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•Condomínio, o que é? (Definição legal e histórico)

•Convenção Condominial e Regimento Interno

Responsabilidade do Síndico, atribuições, síndico profissional,

remuneração, etc.
Subsíndico e Conselho Fiscal e Comissões de moradores;
•Como conduzir uma assembleia, armadilhas e casuísticas.
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Condomínio, o que é? (Definição legal e histórico)

Segundo dicionário Houaiss, o Conceito da palavra
condomínio é:
“Em um prédio de apartamentos, o conjunto das

dependências de uso comum (corredores,
elevadores etc.), e que, por essa razão, pertencem
à totalidade dos proprietários de apartamentos do
prédio”

Conceito de Condomínio Edilício:

Segundo Caio Mário, o condomínio edilício, sob a denominação de
condomínio especial ou instituto da propriedade horizontal, prevê uma
idéia de propriedade, e, ainda, uma idéia de condomínio.
Propriedade individual, exclusiva, sobre a unidade autônoma,
subordinada embora a sérias restrições (o que não é estranho ao
conceito do domínio tradicional).(...) Condomínio sobre o solo, sobre os
elevadores do edifício, sobre a caixa-d’água, sobre o saguão da entrada,
sobre as partes enfim que interessam ao prédio como unidade
arquitetônica.(...) A nosso ver há uma compropriedade e uma
propriedade individual, que vivem juntas.
Segundo o autor, o condomínio edilício funde o domínio singular com o
domínio comum, formando um "[...] direito diferente, que amalgama as
noções de propriedade e de co-propriedade[...]".

Breve história e curiosidades



Remonta à Babilônia antiga. Passagem bíblica da Torre de Babel.
Cavernas habitadas do Oriente Médio, datadas de 2000 A.C., moradias
esculpidas nas pedras.


Roma antiga. Desenvolvimento do instituto da propriedade do solo
e seu fracionamento por Ulpiano.


Na Idade Moderna, explosões demográficas e à ocupação
desordenada das cidades.


O advento da revolução industrial e da primeira guerra mundial
marcaram a construção dos condomínios em edifício, surgidos pelo
grande êxodo rural rumos as cidades e a correspondente da falta de
espaço físico para acomodar a crescente população.


Brasil, concentração a partir do início do século XIX, êxodo rural.

Convenção Condominial e Regimento Interno

A Convenção é o conjunto de normas do condomínio, que
constituem a sua lei interna. Deve ser elaborada de acordo com as
normas legais, por escrito e aprovada em assembléia por proprietários
que representem, no mínimo, 2/3 das frações ideais. Obriga a todos os
atuais moradores e futuros, deve ainda, refletir a vontade da massa
condominial.
Estão no Regimento Interno as regras que regulam a conduta dos
condôminos (proprietários, locatários, ocupantes das unidades) para
que haja uma convivência harmônica entre as pessoas. Pode constar do
próprio texto da convenção ou, como acontece normalmente, ter um
texto próprio que deve ser aprovado em Assembléia Geral.

Responsabilidade do Síndico, atribuições, síndico profissional, remuneração, etc.

A responsabilidade objetiva do Síndico está prevista no artigo 1.348 do Código Civil:
Art. 1.348. Compete ao síndico:
I - convocar a assembléia dos condôminos;
II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os
atos necessários à defesa dos interesses comuns;
III - dar imediato conhecimento à assembléia da existência de procedimento judicial ou
administrativo, de interesse do condomínio;
IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da
assembléia;
V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos
serviços que interessem aos possuidores;
VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;
VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas
devidas;
VIII - prestar contas à assembléia, anualmente e quando exigidas;
IX - realizar o seguro da edificação.
§ 1o Poderá a assembléia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de
representação.
§ 2o O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de
representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembléia, salvo
disposição em contrário da convenção.

Responsabilidade do Síndico, atribuições, síndico profissional, remuneração,

etc.
O Síndico Profissional exerce a administração do Condomínio, como um

Síndico usual, porém, recebe remuneração específica para tal múnus, sendo
um prestador de serviços com contrato bem delimitado prevendo deveres,
obrigações, remuneração, horário de trabalho, rescisão, etc. É eleito pela
assembleia e, desde que haja previsão para sua contratação na convenção do
condomínio. As vantagens são inúmeras dentre elas: liderança,
disponibilidade, experiência e isenção de opiniões. Desvantagens: Como a de
qualquer prestador de serviço, impessoalidade, custo.

Responsabilidade do Síndico, atribuições, síndico profissional,

remuneração, etc.
O Síndico pode ainda receber remuneração por sua função, seja profissional

ou não, e, deve haver previsão para tanto na Convenção, em caso de
reeleição esta deverá novamente ser votada na assembleia de eleição do

corpo diretivo. No caso de remuneração deverá o Síndico recolher o INSS na
faixa de 11%. A maioria dos Síndicos, goza da isenção da despesa ordinária
da cota condominial.

CENTRALIZADOR - “Deixa que isso eu resolvo”:
O síndico que se encaixa nesse perfil gosta de resolver as coisas do
condomínio sozinho, para agilizar os processos ou porque acredita que essa
é mesmo a melhor maneira. Não tem o hábito de consultar os condôminos
em reuniões e nem procura a administradora ou o Conselho para ter outras
visões sobre a mesma questão. Ganha na agilidade. Perde pela falta de
participação e algumas vezes, acaba desrespeitando a convenção e a lei.
Características comuns
Costuma ser pró-ativo e ágil na resolução de problemas
Não ouve muito a opinião dos outros
Acha que as coisas não andam se ele tiver que consultar todos sempre
Confia demais no próprio taco
Como melhorar?
O síndico que centraliza muito as questões do condomínio acaba ficando
sobrecarregado e perde rendimento. Pedir ajuda à administradora ou contar
com um Conselho Consultivo eficiente e de confiança é um passo
importante para que as ações sejam feitas e levadas de maneira mais coletiva
e com resultados, permitindo que o síndico tenha mais tranquilidade para
atuar.

