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As cláusulas abusivas constituem um dos 
meios mais comuns de lesão aos direitos dos 

consumidores, que com elas frequentemente se 
deparam ao adquirir produtos ou serviços. 
Confira na pág 13.

Manutenção 
corretiva ilimitada 

e preventiva 
mensal

Veja anúncio na pág 4
www.cadgraffics.com.brwww.cadgraffics.com.br
Veja anúncio na pág 2 

Saiba como identificar cláusulas abusivas em contratos condominiais

1º workshop sobre economia 
de água nos condomínios

DIA 8 DE MARÇO DE 2018 DAS 19h às 21h 
no auditório do Shopping Casa Sesign (esta-
cionamento para 56 carros com segurança)

Convidamos todos os síndicos (as) dos 
condomínios de Aracaju, que desejarem eco-
nomizar nas contas de água dos seus  condo-
mínios, sendo eles com contas individualiza-
das ou não.                                            Página 9
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O TeleCondo, serviço de consultoria para síndicos 
e condôminos garantidos do Brasil (41-223-
8030), tem recebido interessantes perguntas 

sobre o dia-a-dia do prédio. Algumas mostram 
peculiaridades que podem servir como exemplo ou 
inspiração para outros. Como esta, por exemplo: 

P. “Nossa subsíndica foi eleita junto com o síndico, 
mas na convenção diz que quem sofreu ação judicial 
não poderá ocupar cargo eletivo nem como sindico ou 
conselho, não diz subsíndica, mas ela não quer deixar o 
cargo, e está ocupando de vez em quando o de sindico. 
Pode?”

R. Resposta do TeleCondo: “segundo o que foi 
passado pela dúvida transcrita, percebe-se que a 
convenção estípula como um dos requisitos para 

ocupação de cargo 
eletivo, entenda-se 
sindico ou membro 
do conselho, que 
os postulantes não 
podem ter sofrido 
ação judicial (só 
do condomínio 

Restrições
ao subsíndico

LUIZ FERNANDO DE QUEIROZ
Autor do TPD-Direito Imobiliário, do Guia do 

Condomínio IOB e colaborador do Jornal do Sindico.
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ou qualquer ação?). Ressalta-se que a 
convenção apenas se refere aos cargos 
de síndico e de conselheiro, porém nada 
menciona quanto ao cargo de subsíndico. 
Se a subsíndica foi eleita conforme a 
vontade da assembléia, é porque de certa 
forma ela preencheu os requisitos para 
assumir o cargo.

Contudo pode-se questionar que a 
subsíndica não poderia assumir o cargo 
de síndico, quando este se ausenta porque 
a subsíndica não teria os requisitos 
previamente estipulados (antes de sua 
eleição) para assumir o posto de síndico. 
Ficam, por tanto, restritas as funções 
do subsíndico àquilo que a convenção 
estipular, não devendo assumir as 
atribuições reservadas ao sindico, por não 
preencher os requisitos estipulados na 

convenção.
O ideal, para este caso especifico, é que 

o conselho assuma temporariamente a 
administração provisória do condomínio 
no lugar do sindico, ma antes, porém, 
deve sempre observar o que a convenção 
determina, ou seja, se é permitido adotar 
tal medida.

A resposta do TeleCondo continua 
com outras observações a respeito da 
fiscalização dos atos praticados pelo 
sindico, o que não carece transcrever.

Que lições podemos tirar do episódio 
acima? Nenhuma ou muitas. Podemos ques-
tionar a resposta dada, podemos levanta 
outras interpretações. A primeira que nos 
ocorre é que se a convenção fez restrições 
aos candidatos aos cargos de sindico e de 
conselheiro – os mais importantes do con-

domínio – as mes-
mas limitações tam-
bém seriam válidas 
ao cargo de subsín-
dico.

Analogicamente, 
os requisitos para 
a eleição de um vi-
ce-governador são, 
ainda que omissa a 
lei, os mesmos que 
para presidente e 
governador, já que 
os primeiros subs-
tituem os segun-
dos, com todas as 
pregorrativas e res-
ponsabilidades, em 
casos de vacância 
temporária ou defi-
nitiva.

Houve erro em 
eleger como sub-
síndico quem não 
preenchia as condi-

ções para assumir o cargo de sindico. Res-
ta saber se o ato de eleição do subsíndico 
pela assembléia, sem as qualificações que 
a função de sindico exige, teria o condão 
de apagar a mácula de ação judicial (seria 
uma forma de perdão tácito), ou se a nódoa 
continuaria existindo, o que o impediria de 
assumir a função maior.

Não há uma resposta definitiva e única 
para o problema. O leitor, se pensar bem 
sobre o assunto, com certeza encontrará 
uma solução melhor. É o que esperamos.
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Sentir-se seguro é o maior privilégio que 
se pode ter hoje em dia. Por isso, é muito 
comum encontrar câmeras de segurança 

em diversos locais, seja em espaços abertos ou 
fechados, públicos ou privados.

