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Notas

Editorial
Prezados associados,

trabalho. O porteiro foi agredido
após se negar a atender pedido
do morador para abrir o portão do
edifício para a entrada de pessoas
sem autorização do síndico. Embora
o empregado tenha agido de acordo
com a convenção do condomínio,
isso não impediu que o morador
partisse para cima dele com ofensas
e agressões físicas.

É com imensa satisfação que fazemos chegar às suas mãos mais uma edição da
Revista do SEABENS.

Diretoria - 2014/2017
Presidente

Horácio Prol Medeiros
1º Vice-presidente

José Luis Sancho Castro
2º Vice-presidente

José Roberto Frutuoso

Dando continuidade à linha editorial que adotamos desde a retomada do
periódico, nas próximas páginas você terá a oportunidade de saber as novidades
sobre o trabalho desenvolvido em nosso sindicato, bem como acompanhar temas
que são de grande relevância para nossa profissão, com especial atenção, na
administração de condomínios.
Apenas para adiantar, gostaria de destacar a visita que alguns de nossos diretores
fizeram ao Ministro do Trabalho, no intuito de reestabelecermos nossa base
territorial. Ainda com esse objetivo e visando termos ainda mais articulação
perante os poderes constituídos, o SEABENS agora faz parte do rol de entidades
filiadas à Confederação Nacional de Serviços (CNS) e à Federação de Serviços
do Estado de São Paulo (FESESP). Temos certeza de que a CNS e a FESESP
contribuirão muito para que possamos alcançar êxito em nossos justos pleitos.
Desde já quero muito agradecer ao José Luiz Nogueira Fernandes, presidente da
FESESP, por todo o apoio e incentivo.

Conecta Imobi Brasil
Acontece em São Paulo, no dia
09/04, o Conecta Imobi Brasil –
evento Inspirado nos principais
eventos de tecnologia, inovação
e vendas de imóveis do mercado
imobiliário mundial.

1º Secretário

Rosana Cosme Guerreiro
2º Secretário

Vilson da Silva Rocha
1º Tesoureiro

Vilson da Silva Rocha Filho
2º Tesoureiro

Por fim, não poderia deixar de registrar meu agradecimento a todos aqueles
que me confiaram um novo período à frente do SEABENS. Temos muito ainda
por fazer e precisamos contar com a ajuda e participação de cada um de nossos
associados. Buscaremos, sem dúvida alguma, reforçar nossas campanhas
institucionais e de incentivo à contratação de empresas filiadas ao SEABENS,
tendo o Selo de Qualidade SEABENS como referência e diferencial.
Sem mais para o momento, agradeço a atenção de todos.

Tiago Vallejo Marsaioli
Conselho Fiscal

Fernando Vera Vidaller
Alfredo de Deus Camaño
Francisco de Paula C. de Souza Brito

Um fraternal abraço
Horácio Prol Medeiros
Presidente
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O SEABENS faz parte, desde
o segundo semestre de 2013,
da CNS – Confederação Nacional de
Serviços e da Federação de Serviços
do Estado de São Paulo (FESESP).
A referida filiação deverá contribuir
para o restabelecimento da base
territorial do sindicato na Baixada
Santista bem como oferecer uma
série de novos cursos e serviços aos
nossos associados.

Enacon 2014
O encontro anual das empresas
especializadas em administração
de condomínios – Enacon SecoviSP 2014 – já tem data e local
marcados. A 10ª edição do evento

acontecerá entre os dias 13 e 15
de outubro, na sede do Secovi-SP,
localizada na Rua Doutor Bacelar,
1.043 – Vila Mariana, em São Paulo.

Dano moral
O condomínio responde
diretamente pelos atos praticados
pelo condômino, observado o
direito de regresso. Assim entendeu
o Tribunal Regional do Trabalho
da 9ª Região ao condenar um
condomínio de Curitiba a indenizar
em R$ 2 mil por danos morais
devido à agressão física e verbal
de um morador a um porteiro.