DEMOCRÁTICO - “O que vocês acham?”:
O relacionamento com os condôminos e entre os condôminos é um fator
importante em sua gestão. O síndico democrático também gosta e incentiva a
participação de todos e sempre discute abertamente as questões do condomínio.
Ganha pelo bom relacionamento e pela transparência da gestão. Perde por,
algumas vezes, deixar o processo mais lento por ter de lidar com muitas e
diferentes opiniões.
Características comuns
Sempre que encontra algum vizinho ele conversa, é simpático e se põe na
posição de síndico para ajudar ou escutar
Não toma nenhuma atitude sem antes consultar ao menos o Conselho ou a
administradora
Preocupa-se com que os condôminos estão achando de sua gestão
Gosta de ser sociável e promover uma gestão transparente
Como melhorar?
Muitas vezes querer ouvir a todos pode comprometer a agilidade de alguns
processos do condomínio. Uma solução, é montar comissões de condôminos
para determinados assuntos. Por exemplo: uma comissão de obras, uma de
crianças (síndico-mirim), uma de área comum. Cada uma ficaria responsável
por dar ao síndico o apoio suficiente para que os projetos e urgências sejam
realizados. Lógico, sem esquecer de, sempre que necessário, levar o assunto
para a assembleia para votação.

EMPREENDEDOR - “O que o condomínio ganha com isso?”:
O síndico empreendedor está sempre em busca de negócios, ações ou atitudes que
possam trazer benefícios ao condomínio, seja um desconto com um fornecedor ou uma
maneira de aumentar a renda do condomínio. Negociador, gosta de tratar desses assuntos
pessoalmente. Ganha porque está sempre com o orçamento no foco. Perde por dar menos
atenção a outros setores importantes
Características comuns
Geralmente são profissionais que têm negócio próprio
Administra o condomínio como administra uma empresa
Tem o pensamento focado no orçamento, na redução de custos e na valorização do
patrimônio
É aberto a inovações e soluções criativas para resolver problemas
Corre o risco de ser centralizador
Como melhorar?
Evite ficar muito preso somente às questões financeiras do condomínio. Muitas vezes, a
ânsia por ganhos e otimização de custos acaba comprometendo a qualidade de serviços
essenciais como manutenção, administração, segurança, terceirização, etc.

Isso pode trazer problemas críticos que só vão ser notados quando já estiverem bem
avançados.
Enxergar um condomínio como uma empresa é uma forma muito positiva de
administração, entretanto, deve-se lembrar que o objetivo do condomínio não é dar lucro.
O balanceamento entre redução de custos e qualidade é a chave do sucesso.

OCUPADO - “Agora não posso”:
Possui pouquíssimo tempo para lidar com as questões do condomínio e, geralmente,
foi eleito por sorteio ou ninguém quis assumir o cargo. Por causa disso, acaba
delegando muitas (ou quase todas) as funções para a administradora e para o
Conselho. Não há ganhos nesse tipo de gestão. Sem a participação do síndico, as
coisas ficam por conta de quem não tem essa responsabilidade e acabam saindo de
qualquer jeito.
Características comuns
Demora para tomar providências importantes
Delega tudo que for possível para administradora ou conselho
Foi eleito por sorteio ou por falta de opção
Não vê a hora de acabar seu mandato
Não faz nada além do básico que lhe é cabido
Como melhorar?
Procure ajuda junto à administradora e ao Conselho. Explique a situação e organizese para dividir e delegar tarefas o máximo possível. Lembre-se de que o cargo de
síndico envolve responsabilidades civis e criminais. Portanto, se realmente acredita
que não conseguirá um mínimo de tempo para as obrigações mais básicas, estude a
possibilidade de renúncia. Antes, tente encontrar alguém que possa assumir o seu
lugar.

PAU PRA TODA OBRA - “Qualquer coisa, me chame!”:
Está sempre disponível, ajuda nas pequenas urgências, anda com ferramentas,
procura escutar e atender a todos. Engenhoso, busca sempre boas e práticas soluções
para qualquer questão, seja administrativa ou não. Ganha pela prestatividade e
agilidade em soluções. Por outro lado, corre o risco de se perder nas prioridades da
administração por tentar atender a todos e a qualquer hora.
Características comuns
Tem o zelador como um grande aliado
Está frequentemente nas áreas comuns do condomínio resolvendo pequenos
problemas
Geralmente são engenheiros por formação
Possuem tempo para se dedicar ao condomínio e o vêem como sua casa
Como melhorar?
É sempre bom ter alguém por perto disposto a solucionar um problema prático ou a
ajudar em horas complicadas no dia-a-dia do condomínio, mas, nem sempre é bom
sobrecarregar o síndico dessa maneira. Contratar serviços especializados para
pequenos reparos, por exemplo, não significa que o síndico não tenha habilidades
para resolver sozinho, mas pode trazer mais tempo para que ele cuide de outras
questões. Claro que nem sempre o orçamento comporta contratações, mas não se
sobrecarregue!