Um sistema de câmeras hoje é sinônimo de 
controle e segurança, pois com ele não é neces-
sário estar em diversos locais para saber o que 
está acontecendo, já que o principal objetivo 
de um CFTV (Circuito Fechado de TV) é fazer 
o monitoramento em diversos ambientes ao 
mesmo tempo e oferecer recursos para gravar 
as imagens geradas para uma futura utilização. 

Assim, um projeto de câmera bem dimensiona-
do é essencial para a segurança do condomí-
nio, pois facilita o monitoramento do ambiente 
pela portaria ou sala de controle.

Atualmente existem vários de tipos de câ-
meras e lentes para aplicações distintas. E para 
elaborar o projeto ideal para o seu condomí-
nio é importante saber suas funcionalidades e 
aspectos, por isso separei algumas dicas para 
você. Vamos a elas:

Existem câmeras HD e Full HD, externas e 
internas, câmeras IP, câmeras com detecção de 
face, linha e cerca virtual (que delimita áreas ou 
linhas que quando invadidas soa um alarme), 
abandono ou retirada de objetos (alarme na 
aparição ou o sumiço de algum objeto na cena). 
As câmeras mais populares são as HD com 
infravermelho e lente 2,8 mm, esse modelo 
é bem acessível e tem um excelente custo 

beneficio. Já as câmeras Full HD são mais caras, 
porém têm uma qualidade superior e possuem 
mais recursos.

Para os condomínios com grandes 
extensões, as câmeras IP são as mais indicadas, 
pois elas podem atingir alguns quilômetros de 
distância do gravador sem perder qualidade. As 
câmeras com infravermelho, ou visão noturna, 
funcionam através de LEDs com infravermelho 
que acedem automaticamente quando o 
ambiente fica escuro, dependendo do modelo e 
do fabricante a distância pode variar entre 10 
e 50 metros.

No tocante as lentes, elas possuem ângulos de 
abertura maior e menor, com foco para longe e 
para perto, com compensação de luz (compensa 
claridade oriunda do sol, farol de veículos, etc.) 
e visão noturna. Portanto, é ideal que escolha as 
lentes adequadas para cada ambiente. As lentes 

Saiba como escolher a câmera ideal para cada ambiente
JORGE MAX NUNES GOMES
Especialista em Sistemas de Segurança 
Eletrônica Condominial 
Diretor Operacional da Cometaserv
CREA-SE 270795705-4 
max@cometaserv.com.br

Síndico

 Conte com nosso apoio! Conte com nosso apoio!

Nós sabemos quais os seus problemas 
e podemos ajudá-lo a ter uma 

gestão de sucesso.

A Brasil Condomínio está presente em 
três estados e possui mais de 

20 anos de experiência.

agência Aracaju

Administração de Condomínio para apoiar, valorizar e tranquilizar.

®

Rua Pedro José do Nascimento, nº 2982
Bairro Luzia - Conjunto Médice II | Aracaju/SE

(79) 3085-1863   Tim (79) 9 9100-5921 
Vivo (79) 9 9844-0427  Oi (79) 9 8822-6496

www.brasilcondominio.com.br
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A ArtNer Comuni-

cação é a editora 

responsável pela 

produção gráfica do 

Jornal do Síndico. 

Uma parceria em-

presarial de sucesso 

com a qualidade 

que você lê.

Além de jornais, 

a ArtNer produz 

livros e revistas, 

também folderes, 

panfletos, cartões 

e outros materiais 

gráficos.

Precisando, é só 

falar com a gente: 

Joselito Miranda, no 

telefone: 

(79) 3043-1744 ou 

99131-7653   

e-mail: joselitomkt@

hotmail.com

INFORMATIVO SECOVI/SE
Eu, Juliano Lopes Barbosa, brasileiro, advogado, informo 

a sociedade em geral e a quem mais possa interessar que 
Renuncio neste ato ao cargo de Diretor Presidente do Secovi-SE 
por livre e espontânea vontade em razão de motivos pessoais e 
compromissos assumidos perante clientes. Desde já agradeço a 
compreensão de todos bem como a honra de poder ter conhecido 
diversas pessoas nessa trajetória. 

Maiores informações tratar com Gilmar Antonio (Vice 
Presidente Condomínios)  Fone: (79) 99961-0164. 

Atenciosamente, 
Juliano Lopes.

com ângulo de visão mais abertas tem aproximadamente 96º de abertura 
horizontal e são indicadas para áreas pequenas como elevadores, casa de 
bomba, pequenos depósitos, etc.

