as fotos e o laudo pericial, demonstram 
que não há padrão do edifício para instalação para instalação 
do ar condicionado, bem como que o projeto arquitetônico do 
edifício não previu local para aparelhos de ar condicionado. 
4- Na Convenção do Condomínio não há nenhuma disposição 
específica sobre a posição e colocação dos aparelhos de ar 
condicionado, sendo certo que para a pretendida padronização 
deveria o Condomínio Apelante convocar Assembleia Geral 
Extraordinária para alteração da mencionada Convenção. 
Inteligência dos artigos 1.351 a 1.353 do Código Civil. 5- Por outro 
lado, a instalação de janela causou prejuízo às características 
arquitetônicas da fachada do condomínio, tendo em vista que das 
provas produzidas nos autos verifica-se a efetiva modificação da 
fachada vedada pelo artigo 1336 do Código Civil. 6- O fato existir 
modificações realizadas anteriormente em outras unidades não 
desobriga o réu de manter a padronização do padrão construtivo, 
sendo certo, ainda, que a convenção de condomínio (parágrafo 

4º letra J) e o regimento interno do condomínio (item 5.2.01) 
vedam modificação da parte externa do edifício. 8- Sucumbência 
recíproca. Sentença parcialmente reformada. Recurso 
parcialmente provido.

(TJ-RJ - APL: 00362969620128190001 RIO DE JANEIRO 
CAPITAL 34 VARA CIVEL, Relator: MARCO AURÉLIO BEZERRA 
DE MELO, Data de Julgamento: 31/01/2017, DÉCIMA SEXTA 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2017) (GRIFEI)

Desta forma, a instalação do ar condicionado deve ser 
verificada com cautela, levando-se em conta a convenção e 
regramento de cada condomínio. Instalar de forma inadvertida 
poderá acarretar em ação judicial. 
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O síndico deve estar atento às competên-
cias de cada cargo ocupado por funcio-

nários e evitar ao máximo o desvirtuamento 
de suas funções, pois isso pode levar o con-
domínio a ter problemas com a Justiça do 

Trabalho. Algo comum de se ver é o zelador 
do prédio trabalhando às vezes como por-
teiro. Isso é desaconselhável. 

A função do zelador está descrita na Con-
venção Coletiva da categoria e consiste em 

ajudar o síndico na 
administração e ma-
nutenção do prédio, 
realizando as vis-
torias necessárias 
e realizando outras 
demandas. Quando 
ele assume a por-
taria, por exemplo, 
ainda que por pouco 
tempo, isso configu-
ra desvio de função. 
Com isso, ele passa 
a ter o direito de re-
ceber por acúmulo 
de função, integral 
(se ele durante todo 
o mês acumulou fun-
ções) ou proporcio-
nal (se ele cumpriu 
por exemplo, duran-
te o horário de al-
moço do porteiro as 
funções de portaria).

Dupla função
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7 dicas para escolher a empresa de manutenção dos equipamentos eletrônicos

A violência vem crescendo a cada dia e os equipamentos 
de segurança eletrônica nos ajudam a minimizar as 

ocorrências. Para isso, é importante que eles estejam bem 
instalados e em bom funcionamento, trabalho esse, geralmente 
realizado por uma empresa de manutenção. 

Mas, alguns cuidados devem ser tomados na hora de contratar 
o profissional que cuidará dos equipamentos do seu condomínio, 
pois não basta apenas ter conhecimento na área, é necessário que 
seja uma empresa de confiança e especializada no assunto.

Pensando nisso, selecionamos alguns aspectos que 
devem ser considerados na hora de contratar o serviço de 
manutenção, com dicas que lhe ajudarão a escolher a empresa 
ideal para o seu condomínio:

1 – Registros nos órgãos fiscalizadores: é fundamental que 
toda empresa seja registrada no órgão de orientação e fiscalização 
de sua área de atuação. Em se tratando de equipamentos 
de segurança eletrônica, a entidade responsável é o CREA – 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O CREA verifica 
a responsabilidade técnica pelos serviços executados, a fim de 
evitar práticas ilegais nas atividades e prevenir infrações nas 
normas técnicas. Portanto, para que o condomínio não seja  

autuado e nem submetido à multa prevista no Art. 73 da Lei nº 
5.194/66, é importante que os gestores contratem empresas que 
possuam registro no CREA, proporcionando segurança técnica e 
jurídica para quem a contrata.