O Conecta promete apresentar as
novidades do marketing imobiliário
com palestras práticas e dinâmicas,
compartilhando dicas e cases que
podem ajudar a transformar o
modo de se vender imóveis.
Além da opção presencial, o
evento também disponibiliza a
participação on-line. Outras
informações e inscrições:
www.conectaimobi.com.br

Para o TRT-9, o condomínio
equipara-se a empregador
e sendo assim responde pela saúde
física e moral de seus empregados
em ambiente de trabalho. Pela
decisão, o condomínio foi omisso ao
não evitar “atitudes descivilizadas”
por parte de seus condôminos,
expondo seus empregados a
situações inadequadas para a
existência de um ambiente de
trabalho adequado. O condomínio
ainda foi condenado a reconhecer
a rescisão indireta do contrato de
SEABENS - 03

Especial

Assessoria Jurídica

Enfretando problemas no dia-a-dia do
condomínio

No último dia 19 de dezembro, no
auditório da Porto Seguro Seguros,
o SEABENS promoveu a palestra
“Enfrentando problemas no
dia-a-dia do condomínio”,
ministrada pelo advogado
Alexandre Marques.
O SEABENS, também em parceira
com a Porto Seguro, já havia
realizado uma outra apresentação
do Dr. Alexandre, contudo, nesta
oportunidade agora, o palestrante
buscou dar um enfoque prático
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e jurisprudencial ao tema.
Em sua explanação, Dr. Alexandre
fez questão de ressaltar que todo
o síndico, nos dias de hoje, precisa
conciliar os recursos arrecadados,
com as inadimplências e a dinâmica
da economia. Destacou ainda a
gama de responsabilidades que
o cargo de síndico acarreta, bem
como as características de
apaziguador, receptivo e conciliador
que a função exige.
“Uma gestão de sucesso precisa

contar com a participação
de uma equipe diretiva engajada,
de uma administradora
tecnicamente preparada e uma
de assessoria jurídica especializada,
em auxílio ao trabalho do síndico”,
comenta o palestrante.
Durante a palestra, Dr. Alexandre
respondeu dúvidas sobre multas
e atitudes antissociais. Sobre
as atitudes que fogem o bem
comum destaque para conflitos
que envolvem barulho, animais,
vazamentos e consumo
de entorpecentes. “Ter bom censo,
sem dúvida ainda está entre
os primeiros mandamentos da vida
em condomínio, afinal, o seu direito
esbarra no direito do seu vizinho
e vice-versa”, completou.
O tema inadimplência também
foi amplamente discutido com a
participativa plateia. Dr. Alexandre
ressaltou a importância do diálogo e
de se esgotar as tentativas de acordo
antes de qualquer demanda judicial.
“Aumentar os juros é uma das
ferramentas que alguns condomínios
vem utilizando para diminuir a
inadimplência”, revelou o advogado.
Em breve, o SEABENS realizará
novas palestras, voltadas para
as administradoras e também para
os síndicos. Fiquem atentos.

Responsabilidades pela documentação em
Lojas Comerciais nos condomínios edilícios –
AVCB e alvarás – Proprietários ou Locatários?
Nos últimos meses, várias empresas
administradoras de imóveis
e condomínios tem recebido,
por intermédio de inquilinos
estabelecidos em condomínios
comerciais, intimação da Prefeitura
Municipal de Santos solicitando
a apresentação do AVCB (Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros)
e do Laudo de Vistoria Técnica
Elétrica, objetivando a liberação
do Alvará de Localização
e Funcionamento.
Diante de tais exigências surgiram
algumas dúvidas que buscaremos
esclarecer a seguir.
Quanto à liberação do AVCB a
responsabilidade é do Condomínio?
A entrega do AVCB atualizado
e válido ao lojista comercial que
necessita deste documento para
regularizar sua situação perante
os órgãos da administração pública
é, indubitavelmente, providência
cabível única e exclusivamente
ao Condomínio, posto que a Loja
Comercial é apenas uma fração
do todo e o AVCB é documento
somente concedido ao TODO.
Importante deixar aqui consignado
que, uma vez que o protocolo