Vale a pena salientar que não adianta escolher bem a câmera, colocar 
em um ponto estratégico e não dimensionar bem a fonte que as alimen-
tará. Tenho verificado que os problemas mais recorrentes nos chamados 
de manutenção dos condomínios de Aracaju, são fontes mal dimensio-
nadas. Afinal, sem a alimentação correta, a câmera a noite não consegui-
rá acender os LEDs, consequentemente, não terá visualização noturna, 
além de ter o seu tempo de vida útil reduzido.

Outro ponto importante é referente às conexões que devem ser pro-
tegidas com caixas herméticas. É bastante comum encontrar as conexões 
expostas às ações do tempo, isso afetará a qualidade da imagem e dimi-
nuirá o tempo de vida útil das conexões e da própria câmera.

Com relação aos cabos, os mais utilizados são cabos de rede, coaxial, 
fibra ótica ou sinal via rádio. Nesse caso, deve ser analisado o melhor 
custo benefício de acordo com o projeto. Entretanto, para projetos pe-
quenos os cabos mais usados são cabo coaxial e cabo de rede.

Em suma, o mais importante é que o síndico sempre procure um 
especialista de segurança eletrônica condominial para a instalação e 
manutenção do projeto de CFTV, e com esses breves conhecimento saberá 
escolher a melhor proposta para o seu condomínio, que vise, acima de 
tudo, qualidade e segurança.
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A Sexta Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho não admitiu recurso contra 
decisão que reconheceu o direito de um 

porteiro empregado de uma empresa terceirizada, 
prestadora de serviços ao Condomínio, de 
receber salários e benefícios conforme as normas 
coletivas atinentes ao Condomínio.

O empregador o remunerava na função de 
serviços gerais com base na norma coletiva 
aplicada às empresas de prestação de serviços de 
portaria, limpeza e jardinagem naquela região. 
Mas, segundo o trabalhador, as atividades que 
exercia eram de porteiro e seu contrato deveria 
observar o instrumento coletivo voltado para 
edifícios e condomínios em geral.

O juízo de primeiro grau deferiu a pretensão do 
empregado, e o Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região (Campinas/SP) manteve a sentença, 
com a fundamentação de que o porteiro atuava 
em atividade típica de condomínios. Por essa 
razão, deve ter tratamento igual aos empregados 
diretamente contratados pelo Residencial Villa 
Fontana, sob a pena de se permitir que a empresa 
prestadora de mão de obra contrate para uma 

Porteiro terceirizado 
obtém direitos 

coletivos iguais aos dos 
contratados diretamente 

pelo condomínio

ANSELMO COSTA SANTOS 
Contador, Economista e sócio diretor 
da Síndico Office Administradora de 
Condomínios
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determinada função e remunere por outra, como 
no caso.

No recurso ao TST, a empresa terceirizada 
alegou que o trabalhador é empregado de 
empresa prestadora de serviços, e está vinculado 
ao Sindicato dos Empregados em Empresas de 
Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação 
e Administração de Mão-de-obra, Trabalho 
Temporário, Leitura de Medidores e Entrega 
de Avisos do Estado de São Paulo (Sindeepres), 
“porque é a atividade patronal predominante 
que define a categoria profissional de seus 
empregados”, afirmou a defesa.

Mas, para a Sexta Turma, a empresa prestadora 
de serviços terceirizou empregados fora de seu 
rol comercial de atividades, com o intuito de 
pagar salário menor ao porteiro. Os ministros 
ressaltaram que foi identificada a fraude pelos 
juízos anteriores, e, assim, a decisão do TRT não 
tem motivo para ser reformada, pois está em 
conformidade com o artigo 9º da CLT, que define 
serem nulos os atos praticados com o objetivo de 
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos 
preceitos da CLT. Segundo o relator do recurso de 
revista, ministro Augusto César Leite de Carvalho, 
“prevalece o princípio trabalhista da primazia da 
realidade”.

Por unanimidade, a Turma não conheceu do 
recurso. 

Fonte: TST
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Em vários momentos temos sidos 
surpreendidos pelas mídias, com notícias 
de tragédias que envolvem aos mais 

variados tipos de construção. Ora, pontes e 
viadutos ora, prédios residenciais e comerciais. 
Quando não ceifando vidas, deixando pessoas 
com graves sequelas, não só físicas, mas também 
psicológicas. Podemos aqui, ilustrar várias 
dessas situações. As mais recentes, vistas em 
noticiário nacional, foram ambas em Brasília, 
neste mês de fevereiro. Um prédio residencial, 
com a ocorrência de desabamento parcial de 
parte de uma laje. E o outro, com desabamento 
de parte do tabuleiro (pista de rolagem) de um 

Inspeção prévia de obras em condomínios – Parte 1
ENG. LEONARDO MEDINA
Especialista em Engenharia 
Condominial, Patologia das 
Construções, Estruturas de 
Concreto e Metálica e Perícias 
de Engenharia.