2 – Tecnologia: a tecnologia tem sido uma grande aliada 
na proteção das pessoas e prevenção de danos ao patrimônio. 
Atualmente, o mercado disponibiliza várias ferramentas para 
otimizar o trabalho do técnico em  segurança eletrônica, a 
exemplo de localizador de sinais, medidor de campo, softwares, 
entre outras.  Por conta disso, os síndicos de condomínios 
precisam contratar empresas que trabalham com ferramentas 
de última geração, que ajudem na detecção de problemas e 
rapidez na solução.

3 – Manutenção preventiva: mais importante que a 
manutenção corretiva é a manutenção preventiva, pois com ela 
é possível detectar problemas que venham a ocasionar falhas e 
paradas nos equipamentos de segurança. Por isso, o síndico deve 
verificar se a empresa que presta serviço de manutenção corretiva, 
também oferece manutenção preventiva mensalmente. Portanto, 
é a manutenção preventiva que garante o funcionalmente 
contínuo dos equipamentos de segurança eletrônica. 

4 – Agilidade no atendimento: não tem nada pior que 
esperar horas por um serviço. Logo, é importante que os 
síndicos analisem o tempo máximo de atendimento das 
empresas, para que, por exemplo, o portão de veículos não 
fique parado por muito tempo, desviando outros funcionários 
de suas funções. Ainda nesse ponto, é importante que exista 
uma punição à empresa, caso haja descumprimento desse 

tempo, a fim de garantir o que foi acordado no contrato.
5 – Disponibilização de equipamentos reservas: o síndico 

deve observar, ainda, se a empresa possui equipamentos reservas 
para substituir os do condomínio durante o tempo necessário 
para conserto ou para aquisição de novos. Isso porque alguns 
equipamentos necessitam ir apara assistência ou levam algum 
tempo para autorização de compra, principalmente o motor do 
portão de veículos, em que sem ele afeta a operação do portão, 
além de comprometer a segurança. 

6 – Abertura de chamado: é muito comum não conseguir falar 
com a atendente de um serviço contratato. Por isso, é importante 
que as empresas prestadoras de serviços disponibilizem outros 
meios para aberturas de chamados, a exemplo de APPs tanto para 
OS (Ordem de Serviço), quanto para mensagens. Além disso, os 
gestores do condomínio devem efetuar testes para confirmar se 
os meios são eficazes e funcionais.

7 – Referência: por fim, após analisar se a empresa possui 
os itens informados acima, é crucial analisar as referências da 
empresa. Por meio de uma pesquisa simples entre os clientes é 
possível perceber se a empresa cumpre o serviço contratado e se 
os profissionais são capacitados para exercer suas funções.

Seguindo essas dicas, você conseguirá contratar uma boa 
empresa para prestar serviço no seu condomínio. Entretanto, é 
importante que haja um acompanhamento durante a vigência do 
contrato. Certifique-se se a empresa está cumprindo tudo o que foi 
acordado e se os serviços prestados são de qualidade. Assim, seu 
condomínio ficará mais seguro e proporcionando tranquilidade 
para todos os moradores.

JORGE MAX NUNES GOMES
Técnico em Eletrônica
CREA-SE 270795705-4
max@cometaserv.com.br
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Segurança, praticidade, uma qualidade de vida maior e até o 
próprio convívio social são alguns dos principais motivos para 

muitas pessoas optarem pelos condomínios edilícios.   Segundo 
dados do Sindicato do Mercado Imobiliário (Secovi) em 2015, 
nos sete anos anteriores, o número de condomínios no Brasil 
aumentou 23%. Desde 2002, com a entrada em vigor do Código 
Civil Brasileiro, os condomínios passaram a ter uma legislação 
que orienta as convenções coletivas e regimentos internos, 
sobretudo com relação aos direitos e deveres dos condôminos. 
Afinal, nem só de direitos vive a sociedade.