JURÍDICO - “Segundo a legislação...”:
Por, em sua maioria, serem advogados ou pessoas que trabalham diretamente com
as leis, acabam levando essa relação à administração do condomínio. Têm total
conhecimento da legislação que envolve síndicos, condôminos e inquilinos e sua
prioridade em qualquer ação do condomínio é como enquadrá-la na legislação
vigente. Muitas vezes acaba dificultando processos que seriam rápidos no
condomínio, mas, ao mesmo tempo, os condôminos têm a certeza de que não há
ilegalidades na administração.
Características comuns
São, em sua maioria, advogados
Têm conhecimento da legislação que rege condomínios
Mantém a administração sempre em ordem
Pode se tornar arrogante ou ter dificuldades de ouvir o próximo por acreditar ter
sempre a razão
É uma boa fonte de orientação para os condôminos
Como melhorar?
Como tudo que é exagerado faz mal, estar sempre preso ao que diz a legislação
quando, na verdade pequenos problemas podem ser resolvidos com acordos
internos ou baseados na Convenção, não é sempre benéfico. Procure estar atento aos
direitos e deveres, mas as regras internas do condomínio que, muitas vezes, são mais
práticas para o dia-a-dia, são boas aliadas da administração

DICAS DOS ADMINISTRADORES
Consultamos alguns especialistas sobre maneiras e práticas importantes para ser um
bom síndico, independente do seu perfil. Veja o que disseram:
Uma boa gestão depende também da democracia que envolve as relações.
Condôminos – independente de serem ou não amigos do síndico – têm direitos
iguais!
O síndico deve ser um administrador do condomínio e das pessoas que habitam o
condomínio. Não ignore nenhuma das duas funções
Se o seu condomínio conta com condôminos que não costumam participar muito,
seja pró-ativo e cria incentivos, estabeleça grupos segundo interesses e traga-os para
a gestão
Caso a maioria seja de condôminos que são ativos na administração, tenha uma
postura conciliadora, de negociação. Assim, você conseguirá ouvir boas ideias e não
causar a sensação de que não há participação de todos.
Organize um Conselho Consultivo atuante e eficiente. Essas pessoas devem ser
atuantes, responsáveis e de confiança de todos. Contar com eles ajuda para que a
administração não fique restrita e para que outras boas opiniões surjam em caso de
conflitos ou urgências.
Ouça sempre os condôminos! São eles – assim como você – que utilizam os serviços
e usufruem dos espaços do condomínio. Democratize as relações!
Crie grupos de condôminos para cuidarem de diferentes projetos no condomínio
segundo seus interesses.

Subsíndico e Conselho Fiscal e Comissões de moradores;

O Condomínio poderá ter um Subsíndico, conforme previsto na Convenção, a
Lei 4.591/64, previa expressamente essa figura, o atual Código Civil, não o faz,

apenas, prevento no parágrafo primeiro do artigo 1.348:
§ 1o Poderá a assembléia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes
de representação.
Já o Conselho Fiscal tem previsão legal:
Art. 1.356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de três
membros, eleitos pela assembléia, por prazo não superior a dois anos, ao qual
compete dar parecer sobre as contas do síndico.

Subsíndico e Conselho Fiscal e Comissões de moradores;
Pode o Conselho Fiscal:
Auditar e fiscalizar as contas do condomínio
Alertar o síndico sobre eventuais irregularidades
Dar pareceres, aprovando ou reprovando as contas do síndico. Esses
pareceres devem ser encaminhados à assembleia geral.
Os membros podem eleger o presidente conselho
Escolher, com o síndico, a agência bancária do condomínio
Escolher, com o síndico, a empresa seguradora do condomínio
Não pode o Conselho:
Fazer compras ou contrair dívidas em nome do condomínio
Tomar decisões administrativas em nome do condomínio, sem a
autorização do síndico
Deixar de registrar em livro próprio as atas de suas reuniões

Subsíndico e Conselho Fiscal e Comissões de moradores;
Comissão de Moradores:

A massa condominial, em assembleia, poderá
eleger comissões de moradores que fiquem
responsáveis pela coleta e avaliação de orçamentos
para as mais diversas obras, para eleição de
prioridades em termos de obras úteis e
voluptuárias (as necessárias, prescindem de
cronograma), para recebimento das áreas comuns
quando da instalação do condomínio, etc. As
atribuições destas comissões devem ficar muito
bem definidas para evitar maiores problemas.

Como conduzir uma assembleia, armadilhas e casuísticas.
Em reunião de assembleia, escute o que seu vizinho está falando. Se você não
concordar, procure discordar da idéia e não da pessoa. É importante separar a ideia e
proposta da pessoa, para não criar rixas
Diferenças de personalidade e estilos de vida é mais do que normal, não podemos
querer que todos sejam iguais a nós. O que podemos manter é o respeito e não
"invadir" o espaço, ou seja, a privacidade do outro.
Se uma discussão virar agressão, tome a iniciativa de "esfriar" o clima, não
alimentando um clima violento. Se necessário, peça ao presidente da mesa que
registre seu ponto-de-vista ou sua queixa.
Lembre-se de que a assembleia é um espaço público, não é uma ocasião para "lavar
roupa suja" a qualquer custo. Podem motivar até processos por calúnia e danos
morais: constrangimento público, denúncias sem provas, informações baseadas em
boatos.
Procure conhecer o Regulamento Interno e a Convenção do condomínio. Assim, você
evita propor idéias contrárias a essas normas.
Quanto mais todos forem objetivos em suas colocações, evitando "monólogos"
durante a reunião, mais facilmente os trabalhos serão concluídos em horário hábil.
Tente cumprir os horários de início das reuniões, para que a sessão não seja suspensa
por falta de quorum, e para que os trabalhos não se extendam tornando-se
cansativos.
Do mesmo modo, pegando a reunião do início, você evita voltar a questões que já
foram debatidas na sua ausência.

Como conduzir uma assembleia, armadilhas e casuísticas.
Presidente da Mesa: é escolhido no início da assembleia. Ele nomeia um secretário
para redigir a ata, e começa a conduzir a reunião.
Não deixe de verificar o que a Convenção estabelece sobre quem pode compor a
mesa.