viaduto. Graças à Deus, ambos sinistros sem a 
ocorrência de vítimas, apenas danos materiais. 
Mas até quando continuaremos vendo estas 
tragédias?  Porquê que estas situações ainda 
acontecem? Respondendo a primeira pergunta, 
após longos anos vivenciando essa situação 
a sociedade e os governos começaram a se 
mobilizar. Um dos primeiros estados a andar na 
vanguarda foi o estado de Sergipe, através da 
criação da lei municipal da cidade de Aracaju, 
LEI Nº 1.474, DE 16.06.1989, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de manutenção de prédios 
e vistorias periódicas. Em dezembro de 1999, 
no município de Aracaju é sancionada a LEI 
Nº 2.765, que acresce e altera dispositivos 
da Lei Municipal Nº 1474, anteriormente 
mencionada. Ainda é possível observar nos 
dias atuais, a exemplo de Brasília, a capital 
do nosso país, a inexistência de qualquer Lei 
que obrigue vistorias periódicas preventivas 

em prédios residenciais e comerciais, além de 
outras construções.

Para que esta postura preventiva ocorra em 
âmbito nacional, desde o ano de 2011, encon-
tra-se nos trâmites processuais, junto ao Se-
nado Federal, o Projeto de Lei do Senado n° 
491, de 2011, de autoria do Senador Marce-
lo Crivella, atual prefeito da cidade do Rio de 
janeiro. Cuja ementa, determina a realização 
periódica de inspeções em edificações e cria 
o Laudo de Inspeção Técnica de Edificação. 
Ou seja, cria a exigência da inspeção prévia e 
periódica em edificações destinada a verificar 
as condições de estabilidade, segurança cons-
trutiva e manutenção; estabelece que o ob-
jetivo da inspeção é efetuar o diagnóstico da 
edificação por meio de vistoria especializada, 
utilizando-se de Laudo de Inspeção Técnica 
de Edificação, onde caberá ao proprietário ou 
responsável pela administração da edificação 



9Ano III • Nº 25 • FEVEREIRO 2018 • Aracaju/SE

DIA 8 DE MARÇO DE 2018 DAS 19h às 21h No auditório do 
Shopping Casa Sesign (estacionamento para 56 carros com se-
gurança)

Convidamos todos os síndicos (as) dos condomínios de Ara-
caju, que desejarem economizar nas contas de água dos seus  
condomínios, sendo eles com contas individualizadas ou não.  

Haja vista que 54 condomínios de Aracaju, sendo na sua 
maioria verticais com a metade com água individualizada; no 
Workshop os se-
nhores (as) ouvirão 
o testemunho de al-
guns Síndicos (as) 
que já instalaram e 
quitaram o bloque-
ador com as eco-
nomias alcançadas, 
e o beneficio fica 
permanente para o 
condomínio, a peça 
tem 5 anos de ga-
rantia e não neces-
sita de manutenção 
preventiva, haverá 
apresentação em 
DataShow com a vi-
sualização de pré-
dios e diferentes 
instalações , o dia 
08/03 é também o 
Dia Internacional da 
Mulher e toda Síndi-
ca que comparecer 
ao 1° Workshop da 
economia de água 
em condomínios, 
terá uma condição 
mais especial ainda 
no dia do Evento, 
são apenas 80 VA-
GAS.

O síndico ou sín-
dica devem confir-
mar presença  até de 
05/03 pelo whatsa-
pp  99674-00416-  
Aliomar (Dr. Água)

1º workshop sobre economia 
de água nos condomínios

providenciar as ações corretivas, sob pena de multa diária. 
Na continuidade evolutiva desse processo, em abril de 2014 a ABNT 

– Associação Brasileira de Normas Técnicas, disponibilizou à sociedade 
a norma técnica NBR 16280 – Reforma em edificações - Sistema de ges-
tão de reformas, dois anos após o desabamento do Edifício Liberdade, 
de 20 andares, e de mais dois prédios, no centro do Rio de Janeiro, em 
25 de janeiro de 2012. O acidente ocorreu após 74 anos da entrega do 
seu habite-se. Foi provocado por reformas irregulares, desde amplia-
ções a retiradas de parte da estrutura de forma indiscriminada, desde 
o início após o seu recebimento até a data da ocasião da tragédia, pro-
vocando a morte de 17 pessoas, além de mais cinco desaparecidos até 
hoje. A atribuição principal dessa norma, a partir de sua última atuali-
zação, foi de cobrar do engenheiro ou arquiteto a responsabilidade téc-
nica pelo projeto e pela obra. Esta norma, estabelece as etapas de obras 
de reformas e lista os requisitos para antes, durante e depois de uma 
reforma em um prédio (partes comuns) ou em uma unidade autônoma. 
Toda obra de imóvel que altere ou comprometa a segurança da edifica-
ção ou de seu entorno precisa ser submetida à análise da construtora/
incorporadora e do projetista, dentro do prazo decadencial (a partir do 
qual vence a garantia)