de pedido do AVCB é de
responsabilidade do Condomínio,
porém, a tramitação do processo
na repartição pública independe
da atuação deste e, portanto,
não pode ser responsabilizado
pela morosidade da máquina
estatal. O mais importante é que
o síndico diligencie junto ao órgão
competente, reúna a documentação
prevista na legislação com os
pareceres técnicos dos profissionais
competentes e, por fim, dê início
ao pleito de concessão do AVCB.
Com estas etapas consumadas,
o Condomínio cumpre com sua
obrigação legal e passa a aguardar
a manifestação do Poder Público.
E quanto ao Laudo de Vistoria
Elétrica de quem é
a responsabilidade?
O Condomínio não pode produzir
documentação que concerne tão
somente às instalações da unidade
autônoma que busca o Alvará de
funcionamento, até mesmo porque,
este documento abrange outros
aspectos além da parte elétrica
e, alguns que dizem respeito até
mesmo a natureza de cada negócio
comercial a ser instalado. O que
é prudente é que o Condomínio
pleiteie junto ao proprietário de Loja
que vai instalar novo comércio, todas
as especificações, projetos, plantas
e instalações que ali serão feitas,
a fim de analisar de estão dentro
das normas e condições técnicas
sem oferecer quaisquer riscos à
massa condominial como um todo.
Algumas pessoas entendem que esse
laudo deve ser feito pelo proprietário
do imóvel e que o mesmo deve
apresentá-lo ao inquilino.
Está correta essa afirmação?

Quanto à atribuição de
responsabilidade entre LOCADOR e
LOCATÁRIO, tenho para mim que o
estado em que o imóvel a ser locado
se encontra deve restar muito claro
e documentado entre as partes.
Assim, se no contrato de locação
constar que o mesmo não possui
O laudo de vistoria elétrica e que o
Inquilino possui pleno conhecimento
disso e concorda em providenciar o
documento, o Locador estaria isento.
De outra quadra, se o contrato
for silente e, a locação for feita
sem a regularidade documental
completa (inclusive irregularidades
ou desconformidades no AVCB
do Condomínio não podem ser
omitidas), e estas informações
forem sonegadas ao Inquilino,
neste caso sim o Locador teria
responsabilidade plena. Em outras
palavras, via de regra, o laudo é
obrigação do proprietário quando
vai locar o imóvel, devendo
constar os detalhes das instalações
elétricas do no ato da locação e
fazer constar ainda que caso o
locatário venha a alterar a utilização
passará a ser o responsável pela
devida readequação das cargas e,
consequente vistoria, de acordo com
as instalações do local, pois o locador
não pode ter o encargo de toda hora
verificar como está a carga elétrica
do imóvel. A responsabilidade
do Locador está em locar um
imóvel apto para fins comerciais.
A adequação para a utilização
especifica é do locatário, bem como
sua obrigação de fazer cumprir
as exigências do Poder Público
no decorrer da locação.
MARCELO VALLEJO MARSAIOLI –
Assessor Jurídico SEABENS
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“Questões jurídicas relativas aos
Contratos de Manutenção e Serviços em
Elevadores nos Condomínios Edilícios”

O que muitos síndicos
desconhecem é que o fato de
assinar um contrato de adesão
não quer dizer que estejam
automaticamente submetidos
a todos os termos que ali
se encontrem.
Alguns princípios de proteção
ao consumidor como o de
possibilidade de intervenção
do Estado; do equilíbrio
contratual; da proibição de
cláusulas abusivas e nunca
poderíamos deixa de lembrar o
princípio da boa-fé, garantem
a possibilidade de debate e
revisão destes contratos, mesmo
que devidamente “assinados”
entre Condomínios e empresas.
Esclarecido o tipo de contrato
em discussão – manutenção
e serviço em elevadores - é
preciso também consignarmos
que alguns contratos de adesão
são redigidos plenamente
dentro da legislação vigente,
o que não permite alterações
por parte do Judiciário
pura e simplesmente por
caprichos do consumidor.