Não é recomendável o síndico presidir ou secretariar a Assembleia, para não haver
questionamento sobre sua influência nas decisões dos condôminos.
O Presidente da Mesa deve tomar o cuidado para que as atenções não se desviem dos
assuntos especificados no edital de convocação, e para que as votações ocorram
dentro do limite mínimo especificado pela Lei dos condomínios e pela Convenção.
Logo no início da assembleia, o Presidente recolhe as procurações para anexá-las à
lista de presentes.
Lista dos presentes: deve ser preenchida no início da reunião e anexada à ata da
assembleia correspondente, no Livro de Atas do condomínio.
Inadimplentes não pode participar das deliberações da assembleia, nem votar,
mesmo que estejam cumprindo acordo.

Como conduzir uma assembleia, armadilhas e casuísticas.
Condução dos trabalhos
Mostrar a importância da participação de todos e acolher as várias opiniões
Levar poucos assuntos (3 ou 4 no máximo)
O síndico deve ter domínio das informações e dos assuntos para não tornar as reuniões cansativas e
sim objetivas.

Discussões entre condôminos na assembleia
Na maioria dos casos as discussões geram em torno de assuntos como: problemas com animais de
estimação, vagas em garagens, inadimplência, reajustes nas taxas etc
É função do presidente manter a ordem, lembrando que os pontos de vistas devem ser debatidos
entre todos
Evitar a formação de pequenos grupos de discussão isolados
Assuntos que não dizem respeito à pauta devem ser inibidos pelo presidente
Condôminos exaltados
O presidente é o responsável pela ordem na assembleia e pode este solicitar que aquele que estiver
perturbando a reunião retire-se ou seja advertido pela sua postura hostil durante a reunião
Se isto não for possível, o presidente, com a anuência dos presentes, pode suspender os trabalhos,
determinando nova data para a continuação dos trabalhos (assembleia em sessão permanente).

Erros comuns
Discussão de assuntos que não estejam na pauta
Falta de conhecimento dos assuntos em discussão
Retomar discussões de reuniões anteriores que já foram debatidos
Não saber concluir a pauta deixando dúvidas nas questões
Computar votos de condôminos inadimplentes
Não certificar-se das formalidades legais, tais como deixar de colher a assinatura de todos os
presentes ou não registrar no livro Ata os assuntos e decisões acertadas durante a assembleia

Como conduzir uma assembleia, armadilhas e casuísticas.
Presidente da Mesa: é escolhido no início da assembleia. Ele nomeia um secretário
para redigir a ata, e começa a conduzir a reunião.
Não deixe de verificar o que a Convenção estabelece sobre quem pode compor a
mesa.

Não é recomendável o síndico presidir ou secretariar a Assembleia, para não haver
questionamento sobre sua influência nas decisões dos condôminos.
O Presidente da Mesa deve tomar o cuidado para que as atenções não se desviem dos
assuntos especificados no edital de convocação, e para que as votações ocorram
dentro do limite mínimo especificado pela Lei dos condomínios e pela Convenção.
Logo no início da assembleia, o Presidente recolhe as procurações para anexá-las à
lista de presentes.
Lista dos presentes: deve ser preenchida no início da reunião e anexada à ata da
assembleia correspondente, no Livro de Atas do condomínio.
Inadimplentes não pode participar das deliberações da assembleia, nem votar,
mesmo que estejam cumprindo acordo.

Como conduzir uma assembleia,
armadilhas e casuísticas.
Casuísticas:
•O voto do condômino em mora.
•Sorteio de vaga de garagem.
•Inquilino e proprietário.
•Assuntos fora de pauta.
•Quóruns diversos.
•Assembleia sessão permanente.
•A assembleia é soberana?
•Obriga à todos?

Manutenções e Conservações principais em Condomínios
Há no Código Civil vários itens que abordam o assunto, são eles: Art. 1.348 - II - " representar, ativa e
passivamente, o condomínio, praticar, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos
interesses comuns;" V - "diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação
dos serviços que interessem aos possuidores;" IX - "realizar o seguro da edificação."
Além desse artigo há no Código Civil os Art. 186, 187, 667 e 927.
O Código Penal também no Arts: 13 e 132.
Portanto, o síndico é o responsável pela manutenção de toda a edificação e, desta
forma, pode responder civil e criminalmente em casos de acidentes ou qualquer tipo de
prejuízo causado por negligência ou omissão de sua parte.
Pára-raios - O síndico deverá solicitar a inspeção uma vez por ano. O serviço deverá ser realizado por
empresa habilitada, a qual emitirá um laudo e recolherá uma ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica)
Elevadores - Também precisará solicitar da empresa que faz o trabalho de conservação a RIA
(Relatório de Inspeção Anual) e também a empresa deverá recolher uma ART.
Sistemas de combate a incêndio - Tanto os condomínios residenciais como os comerciais deverá
obter do Corpo de Bombeiros o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). A periodicidade
exigida em São Paulo é a seguinte: 2 anos para os locais de reunião de público e 3 anos pra as demais
ocupações, com exceção das construções provisórias.
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 - Também deverá inspecionado tanto a central de gás como todos os ramais. A
central, onde está localizado os medidores recomenda-se que seja anual e os ramais a cada 3 anos.
Também deverá ser emitido laudo e recolhido ART.

Manutenções e Conservações principais em Condomínios
INFRA-ESTRUTURA
Seguro Predial
Anual
Repintura da fachada
A cada cinco anos*
Lavagem e restauração da fachada
A cada cinco anos*
Instalações elétricas – Laudo
A cada dois anos (recomendado)

Revisão visual de pára-raios
Anual

Manutenções e Conservações principais em Condomínios
Medição ôhmica e emissão de laudo técnico de pára-raios
Anual **
RIA - Elevadores
Anual (São Paulo)
Caixas d’água / limpeza
Semestral

Caixas d’água / análise bacteriológica
Recomenda-se a cada limpeza
Rede de gás
Vistoria a cada 2 ou 3 anos para a obtenção do AVCB
Desinsetização das áreas comuns
Semestral (recomendado)

Previsão orçamentária, dicas úteis.
A previsão orçamentária é a forma pela qual o condômino e
demais possuidores tem acesso as despesas e investimentos
que serão feitos pelo Condomínio ao longo de seu exercício
fiscal, com o dinheiro arrecadado.
A previsão orçamentária é feita geralmente com base nos dados
históricos dos gastos e das verbas recebidas pelo condomínio.