Com relação à segunda pergunta, responderemos no próximo editorial 
acrescido de mais informações. 
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Dentre os funcionários que trabalham 
no condomínio, é comum que haja 
aqueles que desempenham suas 

funções no período da noite, isto é, após as 
22h. Porteiros, recepcionistas, vigilantes 
são alguns dos cargos que geralmente 
apresentam essa característica em comum. 
Tal particularidade os enquadra na 
categoria de trabalho noturno, a qual possui 
especificidades de acordo com a legislação 
brasileira. 

De acordo com a CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho), que regulamente 
as relações trabalhistas no país, trabalho 
noturno é definido como a jornada laboral 
que consiste em atividades realizadas no 
intervalo compreendido entre as 22h às 5h 
do dia seguinte, período que se pressupõe 
maior desgaste físico e que - portanto - exige 
compensações para ser exercido. 

Uma das principais dúvidas do 
empregador é saber quanto custa uma hora 
de serviço noturno. As horas noturnas do 
trabalho nesse horário especial devem ser 

Trabalho noturno 
e suas particularidades

(Redação com assessoria)

pagas com um acréscimo de no mínimo 20% 
sobre o valor da hora de trabalho diurna. 
Em termos práticos, por exemplo, se um 
empregado recebe por hora a remuneração 
normal diurna de R$ 20,00 um empregado 
que desempenhar a mesma função entre 
22h e às 05h, o valor hora desse funcionário 
deve ser de R$ 24,00.

Entretanto, o que gera mais dúvidas é 
a contagem do tempo em si, que é feita de 
modo distinto do serviço diurno: se para o 
trabalhador diurno 1 hora de trabalho equivale 
a 60 minutos, para o trabalho noturno urbano 
equivale a 52 minutos e 30 segundos, ou seja, 
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a cada 7 horas trabalhadas neste período são 
computadas 8 horas de trabalho.

Para a especialista em direitos 
trabalhistas, Cecília Teixeira de Carvalho 
do Escritório Bobrow Teixeira de Carvalho 
Advogados , cada jornada possui uma 
característica única perante a lei. “No 
caso da jornada noturna existem diversas 
peculiaridades que acabam confundindo 
um pouco, entre as principais dúvidas estão: 

as horas trabalhadas e a compensação no 
salário conhecido também por adicional 
noturno”, afirma. 

A advogada frisa que existem alguns 
casos onde a jornada do trabalhador acaba 
sendo mista. “Quando o empregado começa 
a trabalhar durante o dia e termina no 
período da noite, a lei prevê que o adicional 
noturno deve ser pago apenas às horas 
realizadas no período noturno, não sendo 
necessário o acréscimo para as horas 
trabalhadas durante o período diurno”, 
explica a especialista.

Outra particularidade a ser ressaltada 
é que o adicional noturno integra a 
remuneração do trabalhador e impacta 
diretamente nos valores de pagamentos 
como férias, 13° Salário e FGTS. Menos nos 
casos excepcionais, onde a jornada ocorre 
como exceção.
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GRUPO UNIÃO SUPERVISORES

O 6º encontro foi um sucesso, com um domingo 
de muita alegria para os supervisores do grupo 

união, com música ao vivo, comidas, bebidas, e 
sorteios de brindes. Agora também a cada 15 dias 
o futebol do grupo muito bom. Em breve o grupo 
união supervisores terá sua sede para receber os 
companheiros de categoria.

Roberto Rosemberg Diretor do grupo informa 
que o supervisor que tiver interesse em participar 
do grupo união supervisores, é só entrar em contato 
que será bem vindo, em 2018 o grupo promoverá 
vários eventos aguardem.

O grupo tem 218 supervisores, 35 empresas 
parceiras que está junto com o grupo, as melhores 
empresas do estado de Sergipe.
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Começo de ano normalmente é uma época de bastante 
mudanças no condomínio. Desde a aprovação de orçamento 
para o ano, alguns passando por processos eleitorais. 

Entretanto, a principal questão que normalmente ocorre é a 
renovação ou mudança dos contratos de prestação de serviços por 
parte do síndico. Aumento de salários e outros encargos correlatos 
fazem com que as empresas busquem reajustar seus valores para 
cima e, na parte da administração condominial, o síndico precisa 
buscar manter ou reduzir estes custos.

Neste artigo, vamos tratar sobre contratos que, num conceito 
clássico, é entendido como o acordo de duas (ou mais) vontades, 
na conformidade da ordem jurídica, destinada a estabelecer uma 
regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de 
adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza 
patrimonial. Ou seja, um contrato nada mais é do que a expressão 
da vontade das partes colocadas por escrito.