Os elevadores constituem uma
das partes mais importantes de
qualquer condomínio vertical
que o contenha, seja por
questões de conforto
e praticidade, seja mesmo
por questões de segurança.
Como todo bem de consumo,
o elevador também demanda
a necessidade de contratos
de manutenção e de outros
serviços atinentes à sua
conservação e funcionamento,
e como em qualquer contrato,
o aspecto jurídico deve ser
observado por diferentes
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ângulos a fim de se evitar
abusos ou ilegalidades.
Antes de mais nada, não há
dúvidas de que a relação entre
Condomínios e Empresas de
Serviços em Elevadores está
plenamente inserida no Código
de Defesa do Consumidor
(C.D.C.), preenchendo
o primeiro a figura do
consumidor como destinatário
final e as últimas a de
prestadoras de serviços nos
elevadores, tudo na forma dos
artigos 2º e 3º daquele Código.

Tomando por base a relação de
consumo desenhada, resta-nos
examinar a natureza
destes contratos.

Entretanto, algumas casuísticas
merecem destaque, dentre as
quais a insistente e abusiva
Cláusula penal que prevê
o pagamento de todas as

prestações faltantes para
terminar o contrato caso o
condomínio resolva rescindí-lo
antes do prazo contratado.
Estas ocorrências são comuns
em contratos firmados por 03,
04 e até 05 anos com uma
empresa e onde em seu curso
surja uma melhor oferta ou
mesmo haja desgaste entre as
partes. O Condomínio então
sente-se “refém” do contrato,
pois a CLÁUSULA PENAL do
instrumento prevê que no caso
de rescisão antes do término
do prazo contratado ele deverá
pagar multa equivalente
a 50% ou até 100% das
prestações que faltariam
para a sua consumação.
Assim, se rescindir 12 meses
antes do termo final, pagará
12 mensalidades contratuais
ou 50% deste valor a título de
multa, o que o deixa “preso”
e muitas vezes faz o síndico
sentir-se desamparado.

sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé”.
Obrigar o consumidor
(Condomínio) a pagar valores
absurdos de multa sem nenhum
serviço prestar – uma vez que o
contrato terá sido rescindido –
representa o que se chama em
direito de enriquecimento
sem causa.
Aliás, a finalidade da multa
nunca foi e nunca será a de
enriquecer a parte que suportou
a rescisão em face da outra que
rescindiu injustificadamente
a contratação, e sim a de
compensar eventuais perdas
ocorridas com a súbita
quebra do contrato.
A multa é de direito sim da

Ocorre que, este tipo de
cláusula é, ao nosso ver,
abusiva e ilegal, pois ofende
o princípio da boa-fé objetiva
previsto no Código Civil:
“Art. 422 – Os contratantes são
obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em

Ora, raríssimas exceções,
os contratos em questão
enquadram-se na modalidade
denominada “contrato
de adesão”, isto é, onde
o consumidor (Condomínio)
somente adere aos termos
que lhe são propostos, sem
possibilidade de negociação
desta ou daquela cláusula com
a qual não concorde.
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Reportagem
do artigo 47º do CD.C., que
reza: “As cláusulas contratuais
serão interpretadas de maneira
mais favorável ao consumidor”.
Dessa forma, concluindo, o
que podemos notar é que não
existem cláusulas contratuais
que possam se sobrepor ao
justo, à boa-fé e à legalidade,
mormente quando tratarmos
de contratos de adesão, como
são, em sua grande maioria,
os contratos de manutenção
e serviços em elevadores.

Empresa, porém deve respeitar
patamares coerentes, que como
temos vista na Jurisprudência
de nossos Tribunais tem-se
mantido em 10% do valor
restante ao término do
contrato ou às vezes em 01
ou 02 mensalidades e ainda
até em forma proporcional,
emprestando a fórmula da
multa compensatória da
Lei do Inquilinato.
No caso de se deparar com
uma destas abusivas cláusulas
o Condomínio terá pleno
direito de recorrer à Justiça,
buscando, sobretudo,
a nulidade da abusividade.