Fatores como a sazonalidade dos gastos são importantes.
O consumo de água, por exemplo, costuma ser mais alto nos
meses de verão, o que pode ser previsto no cálculo do valor do
condomínio para esse período.
O padrão do prédio também influi na contabilidade: em
edifícios de alto padrão, as pessoas costumam viajar mais
durante as férias, o que diminui despesas como luz e água,
entre outras.

Previsão orçamentária, dicas úteis.
É importante analisar os gastos e consumo ao longo de todos os meses nos
anos anteriores para fazer uma previsão do valor do condomínio
O aconselhável é fazer uma média aritmética para que o valor do
condomínio seja igual ao longo de todo o ano.
Todas as previsões de gastos, despesas extraordinárias e de manutenção
devem constar na previsão orçamentária.

É importante fazer uma escala de prioridades para as despesas
extraordinárias;
O rateio, tanto no caso das despesas extraordinárias como nas ordinárias,
deve ser feito levando em conta o que a Convenção dispõe. Se ela silencia a
respeito, a divisão deve ser feita pela fração ideal de cada apartamento, de
acordo com a legislação em vigor.
É aconselhável que, na assembleia Geral Ordinária, se deixem em aberto
ajustes a serem feitos no orçamento do condomínio ao longo do ano.

Previsão orçamentária, dicas úteis.
Também é importante ter cuidado no
lançamento de despesas em cada conta.
A folha de pagamento também é um foco de
erros, principalmente no caso de
contabilização das horas extras ou folgas. É
preciso tomar cuidado.
Um quadro fixo de horários de funcionários
ajuda a evitar esse tipo de erro.

Advertências e Informações
Cuidado com a responsabilidade solidário do Administrador:
A Administradora de Condomínios responde por culpa a
orientação ou informação prejudicial que der ao Síndico ou ao
Condomínio que lhe cause dano, o artigo 927 do Código Civil é
claro em mencionar que o causador de dano é obrigado a
indenizar.

Comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da empresa na
informação ou no evento esta será aquilatadamente
responsabilizada.

Advertências e Informações
A importância de se acessar a doutrina e jurisprudências
especializada;
Cursos

Eventos
Revistas
Troca de idéias.

Perguntas e respostas.
Para fins de atenuar os efeitos da inadimplência, pode o condomínio
implantar o sistema de desconto pelo pagamento antecipado da cota
condominial?
Não é recomendável a adoção do chamado "desconto pontualidade",
conhecido também por "cláusula de bonificação", tendo em vista predominar
o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, de que tal medida
caracteriza burla da lei, isto é, uma aplicação de multa moratória,
mascarada, acima do limite permitido (superior ao limite de 2% fixado pelo
art. 1.336, § 1°, do novo Código Civil).

É possível que o número do apartamento do condômino inadimplente
seja colocado no demonstrativo financeiro do condomínio?
Sim. Desde que a informação fique restrita aos condôminos, seja por meio
documental ou mesmo pelo site do condomínio ou da administradora. Cabe
dizer que os condôminos pontuais têm direito de saber quais e quantos são
os condôminos inadimplentes. Trata-se de um exercício regular de direito
por parte dos condôminos, bem como de um dever do síndico possui de
prestar contas à comunidade condominial.

Perguntas e respostas.
Titulares de lotes em loteamentos fechados são obrigados a contribuir com
o rateio das despesas comuns?
Sim. Apesar dos loteamentos fechados, tecnicamente, não serem condomínios,
desde que realmente existam serviços desempenhados em benefício da
comunidade, tais como os relativos à segurança, limpeza e entretenimento,
haverá obrigatoriedade de contribuição de todos os lotes. O contrário seria
legitimar o enriquecimento injusto. A ementa abaixo exemplifica tal realidade:
CONDOMÍNIO - DESPESAS CONDOMINIAIS - LOTEAMENTO - COBRANÇA DESPESA COMUM - RATEIO - NECESSIDADE - CABIMENTO Quem se
beneficia dos serviços prestados ao loteamento tem obrigação de participar do
rateio das despesas comuns. (2° TACivilSP - Ap. s/ Rev. 878.573-00/8 - 3ª Câm. Rel. Des. JESUS LOFRANO - J. 15.2.2005).
Qual o prazo para a propositura da ação de cobrança de cotas em atraso?
A partir do momento em que se descumpre a data de vencimento fixado para o
pagamento das contribuições condominiais a ação de cobrança pode ser
proposta. Contudo, é conveniente que o condomínio aguarde o decurso de 3
(três) meses, período em que deverá desenvolver a cobrança amigável
(extrajudicial). Por fim, vale lembrar que é de 10 (dez) anos o prazo prescricional
para a cobrança de dívidas contraídas junto ao condomínio, nos termos do art.
205 do novo Código Civil.

Perguntas e respostas.
Quem pode dar e receber procuração?
Para dar procuração, ou seja, para ser outorgante (mandante) num contrato de
mandato, basta ter capacidade civil (cf. arts. 3° a 5° do novo Código Civil), como
diz o art. 654, caput, do novo Código Civil: "Todas as pessoas capazes são aptas
para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que
tenha a assinatura do outorgante". Da mesma forma, para receber procuração,
isto é, para ser o outorgado (mandatário), a pessoa deve ter a capacidade civil,
com uma exceção, que é a possibilidade do maior de dezesseis e menor de
dezoito anos não emancipado ser procurador, como estabelece o art. 666 do
novo Código Civil.
O condômino inadimplente tem direito a voto nas assembléias?
Não. O art. 1.335, III, do novo Código Civil expressamente veda a participação e
o voto do inadimplente nas assembléias gerais de condôminos.
O síndico pode votar nas assembléias condominiais?
Se o síndico for condômino poderá discutir e votar todas as matérias constantes
da ordem do dia, salvo aquelas relacionadas às suas contas e administração, se
assim dispuser a Convenção do Condomínio. Do contrário, o síndico poderá
participar e votar de qualquer assunto colocado em pauta.