Partindo deste princípio que o Art. 1.336, inciso IV, do Código 
Civil determina alguns dos deveres dos condôminos, quais sejam: 
“dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e 
não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e 
segurança dos possuidores, ou aos bons costumes”. Temos, então, 
os três “S” do condomínio: sossego, salubridade e segurança, 
que são balizadores na hora do síndico enfrentar as situações 
do cotidiano. Toda vez que uma situação de conflito surgir no 
condomínio, o síndico deve observar se fere algum desses três 
institutos.

O parágrafo segundo do mesmo artigo impõe a sanção em caso 
de descumprimento: “O condômino, que não cumprir qualquer 
dos deveres estabelecidos nos incisos II a IV, pagará a multa 
prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela 
ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições mensais, 
independentemente das perdas e danos que se apurarem; não 
havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois 
terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a 
cobrança da multa”.

Ou seja, decorre da própria lei a possibilidade de aplicação de 
multa, inclusive àqueles condomínios mais antigos que possuem 
Convenções Coletivas e Regimentos Internos e não tem previsão 
de multa, bem como aqueles que estão em índices ou valores não 
mais em uso. Entretanto, em todos os casos, a aplicação de multa 
deve ser entendida como um ato de última medida e que merece 
cautelas.

A primeira cautela é quanto a gradação ou reincidência. A 
nossa constituição garante o direito ao contraditório e ampla 
defesa. Portanto, qualquer condômino tem direito a ser notificado 
(verbalmente e, preferencialmente, por escrito) quando infringe 
as regras de convício comum. Assim, por cautela, é fundamental: 
1) que caso seja uma situação entre condôminos que estes 
registrem as reclamações por escrito no livro de ocorrências; 2) 
que o síndico também documente suas ações por escrito.

Isto serve para criar um procedimento transparente e capaz 
de ser provado. Antes de receber a multa, o condômino precisa 
ser notificado sobre o ocorrido. Recomenda-se a expedição de 
notificação impressa detalhando a infração e como ela fere o 
regimento interno do condomínio. Também é preciso ter provas 

que garantam os motivos da multa. É interessante, também, 
que seja facultado um prazo ao condômino infrator para 
recurso ao conselho ou assembleia, a depender do que dispõe 
os documentos do condomínio.

O procedimento de conceder o direito de defesa ao 
condômino infrator e a ratificação das multas em assembleia, 
mesmo em convenções que não estipulam este procedimento, 
têm sido fator determinante para que no caso do condômino 
não pagar a multa, a mesma possa ser cobrada judicialmente.

Em setembro de 2015, o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) anulou uma multa por comportamento antissocial a um 
morador, justamente pela falta de notificação do proprietário do 
imóvel (condômino). O Ministro Luis Felipe Salomão, que relatou 
o recurso, por se tratar de punição por conduta contrária ao 
direito, “deve-se reconhecer a aplicação imediata dos princípios 
que protegem a pessoa humana nas relações entre particulares, 
a reconhecida eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 
que também devem incidir nas relações condominiais 
para assegurar, na medida do possível, a ampla defesa e o 
contraditório”. Na avaliação dele, a aplicação de punição sem 
nenhuma possibilidade de defesa viola garantias constitucionais.

Deste modo, para a correta aplicação das multas referentes 
as infrações sejam de regimento interno ou de violação aos 
três “S” do condomínio é preciso atenção aos procedimentos, 
preferencialmente documentando tudo por escrito e, por 
fim, garantindo o direito de defesa ao condômino. Em caso 
de dúvidas, é necessário a consulta à assessoria jurídica 
condominial que poderá orientar e acompanhar estes 
procedimentos.