Outras ilegalidades que ainda
podem ser encontradas em
alguns contratos são multas
por atraso superiores a 2%,
taxas de juros de mora de mais
de 1% ao mês, obrigações
excessivas de um lado e poucas
de outra, enfim, desequilíbrios
e abusividades que ficarão
a mercê da atuação
do Poder Judiciário.
Mesmo em casos de cláusulas
obscuras ou dúbias, o Sr.
Síndico deverá procurar
aconselhamento legal para
verificar se há de fato, alguma
desvantagem a ser reparado,
podendo valer-se do dispositivo

MARCELO VALLEJO
MARSAIOLI Advogado. Sóciodiretor da MARSAIOLI &
MARSAIOLI ADVOGADOS
ASSOCIADOS e Assessor
Jurídico do SEABENS

SINDPROL

Síndico Profissional
Antonio Prol Gondar

• Nova tendência do mercado imobiliário.
• Atuação profissional e trabalho eficaz,
com comprometimento e imparcialidade.
• Planejamento estratégico e operacional.
• Acompanhamento especializado de obras.
• Gerenciamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros do Condomínio.
• Custo-benefício altamente compensatório.
SOLICITE A SUA PROPOSTA HOJE MESMO

(13) 3252-4311 ou 9719-6684
www.sindprol.com.br
antonioprol@sindprol.com.br

Manutenção em dia
Existe uma série de itens que
necessitam de manutenção
periódica nos condomínios.
O não cumprimento desses
prazos podem inclusive
levar o síndico a responder civil
e criminalmente em casos
de acidentes ou qualquer tipo
de prejuízo causado por
negligência ou omissão.
• Pára-raios - a inspeção deve ser
realizada, uma vez por ano,
por empresa habilitada
responsável por emitir laudo
e recolher a ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica).
• Elevadores - solicitar da

empresa que faz o trabalho
de conservação a RIA (Relatório
de Inspeção Anual). A empresa
também deverá recolher
uma ART.
• Sistemas de combate a incêndio
- os condomínios residenciais
e os comerciais deverão obter
do Corpo de Bombeiros o
Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros. O AVCB inclui todos
os itens apontados nas plantas do
Corpo de Bombeiros, entre eles:
extintores, mangueiras, placas
de sinalização, alarmes etc.
• Instalações de gás - deverá
inspecionada tanto a central
de gás como todos os ramais.
Na central, onde estão localizados
os medidores, recomenda-se que
seja anual e nos ramais a cada
3 anos. Também deverá ser
emitido laudo e recolhido ART.

Garagem para todos
A garagem é um dos espaços do
condomínio mais utilizados pelos
moradores e, por isso, deve ser
levada a sério. Se não for bem
equipada e planejada pode gerar
muito desconforto, tais como má
iluminação, pisos de baixa
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qualidade, sinalização deficiente,
dificuldades de manobras,
entre outros.
Além da manutenção, às vezes
a própria reforma torna-se
fundamental para garantir
satisfação e segurança,
evitando reclamações e
conflitos em assembleias.
Outra questão importante está
nas possibilidades de aumento
do número de vagas para os
condôminos, o que valoriza,
sobremaneira, o preço de venda
ou locação dos imóveis.
Vale ressaltar, contudo,
que antes de realizar
manutenções ou reformas na
garagem, o ideal é contratar
um profissional habilitado para
avaliar, de forma criteriosa, as
prioridades de intervenção, para
não afetar de maneira brusca a
rotina dos condôminos.
Na hora de pintar a garagem,
os revestimentos epóxi trazem
benefícios tais como: facilidade
na limpeza, impermeabilidade,
alta resistência e brilho, além de
melhor iluminação e segurança.
Para sinalização das garagens e
proteção dos automóveis existem
os limitadores e delimitadores
de vagas, protetores laterais e
de para-choque, protetores de
colunas, divisores de trânsito
e os redutores de velocidade
(lombadas). Várias empresas
oferecem esses tipos de
acessórios, bem como projeto
técnico de instalação que atenda
os devidos fins.