Perguntas e respostas.
Pode caracterizar a prática de algum delito a atitude de determinada
pessoa que cause tumulto numa assembléia de condomínio?
Sim. A atitude pode ter o enquadramento da contravenção penal prevista no art.
40 do Dec.-Lei n° 3.688/41, qual seja, o delito de provocação de tumulto ou
conduta inconveniente, sujeitando seu causador à prisão de 15 (quinze) dias a 6
(seis) meses, ou ao pagamento de multa: "Art. 40. Provocar tumulto ou portar-se
de modo inconveniente ou desrespeitoso, em solenidade ou ato oficial, em
assembléia ou espetáculo público, se o fato não constitui infração penal mais
grave: Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, ou multa".

O inquilino é condômino?
Não. Nos termos do art. 1.334, § 2°, do novo Código Civil, são condôminos os
proprietários ou todos aqueles que, apesar de tecnicamente não serem
proprietários, forem titulares de direito de aquisição sobre a propriedade
imobiliária (promitentes compradores, cessionários, promitentes cessionários).
O inquilino pode participar e votar na assembléia?
O novo Código Civil não prevê a possibilidade de o inquilino participar e votar
nas deliberações da assembléia, tal como permitia a legislação anterior em
relação a despesas ordinárias; assim, o inquilino somente poderá participar e
votar como mandatário do locador, mediante apresentação de procuração.

Perguntas e respostas.
A instalação de ar-condicionado é permitida?
Para se instalar aparelhos de ar-condicionado é necessário que os seguintes
itens sejam satisfeitos. a) Edificação deve possuir capacidade elétrica para
suportar a carga suplementar decorrente da instalação do equipamento em todas
as unidades atestadas por engenheiro elétrico com a devida ART - Anotação
Responsabilidade Técnica. b) Os locais de instalação desses aparelhos devem
ser padronizados de modo a não comprometer a estética e segurança da
edificação (resistência da estrutura) ou sua fachada. c) Todos os dados e
informações devem ser levados para aprovação em assembléia geral
especialmente convocada para este fim. É conveniente que o condomínio,
através de assembléia geral, discipline a instalação desses equipamentos, tendo
em vista que os Tribunais vêm decidindo favoravelmente aos condôminos que a
pleiteiam.
O envidraçamento da varanda, colocação de grades ou telas, alteram a
fachada do edifício?
Apesar de o assunto ser polêmico, admite-se o envidraçamento da varanda
quando se demonstra que essa alteração não afeta a harmonia da fachada
segundo modelo padrão (cor, desenho, material, etc.) previamente aprovado em
assembléia. O mesmo ocorre com as grades de proteção ou telas.

Perguntas e respostas.
Pode um condômino trocar a porta de entrada ou a estética do
hall de sua unidade?
A modificação das portas voltadas para o corredor dependerá da
concordância e autorização de todos os condôminos residentes no
andar.
Quem responde pela queda de objetos dos apartamentos, causando
danos a terceiros?
Nos termos do art. 938 do novo Código Civil, "aquele que habitar prédio,
ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele
caírem ou forem lançadas em lugar indevido". Assim, se for possível a
identificação, será do condômino causador da queda a responsabilidade
civil daí oriunda. Caso contrário, não sendo possível a identificação do
agente causador da queda, a responsabilidade civil será do condomínio.

Perguntas e respostas.
Pode um condômino trocar a porta de entrada ou a
estética do hall de sua unidade?
A modificação das portas voltadas para o corredor dependerá
da concordância e autorização de todos os condôminos
residentes no andar.
Quem responde pela queda de objetos dos apartamentos,
causando danos a terceiros?
Nos termos do art. 938 do novo Código Civil, "aquele que
habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente
das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar
indevido". Assim, se for possível a identificação, será do
condômino causador da queda a responsabilidade civil daí
oriunda. Caso contrário, não sendo possível a identificação do
agente causador da queda, a responsabilidade civil será do
condomínio.

Perguntas e respostas.
Para fins de atenuar os efeitos da inadimplência,
pode o condomínio implantar o sistema de
desconto pelo pagamento antecipado da cota
condominial?
Não é recomendável a adoção do chamado "desconto
pontualidade", conhecido também por "cláusula de
bonificação", tendo em vista predominar o
entendimento, na doutrina e na jurisprudência, de
que tal medida caracteriza burla da lei, isto é, uma
aplicação de multa moratória, mascarada, acima do
limite permitido (superior ao limite de 2% fixado pelo
art. 1.336, § 1°, do novo Código Civil).

Perguntas e respostas.
Quem responde pelas despesas ordinárias e
extraordinárias?

As despesas ordinárias são de responsabilidade do inquilino.
As extraordinárias são de responsabilidade do condômino
locador (arts. 22 e 23 da Lei nº 8.245/91).
Qual a finalidade do fundo de reserva?
Sua finalidade é atender a despesas imprevisíveis e
inadiáveis, ou seja, é uma garantia para casos emergenciais.
Conseqüentemente, não pode ser distribuído aos
condôminos, nem restituído proporcionalmente ao que
alienar sua unidade autônoma.