Entretanto, com a evolução das relações sociais e, sobretudo, 
com o advento das empresas e seus negócios jurídicos altamente 
especializados, os contratos deixaram de ter essa característica 

negocial, ou seja, esse caráter bilateral. Normalmente, as empresas 
prestadoras de serviço, de tanto contratarem, já possuem modelos 
pré-fabricados, os chamados “contratos de adesão”.

Assim, estando o condomínio numa relação desigual de 
forças quando da concepção do contrato, é preciso fazer uma 
interpretação dos princípios da boa-fé objetiva – consagrado na 
doutrina e jurisprudência, mas, sobretudo, positivado em nossos 
Códigos Civil e de Defesa do Consumidor – e sobretudo da função 
social do contrato.

As cláusulas abusivas constituem um dos meios mais 
comuns de lesão aos direitos dos consumidores, que com elas 
frequentemente se deparam ao adquirir produtos ou serviços. 
Foi reconhecendo essa vulnerabilidade que o Código de Defesa do 
Consumidor proibiu expressamente às cláusulas abusivas com a 
previsão em abstrato das cláusulas consideradas nulas de pleno 
direito.

Para Hélio Zagheto Gama  “as cláusulas abusivas são aquelas que, 
inseridas num contrato, possam contaminar o necessário equilíbrio 
ou possam, se utilizadas, causar uma lesão contratual à parte a 
quem desfavoreçam”. Logo, hão de ser consideradas abusivas, nas 
relações de consumo, as cláusulas contratuais que atribuírem 
vantagens excessivas ao fornecedor e demasiada onerosidade ao 
consumidor, gerando um injusto desequilíbrio contratual.

Em contratos de prestação de serviço condominiais, muitas 
vezes, encontramos cláusulas que possuem uma interpretação 
dúbia ou mesmo que deixa a parte do síndico/condomínio 
em extrema desvantagem. Porém, é preciso analisar que nem 
toda cláusula aparentemente abusiva, de fato, o é. É o caso, por 

exemplo, da cláusula de “aviso 
prévio” para o caso de rescisão 
imotivada por uma das partes 
ou mesmo da multa aplicada 
nesses casos. Muitas são as 
demandas nesse sentido 
em diversos contratos de 
consumo e, como se verifica 
na jurisprudência abaixo, 
nem sempre é favorável ao 
condomínio:
TJ-RJ - APELACAO APL 
00298798520128190209 RJ 
0029879-85.2012.8.19.0209 (TJ-
RJ)
Data de publicação: 06/11/2013
Ementa: Cível. Contrato de 
prestação de serviços de 
administração condominial. 
Pretensão de cobrança de 
multa contratual por rescisão 
unilateral sem observância da 
notificação prévia. Procedência 
do pedido. Apelação da parte ré. 
Cláusula contratual versando 
sobre hipótese de rescisão que 
assegura a ambas as partes 
a equivalência no exercício 
deste direito. Ausência de 
excessividade ou vantagem 
exagerada da parte adversa. 
Alegação de abusividade e 
violação à boa fé contratual 
que não restou demonstrada. 
Rejeição desta tese. Contrato 
que embora preveja a hipótese 
de renovação automática não 

se confunde com vigência por prazo indeterminado. Inobservância 
do prazo para notificação prévia quanto à intenção de rompimento 
da relação contratual que deve ser sancionada na forma pactuada. 
Aplicação do artigo 603 do CC/02 . Sentença que deve ser prestigiada. 
Desprovimento do recurso. Decisão monocrática e liminar, nos 
termos do artigo 557 , caput do CPC .

É fundamental, pois, que antes da assinatura de qualquer 
contrato de prestação de serviço ou mesmo na fase negocial 
que o síndico ou gestor condominial submetam as propostas e 
as minutas contratuais a profissionais competentes, seja para 
elucidar e simplificar os contratos, deixando-os mais claros e 
condizentes com as vontades ali presentes, seja para evitar que 
problemas ou demandas judiciais surjam num futuro próximo 
abalando a relação negocial entre condomínio e prestadores, 
proporcionando assim uma equidade nas relações e, acima de 
tudo, tranquilidade na gestão.

Saiba como identificar cláusulas abusivas em contratos condominiais
THIAGO NORONHA VIEIRA 
thiagonoronha@acnlaw.com.br
Advogado. Sócio do Álvares 
Carvalho & Noronha – Advocacia 
Especializada (ACNLaw). Pós-
Graduando em Direito Empresarial 
pela PUC/MG. Membro da Escola 
Superior de Advocacia (ESA/SE).
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ANA SARMENTO  - PRESIDENTE
Advogada, Mediadora e Árbitra vinculada a 
MEDIA - Câmara de Mediação e Arbiragem. 
Coordenadora do Núcleo de Resolução de 
Conflitos da ESA/SE. Presidente da Comissão de 
Mediação e Arbitragem dpo BDFAM/SE. CMDM.