Aplicação de multa em condomínios deve garantir contraditório e ampla defesa aos infratores
THIAGO NORONHA VIEIRA
thiagonoronha.adv@gmail.com
Advogado e consultor jurídico. Sócio 
do escritório ACNLAW - Advocacia 
Especializada. Pós-Graduando 
em Direito Empresarial pela PUC/
MG. Membro da Escola Superior de 
Advocacia (ESA/SE)

Então vem aí a primeira feira  orga-
nizada pelo grupo união superviso-

res, com as melhores empresas do esta-
do de Sergipe, tudo de melhor para seu 
condomínio. Venha todos participarem 
deste grande evento: supervisores, sín-
dicos, subsíndicos, administradores, 
moradores.

ExpoUnisuper 2017
1ª feira de exposição dos fornecedores de produtos e serviços de condomínios do Grupo União Supervisores

Teremos palestras, sorteios de brindes. CONTATO: 99915-3689

Apoio
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Animais domésticos não devem circular desacompanhados pelo condomínio 
CECILIA LIMA
RP: 3268/DRT/PB

O debate sobre a presença de animais 
domésticos em condomínios é amplo e 

controverso. Há os prédios que permitem, há os 
que proíbem e há ainda os que permitem com 
ressalvas. Os juristas, em seu turno, às vezes 
divergem de opinião, sendo que uns dizem 
que o condomínio tem autonomia para criar 
proibições dentro de seu espaço, enquanto 
outros alegam que a regra do condomínio não 
pode se sobrepor a um direito constitucional. 

Para além das discussões sobre se é ou não 
legítima a proibição, sabemos que há regras de 
convivência para que esses animais convivam 
em harmonia com os condôminos. O síndico 
profissional Leonardo Farias afirma que o bom 
senso deve ser a regra máxima a prevalecer. 

“Há algumas regras básicas que nem 
precisariam estar escritas, pois é o mínimo 
que se espera como, por exemplo, não permitir 
que o animal faça suas necessidades nas áreas 

comuns e, caso isso ocorra, que o dono limpe; 
passear apenas com o animal seguro no braço 
ou com guia; usar o elevador de serviço e jamais 
deixar que ele circule desacompanhado pelas 
dependências do condomínio”, pontua. 

Embora seja a conduta esperada, tais regras 
devem constar no regimento interno, bem 
como as penalidades para quem descumpri-
las. Morar em condomínio requer paciência e 
principalmente respeito aos espaços coletivos 
e à individualidade do outro. Desrespeitar tais 
regras pode causar conflitos.

É o que conta a contadora Mariana Chaves, 
ex-síndica de um residencial na cidade de 
Bauru (SP). Ela precisou conciliar brigas 
entre condôminos por causa de gatos. “Nosso 
condomínio possui vários blocos e muita área 
verde com jardins. Acontece que algumas 
pessoas deixavam seus gatos circularem 
sozinhos e eles acabavam entrando em alguns 
apartamentos pelas janelas abertas”, a presença 
dos animais começou a incomodar a vizinhança 
e vários moradores apresentaram queixas.

“Mandamos vários avisos aos condôminos 
que possuíam pets, solicitando que alguma 
providência fosse tomada, em vão”, relata 
Mariana. Ela conta que o ápice da crise se deu 
quando um dos gatos foi encontrado morto. 
“Verificamos as imagens do circuito de câmeras, 
mas não foi possível identificar o autor. Houve 
várias acusações, mas não foi possível provar 
nada contra ninguém. Infelizmente tivemos 
um final trágico e injusto que poderia ter sido 
evitado se houvesse mais bom senso de todas as 
partes”, avalia a ex-síndica. 

Matar animais é crime ambiental e o autor 
poderia ter sido punido criminalmente pelo ato, 
caso fosse identificado, o que não foi possível. 
Contudo, o fato é que uma família perdeu seu 
animal de estimação de uma maneira cruel e 
desnecessária. “Os tutores são os responsáveis 
pela segurança, bem-estar e saúde dos seus 
pets. A presença deles num condomínio é 
plenamente possível, desde que haja a atenção e 
os cuidados necessários para com eles”, conclui 
o síndico Leonardo Farias.