Perguntas e respostas.
É possível tornar automática a multa para o condômino
reiteradamente inadimplente?
Não. A aplicação da multa de até 5 (cinco) vezes o valor da
contribuição mensal ao condômino que descumpra
reiteradamente seus deveres é possível, desde que tal sanção seja,
caso a caso, previamente autorizada por assembléia, pelo voto de
¾ dos condôminos restantes (art. 1.337, caput, do novo Código
Civil), proporção que no mais das vezes inviabilizará a iniciativa.
O antisocial pode ser expulso?
Não. O art. 1.337, parágrafo único, do novo Código Civil,
estabelece a aplicação de multa pecuniária correspondente até o
décuplo da contribuição condominial como a sanção cabível.
Ademais, a exclusão do condômino anti-social encontra óbice no
direito de propriedade, que tem a natureza de garantia
constitucional (art. 5°, XXII e XXIII, da Constituição Federal).

Perguntas e respostas.
É possível que o número do apartamento do
condômino inadimplente seja colocado no
demonstrativo financeiro do condomínio?
Sim. Desde que a informação fique restrita aos
condôminos, seja por meio documental ou mesmo
pelo site do condomínio ou da administradora. Cabe
dizer que os condôminos pontuais têm direito de
saber quais e quantos são os condôminos
inadimplentes. Trata-se de um exercício regular de
direito por parte dos condôminos, bem como de um
dever do síndico possui de prestar contas à
comunidade condominial.

Perguntas e respostas.
Quem é o responsável pelo pagamento dos débitos condominiais de unidade
financiada, retomada pelo banco?
Por força do art. 1.345 do novo Código Civil, que evidencia a natureza propter rem da
dívida de condomínio, o banco responde pelos débitos incidentes sobre a unidade
retomada, inclusive quanto aos anteriores à data da retomada. É o que ilustra o julgado
abaixo, oriundo do Superior Tribunal de Justiça: CONDOMÍNIO. DESPESAS.
OBRIGAÇÃO PROPTER REM. O adquirente de unidade condominial responde pelos
encargos existentes junto ao condomínio, mesmo que anteriores à aquisição. (...) (STJ REsp 536005-RS - Rel. Min. Barros Monteiro - 4ª Turma - j. 10/02/ 2004 - P. DJ 03.05.2004,
p. 174).

O síndico do condomínio pode impedir que o condômino inadimplente alugue
seu apartamento?
Não. Além das penas pecuniárias previstas nos arts. 1.336, § 1°, e 1.337, caput, do novo
Código Civil, e da restrição prevista no art. 1.335, III, do mesmo diploma, nenhuma outra
que importe em privação de direitos condominiais pode ser estabelecida em Convenção
ou aplicada pelo condomínio ao inadimplente. Não será lícito, assim, impor-lhe a
privação do uso e gozo das coisas e áreas comuns ou particulares. Ademais, a imposição
de restrições como a aludida pode ser interpretada como cerceamento do direito de
propriedade e prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do
Código Penal), risco que deve ser evitado.

Perguntas e respostas.
O condomínio é obrigado a adotar o método contábil para controlar
suas contas? O condomínio deve contratar contador para tanto?
Ainda que haja necessidade de um controle dos valores arrecadados e
administrados em nome dos condôminos, e sua posterior divulgação,
através da via escrita e da realização de assembléia geral (art. 1.348, VIII, do
novo Código Civil), não há obrigatoriedade de adoção do método contábil,
de livros contábeis ou mesmo contratação de um contador para efetuar tal
atividade, que poderá ser efetuada pelo próprio síndico ou por terceiro por
ele designado o qual, usualmente, é uma empresa prestadora de serviços
especializada na administração condominial.
Qual é o tempo de guarda dos documentos condominiais?
O novo Código Civil não repetiu a disposição do art. 22, § 1°, "g", da Lei n°
4.591/64, que dispunha sobre a obrigatoriedade do síndico manter os
documentos condominiais por 5 (cinco) anos. Porém, cumpre alertar que,
atualmente, o prazo prescricional para a cobrança, pelo condomínio, dos
débitos contraídos por condôminos, é de 10 (dez) anos (art. 205 do novo
Código Civil). Os prazos para a guarda de documentos trabalhistas, fiscais e
previdenciários constam de tabela reproduzida na parte final deste manual.

Perguntas e respostas.
Quem pode dar e receber procuração?
Para dar procuração, ou seja, para ser outorgante (mandante) num contrato de
mandato, basta ter capacidade civil (cf. arts. 3° a 5° do novo Código Civil), como diz
o art. 654, caput, do novo Código Civil: "Todas as pessoas capazes são aptas para dar
procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a
assinatura do outorgante". Da mesma forma, para receber procuração, isto é, para
ser o outorgado (mandatário), a pessoa deve ter a capacidade civil, com uma
exceção, que é a possibilidade do maior de dezesseis e menor de dezoito anos não
emancipado ser procurador, como estabelece o art. 666 do novo Código Civil.
Pelo simples decurso do tempo a procuração perde a validade?
A procuração é o instrumento do contrato de mandato. Somente se a procuração
tiver sido conferida com prazo certo é que seu decurso fará cessar o mandato. Neste
particular, o novo Código Civil relaciona no art. 682 as várias hipóteses de término
do mandato, dentre as quais está a pelo decurso de prazo (inciso IV): "Art. 682.
Cessa o mandato: I - pela revogação ou pela renúncia; II - pela morte ou interdição
de uma das partes; III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir
os poderes, ou o mandatário para os exercer; IV - pelo término do prazo ou pela
conclusão do negócio".

Perguntas e respostas.
Pode haver votação secreta, na assembléia de condomínio?
É vedada a votação secreta por dois motivos: a - Em razão da
contagem dos votos ter como base a fração ideal de cada um dos
condôminos, salvo disposição contrária da Convenção do
Condomínio; b - Pela possibilidade de fraudes ou equívocos que a
medida dá oportunidade.