Fundada em 2015 A MEDIA SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 
Câmara de Mediação e Arbitragem é uma entidade privada, 
ética, independente, especializada na solução de conflitos 

por meio da Mediação e Arbitragem, também chamados de “meios 
adequados/alternativos para pacificação de conflitos”, sendo esta 
a melhor opção para aqueles que buscam solução legal, rápida, 
flexibilidade, informalidade, confidencialidade, definitiva e a um 
custo acessível para as partes envolvidas que buscam os métodos 
mais práticos e eficiente para resolução de controvérsias.

Veja abaixo alguns questionamentos da nossa produção e tire 
suas dúvidas:

Pergunta - Jornal do Sindico: O que é a Media?
Resposta -  Dr. Ana Sarmento: A Media é uma câmara de 

resolução de conflitos, uma câmara privada; temos no nosso 
corpo, profissionais capacitados para mediar e arbitrar conflitos, 
temos um cuidado muito grande em ter na nossa equipe 
não necessariamente advogados, mas praticamente todos 
tem formação superior. temos alguns critérios muito rígidos 
na formação do nosso corpo que seria ter pelo menos uma 
graduação, isso é uma forma de qualificar melhor o serviço para 

quem está procurando este 
serviço, por que?; a mediação 
não é só para o advogado, é 
também para a dona de casa, 
pedagogo, psicólogo, contador 
que é uma área de expansão 
para o campo de mediação e 
arbitragem a nível nacional por exemplo.

Pergunta - Jornal do Sindico: Como está o cenário atual 
do mercado sergipano na área de mediação de conflitos?

Resposta – Dr.Ana Sarmento: Nós estamos trabalhando na 
área de mediação de conflito a mais de dois anos, independente 
da media, temos um trabalho a nível institucional, a gente tem 
corrido muito para disseminar a cultura da mediação e da 
arbitragem porque ambas são leis federais, as pessoas precisam 
compreender da necessidade de você buscar o judiciário em 
última instancia porque a mediação e arbitragem são justiças 
privadas e com aval da própria justiça, nós temos em quanto 
media um convenio com o conselho nacional de justiça, temos 

cadastro no CNJ e nós somos também a única câmara que tem 
um convenio com o tribunal de justiça local ou seja, o que for 
mediado aqui, tem valor jurídico, a mediação em quanto você 
faz um acordo a nível de uma câmara privada no caso da media 
você tem o título executivo extra judicial e se você quiser que seja 
homologado para se tornar um título executivo judicial o que 
você tem que fazer a Media encaminha isso para o tribunal de 
justiça pra validar, por isso que é tão importante ter um corpo 
técnico bem preparado.

Pergunta - Jornal do Sindico: Você pode exemplificar um caso 
em condomínio que pode entrar em uma mediação de conflito?

Resposta - Ana Sarmento: Briga de vizinhos, questões sobre 
garagem, barulho etc.

Nossa equipe:

Mediação de conflitos para condomínios

Adelma Pinheiro

Laura Amorim

Diego Corrêa

Naftali Ferreira

Eliza Marques

Yuri Andrei
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Por vezes os síndicos têm problemas em sua prestação de contas, 
em razão da ausência de documentos fiscais que lastreiem as 
contratações feitas em favor do condomínio, estando sujeito até 

mesmo, a ressarcir o condomínio por eventuais prejuízos. Contudo, que 
documentos fiscais são esses? É a popular Nota Fiscal ou, quando for o 
caso, Cupom Fiscal.

Mas qual a importância destes documentos? Eles provam o que? Na 
verdade a Nota Fiscal ou Cupom Fiscal, são tidas no Direito Tributário 
como Obrigações Acessórias. Estes documentos informam que houve 
um fato gerador (venda, compra, serviços, rendimentos, lucro, entre 
outros) ao fisco, e por consequência este tem ciência que possui um 
crédito tributário junto a aquele contribuinte. Mas para o condomínio 
e o sindico o que mais importa é o comprovante de que o valor que saiu 
do caixa do condomínio, foi o mesmo que consta na Nota fiscal. Lógico 
que é uma presunção que o valor do documento fiscal é o mesmo que 
o contratado efetivamente recebeu, não sendo necessariamente uma 
verdade absoluta, podendo a realidade divergir dos documentos fiscais.