Confraternizações

Festivas de final de ano
A diretoria do SEABENS organizou
as já tradicionais festivas de final de
ano. A primeira ocorreu no dia 26
de novembro, na Cantina Di Lucca,
reunindo associados, parceiros e
colaboradores. O segundo evento,
reunindo membros da diretoria,
aconteceu no dia 12 de dezembro
no Espaço J. Garcia. Acompanhe
a seguir alguns flashes dessas
confraternizações.
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Citel Montagens Elétricas.......................3224.1400

Av. Afo
nso Pe
Tel.: 1 na, 8 • San
integra 3 3221.6536 tos
adm@
uol.com
.br

Av. Co
n
Santo selheiro Né
s • Te
bias 5
l.
acmp : 13 3233.1 19
ro@ig
.com.b 220
r

R. Goit
ac
Santos azes, 6 • Sob
relo
•T
acoben el.: 13 3289.5 ja
i@acob
7
eni.com 47
.br

Av. Pre
São Vic sidente Wils
condom ente • Tel.: 1 on, 294
3
inio@rc
mcond 3579.1500
ominio
s.com.b
r

R. Gua
ibê, 15
3 • Sa
Te
adefco l.: 13 3278.5 ntos
ntabilid
9
ade@te 00
rra.com
.br

Av. Pe
Santos dro Lessa, 30
•
6
interbe Tel.: 13 3227 2
nsimov
.5
eis@ig 911
.com.b
r

R. Acá
Santos cio Nogueira
• Tel.: 1
,6
ocb@o 3 3208.3275
cb.com
.br

Av. An
a Costa
, 240 •
Tel.: 1
San
vieirasa 3 3233.8000 tos
ntos@te
rra.com
.br

R. Fre
São Vic itas Guimarã
es, 264
ente •
ruasad Tel.: 13 3468
m@iro
.0
n.com.b 630
r

Manuteção:
Elevadores Atlas Schindler.....................3228-5330
Saúde Ocupacional:
ATS/Labormed.........................................3226.6116
Seguradora:
Marcos Machado Rigos..........................3011.4426
Segurança:
Extintec Extintores e Equipamento de
Segurança.................................................3234.4422
Serviços:
Movimento Serviços Especiais...............3468.9393

10 - SEABENS

R. Osw
a
Tel.: 13 ldo Cochrane
, 178 •
3278.3
2
S
www.o 78 • Fax: 32 antos
78
nixadm
.com.b .3270
r

R. Itoro
ró, 105
Tel.: 13 • Centro/San
tos
belaad 3219.1444
m@ig.c
om.br

Av. Pe
dro Le
ssa
Tel.: 13 , 2543 • San
tos
3
fctradm 321.5513
@ig.co
m.br

Av. P
Praia G res. Kenned
y, 144
rand
engipla e • Tel.: 13 3 75
47
n@eng
iplan.c 7.6996 São R. Martim Afo
om.br
Vicente
nso, 97
•T
orgbass el.: 13 3468.5
i@uol.c
3
om.br 03

R. XV
de
Santo Novembro
s
,
relacio • Tel.: 13 3 161/163
2
R. Júli
name
nto@o 28.8005
o Con
ce
san.co
m.br Santos • Te ição, 209 A
l.
lt
ufcor@ : 13 3234.2 os
324
uol.co
m.br

Gás:
Cia Ultragaz..............................................3295-5900
Informática:
PRG Informática.......................................3221.5118

Av. Sen
. Pinhe
iro Ma
Santo
c
servad s • Tel.: 13 3 hado, 20
2
m@ve
R. Dom
laeasso 02.1080
Gasp
ciados.
com.br Tel.: 13 32 ar Afonseca
85
. 2 • Sa
ntos
caacen .2400 • Fax
:3
tral@ca
acentra 285.2409
l.com.b
r

R. Min
Santo . João Men
des
s•

Tel.: 1
,
auxiliad
3 322 113
ora-ad
1.847
m@au
4
xiliador
a-adm
.com.b
r

R. Con
Santo selheiro Rib
s • Te
as, 5
vip@v l.: 13 3877.0 28
ipadm
.com.b 051
r

Alarme Pós-pago
Porto Seguro.
Ligou, paga.
Desligou, não paga.
Aumente a segurança
da sua casa por apenas1
R$0,15 a hora monitorada.

Corretor: Marcos Rigos
Tel: 3011-4426
email: mmrigos@uol.com.br
1. Somado a uma pequena mensalidade. Imagens meramente ilustrativas.