O síndico pode votar nas assembléias condominiais?
Se o síndico for condômino poderá discutir e votar todas as
matérias constantes da ordem do dia, salvo aquelas relacionadas
às suas contas e administração, se assim dispuser a Convenção do
Condomínio. Do contrário, o síndico poderá participar e votar de
qualquer assunto colocado em pauta.

Perguntas e respostas.
Pode caracterizar a prática de algum delito a atitude de determinada
pessoa que cause tumulto numa assembléia de condomínio?
Sim. A atitude pode ter o enquadramento da contravenção penal prevista no
art. 40 do Dec.-Lei n° 3.688/41, qual seja, o delito de provocação de tumulto
ou conduta inconveniente, sujeitando seu causador à prisão de 15 (quinze)
dias a 6 (seis) meses, ou ao pagamento de multa: "Art. 40. Provocar tumulto
ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso, em solenidade ou ato
oficial, em assembléia ou espetáculo público, se o fato não constitui
infração penal mais grave: Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 6
(seis) meses, ou multa".
O inquilino é condômino?
Não. Nos termos do art. 1.334, § 2°, do novo Código Civil, são condôminos os
proprietários ou todos aqueles que, apesar de tecnicamente não serem
proprietários, forem titulares de direito de aquisição sobre a propriedade
imobiliária (promitentes compradores, cessionários, promitentes
cessionários).

Perguntas e respostas.
O inquilino pode participar e votar na assembléia?
O novo Código Civil não prevê a possibilidade de o inquilino
participar e votar nas deliberações da assembléia, tal como
permitia a legislação anterior em relação a despesas ordinárias;
assim, o inquilino somente poderá participar e votar como
mandatário do locador, mediante apresentação de procuração.

O inquilino pode participar do Conselho?
A resposta depende da análise da Convenção do Condomínio. O
art. 1.356 do novo Código Civil faculta a criação do Conselho Fiscal
composto de três membros, com mandato não superior a dois
anos, eleitos em assembléia, com a competência específica de
análise das contas do síndico. Porém, pode a Convenção do
Condomínio se aprofundar no tema, estabelecendo exigências que
a generalidade do texto legal não traz, como é exemplo o requisito
de que o candidato a conselheiro seja condômino.

Perguntas e respostas.
Como se dá a destituição dos conselheiros?
Os conselheiros só poderão ser destituídos em assembléia geral
especialmente convocada, que preencha a votação prevista na Convenção a
respeito e, no silêncio desta, em primeira convocação por maioria de votos
dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações
ideais (art. 1.352 do novo Código Civil), e em segunda convocação, pela
maioria dos votos dos presentes (art. 1.353 do novo Código Civil).
O cônjuge do condômino eleito síndico pode fazer parte do conselho?
Não seria conveniente tal situação, pois se presume que o cônjuge do síndico
eleito é suspeito para manifestar-se sobre os atos do companheiro. Há uma
clara situação de incompatibilidade que deve ser evitada.

Perguntas e respostas.
As frações

ideais no condomínio edilício podem sofrer modificação? Como?

A alteração das frações ideais é juridicamente possível, mas depende da aprovação
da totalidade dos votos do condomínio, por afetar o direito de propriedade. Aliás,
não há condomínio edilício sem fração ideal. Enquanto a divisão física do
condomínio se dá pelas diferentes áreas comuns e privativas, sua divisão econômica
é revelada pela fração ideal. A propósito, diz o art. 1.331, § 3°, do novo Código Civil,
com redação dada pela Lei n° 10.931/04: "A cada unidade imobiliária caberá, como
parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será
identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do
condomínio". Além do consenso unânime, se faz necessário recalcular todas as
frações ideais e, de conseguinte, alterar toda documentação imobiliária pertinente
(Instituição, Especificação e Convenção do Condomínio, bem como as matrículas de
cada uma das unidades autônomas), o que demonstra que a proposta, além de
trabalhosa, é de custo considerável.
Pode ser construído um novo andar num condomínio edilício?

Será possível a construção se previamente autorizada pela totalidade dos votos do
condomínio (unanimidade dos condôminos), em assembléia geral, com a
conseqüente alteração da documentação imobiliária, bem como se permitida pela
legislação municipal aplicável. Trata do assunto o art. 1.343 do novo Código Civil: "A
construção de outro pavimento, ou, no solo comum, de outro edifício, destinado a
conter novas unidades imobiliárias, depende da aprovação da unanimidade dos
condôminos".

Perguntas e respostas.
As frações

ideais no condomínio edilício podem sofrer modificação? Como?

A alteração das frações ideais é juridicamente possível, mas depende da aprovação
da totalidade dos votos do condomínio, por afetar o direito de propriedade. Aliás,
não há condomínio edilício sem fração ideal. Enquanto a divisão física do
condomínio se dá pelas diferentes áreas comuns e privativas, sua divisão econômica
é revelada pela fração ideal. A propósito, diz o art. 1.331, § 3°, do novo Código Civil,
com redação dada pela Lei n° 10.931/04: "A cada unidade imobiliária caberá, como
parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será
identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do
condomínio". Além do consenso unânime, se faz necessário recalcular todas as
frações ideais e, de conseguinte, alterar toda documentação imobiliária pertinente
(Instituição, Especificação e Convenção do Condomínio, bem como as matrículas de
cada uma das unidades autônomas), o que demonstra que a proposta, além de
trabalhosa, é de custo considerável.
Pode ser construído um novo andar num condomínio edilício?

Será possível a construção se previamente autorizada pela totalidade dos votos do
condomínio (unanimidade dos condôminos), em assembléia geral, com a
conseqüente alteração da documentação imobiliária, bem como se permitida pela
legislação municipal aplicável. Trata do assunto o art. 1.343 do novo Código Civil: "A
construção de outro pavimento, ou, no solo comum, de outro edifício, destinado a
conter novas unidades imobiliárias, depende da aprovação da unanimidade dos
condôminos".

Sobre o palestrante:

Sobre o palestrante:
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