Aliás, vocês sabem o conceito de contribuinte? Contribuinte, é aquela 
pessoa jurídica ou física de quem o fisco possui autorização legal para 
cobrar determinado tributo. Porém, o conceito de contribuinte é amplo, 
ele pode ser dividido de forma simplória em dois: a) contribuinte de fato; 

Cuidados ao contratar autônomos sob o aspecto fiscal
RELBER ALMEIDA DE SOUSA - 
OAB/SE 9.772
Advogado Especialista em Direito 
Condominial e Direito Tributário – 
Sócio-fundador do escritório Fortes 
& Almeida Sociedade de Advogados
duvidas@fortesealmeida.adv.br
Site: www.fortesealmeida.adv.br

b) contribuinte de direito. Mas o que seriam esses, o contribuinte de fato 
de uma forma simplificada seria o sujeito passivo que praticou o fato 
gerador, e por conta disso é quem deve pagar o tributo. Já o contribuinte 
de direito seria aquele que, em razão da lei, não praticou o fato gerador, 
mas é o responsável pelo pagamento.

Foi necessário esclarecermos o leitor acerca do conceito tributário 
de contribuinte, pois o mesmo se faz necessário para entendermos 
a tributação no caso de profissionais autônomos. Acontece muito na 
esfera condomínio de o sindico contratar profissionais autônomos, 
que na sua maioria não emitem nota fiscal. Mas o que são profissionais 
autônomos? São na sua grande maioria prestadores de serviços que 
realizam atividades diretamente como pessoas físicas, ou seja, não 
possuem CNPJ, logo não tidas como pessoas jurídicas.

Neste ponto os síndicos devem ter muito cuidado ao contratar autô-
nomos, tendo em vista que a maioria não possui conhecimento técnico de 
que quando o condomínio, uma pessoa jurídica, contrata uma pessoa físi-
ca para realizar algum serviço, o condomínio assume um ônus tributário. 
O qual se não for observado, o sindico poderá ser responsabilizado. Mas 
quais seriam esses ônus tributários? Quando sindico contrata um profis-
sional autônomo, e este por não realizar a emissão de nota fiscal, o sindico 
deve ao final do serviço elabora um RPA (Recibo de Pagamento de Autô-
nomo), obrigação do contratante, que é o meio fiscal por meio do qual, o 
condomínio declara para os devidos fins fiscais e contábeis que procedeu 
com o recolhimento dos tributos devidos em razão daquela contratação.

E que tributos são esses que o Condomínio deve pagar toda vez que 
contratar um autônomo? O condomínio deve reter na fonte o IRPF (Im-
posto de Renda de Pessoa Física), obedecendo a tabela progressiva e ob-
servando a faixa de isenção. Bem como, 11% (onze por cento) de Contri-
buição Previdenciária devida pelo profissional (Lei 8.212/91, artigo 21, 
§2º, I c/c artigo 30, I); b), e quando for o caso o ISS (Imposto sobre Servi-
ços), este último dependerá da legislação municipal e sua alíquota varia 

de acordo com o município tributante, no caso de Aracaju/SE (Lei Muni-
cipal 1.547/89, artigos 106 e 107-A) o ISS é pago em alíquota fixa pelo 
profissional autônomo, motivo pelo qual não é devido o recolhimento na 
fonte (isso mesmo, é o condomínio o contribuinte de direito que tem o 
dever legal de reter e pagar ao fisco estes tributos, muito embora o con-
tribuinte de fato seja o autônomo). Além desses tributos, o condomínio 
deve arcar, agora como contribuinte de fato, com o pagamento de 20% 
(vinte por cento) referente a Contribuição Previdenciária Patronal (Lei 
8.212/91, artigo 22, III), calculada sobre o valor cobrado pelo serviço.

Ou seja, quando o sindico for contratar um autônomo para prestar 
qualquer tipo de serviço, deve primeiro informar ao contratado que 
será deduzido do valor a ser pago a ele os tributos devidos. Embora 
o tributo deva ser deduzido do valor pago pelo condomínio, pode o 
sindico e contratado por convenção contratual atribuir ao condomínio 
o pagamento dos tributos devidos na fonte, não havendo qualquer 
desconto do valor a ser pago ao autônomo, recebendo este o valor bruto 
firmado para a realização do serviço. Destarte, ao termino do serviço, o 
condomínio deve emitir o RPA, bem como proceder com o pagamento 
dos tributos devidos.

Salienta-se que, caso o condomínio não emita o RPA, nem tampouco 
pague os tributos devidos, o sindico que procedeu com este tipo de 
contratação, poderá ter problemas em sua prestação de contas. E por 
consequência, culminará numa reprovação de suas contas, ou ainda, 
as tê-las questionada judicialmente para que se explique em juízo, e 
eventualmente será responsabilizado por possíveis prejuízo sofridos 
pelo condomínio por sua gestão.

A fim de evitar este tipo de situação é que se faz de suma importância 
uma acessória contábil e jurídica competente, especializadas em 
condomínios.

Ficou com alguma dúvida?! Entre em contato via duvidas@
fortesealmeida.adv.br.


