


Que o perfil do síndico de
condomínio tem mudado nos úl-
timos anos, isso todos nós sabe-
mos. Mas a novidade, visível em
todo o país, é também o anseio
dos condôminos em promove-
rem uma maior rotatividade em
seus prédios, elegendo pessoas
diferentes a cada votação, o que
diminui as taxas de reeleições.

Antigamente era comum ver-
mos indivíduos que se perpetua-
vam no cargo de síndico, concen-
trando em si toda a autoridade e
exercendo essa função por mui-
tos anos, o que vem a contrariar
à própria legislação brasileira, a
qual determina um mandato má-
ximo de dois anos.

Uma recente pesquisa de uma
grande administradora de condo-
mínios da cidade de São Paulo
revelou essa tendência por mais
“sangue novo”: De janeiro a abril
35% dos condomínios elegeram
síndicos novos, contra 30% em
2015, o que representa aumento
de 16,6% em relação aos 30% de

2015. Em 2016, 31% dos síndi-
cos foram eleitos pela primeira
vez. O índice médio de reeleição
de síndicos nos condomínios de
São Paulo foi de 70% nos últi-
mos 15 anos. Antes disso, era de
90%. Neste ano, ficou em 65%,
o que demonstra - mais uma vez
- a quebra de paradigmas.

O cargo de síndico é o de
maior responsabilidade dentro do
corpo administrativo do condo-
mínio, mas não é o único. O Có-
digo Civil prevê a possibilidade
de existência de um Conselho
Fiscal, o qual nem sempre é im-
plantado nos condomínios, pois
não é obrigatório tê-lo.

Em nossa matéria de “Finan-
ças” abordaremos um pouco
melhor a relação dos conselhei-
ros com o síndico, bem como
suas competências e atribuições.
Respondemos a algumas pergun-
tas frequentes sobre esse órgão
facultativo dentro do condomí-
nio. Confira e tire suas próprias
conclusões.

No mês de férias escolares,
nossa matéria especial traz uma
ideia bacana que pode ser
implementada em prédios com
muitas crianças. Com mais tem-
po livre, elas tendem a ocupar
mais as áreas comuns do condo-
mínio e, caso não haja uma su-
pervisão adequada, isso pode tra-
zer perturbações à rotina do pré-
dio ou até mesmo acidentes. A
montagem de uma espécie de

colônia de férias com auxilio de
recreadores é uma alternativa
prática para proporcionar o má-
ximo de diversão com seguran-
ça aos pequenos condôminos.

Esses e outros assuntos rela-
cionados ao universo dos condo-
mínios você encontra no Jornal
do Síndico. Faça uma agradável
leitura!

Os editores



A folha de pagamento de fun-
cionários é a despesa responsá-
vel por absorver parcela substan-
cial dos rendimentos mensais do
condomínio. Além do salário
pago ao trabalhador, o emprega-
dor arca com diversos encargos
previstos na legislação trabalhis-
ta brasileira. O conhecimento
dessas obrigações é fundamen-
tal para evitar processos e litígi-
os jurídicos.

O síndico do condomínio não
precisa ser necessariamente um
advogado ou expert em Direito,
mas saber o básico ajuda muito
na administração do condomínio.
Abaixo listamos 5 direitos traba-
lhistas que devem ser de conhe-
cidos:

1) ADICIONAL
NOTURNO
Esse é de interesse dos con-

domínios que empregam portei-
ros, vigilantes e outros profissi-
onais no período que vai das 22
às 5 horas. A esses é devido o pa-

gamento de adicional mínimo de
salário na fração de 20% do va-
lor pago pelo trabalho realizado
em período diurno, podendo ser
superior por força de acordo ou
convenção coletiva da categoria.

2) JORNADA
DE TRABALHO
Salvo contratos específicos,

considera-se a duração da jorna-
da de trabalho normal sendo de
8 horas diárias e 44 horas sema-
nais. Há tolerância legal para a
ultrapassagem desse limite, po-
rém é necessário o pagamento
das horas extraordinárias com o
acréscimo mínimo de 50%, po-
dendo ser estabelecido
percentual maior mediante con-
trato de trabalho e acordos cole-
tivos da categoria.

3) PAUSA PARA
 INTERVALO
Durante a jornada de traba-

lho, o funcionário que trabalha
mais de 4 horas diárias tem di-

reito a um período de descanso e
refeição. Para os trabalhadores
que excederem as 4 horas, é pre-
visto um intervalo de 15 minu-
tos. Para as jornadas de que ul-
trapassam 6 horas, o intervalo
deverá ser de no mínimo 1 hora
e no máximo de 2 horas. O des-
respeito a esse direito acarreta o
pagamento de 1 hora extra, com
adicional de no mínimo 50%.

4) FUNCIONÁRIA
GESTANTE
A funcionária que se encon-

tra em período de gestação tem
garantida por Lei a estabilidade
provisória no emprego desde a
confirmação da gravidez até 5
meses após o parto, ainda que a
concepção da gravidez tenha
ocorrido durante o contrato de
experiência ou aviso prévio. Du-
rante esse período ela não pode
ser demitida. A estabilidade se es-
tende à pessoa que detiver a guar-
da do filho no caso de falecimen-
to da genitora.

5 Direitos trabalhistas que
o síndico deve conhecer

5) ACIDENTE
DE TRABALHO
É obrigação do empregador

fornecer e fiscalizar o uso dos
Equipamentos de Proteção Indi-
vidual (EPI). Caso ocorra algum
acidente laboral, o funcionário
acidentado tem a garantia de que
não será demitido do emprego no

período de 12 meses após o tér-
mino do auxílio-doença. As do-
enças comprovadamente decor-
rentes do exercício da atividade
profissional são equiparadas ao
acidente de trabalho para fins da
estabilidade provisória.
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Períodos de férias e feriados
são épocas perfeitas para se fa-
zer uma viagem e conhecer lu-
gares diferentes. Com a
popularização das redes sociais
e aplicativos especializados a
exemplo do Air BNB, tornou-
se muito fácil encontrar hospe-
dagens alternativas, alugando
um quarto ou mesmo um apar-
tamento inteiro por uma curta
temporada de lazer.

Para quem usufrui do servi-
ço da chamada “economia com-
partilhada”, as vantagens são
muitas. Mas como fica a situa-
ção quando o imóvel sublocado
está inserido dentro de um con-
domínio que possui rotina pró-
pria e regras de convivência? A
nova forma de hospedagem tem
gerado problemas em edifícios
residenciais por todo o Brasil,
sobretudo nas cidades turísticas,
com o embate jurídico entre as
partes envolvidas.

Segundo a advogada
Marcela Polesi, a modalidade de
sublocação não é ilegal e não
cabe ao condomínio interferir no
modo como o dono do aparta-
mento utiliza sua propriedade
particular. “Aplicativos como o
Air BNB preveem pagamento

de diárias, mas há outros como
o Couchsurfing que é apenas o
empréstimo espontâneo do es-
paço sem configurar uma rela-
ção comercial, é um direito do
proprietário usá-lo dessa manei-
ra”, afirma Polesi. “As infra-
ções, se ocorrerem, devem ser
penalizadas conforme previstas
na Convenção para qualquer ou-

tro condômino”, conclui.
Para o especialista em direi-

to imobiliário e condominial
Rodrigo Karpat, a prática da lo-
cação por temporada desvirtua
a finalidade do condomínio
residencial e sobrecarrega a ro-
tina de funcionários. “A locação
por diária traz encargo excessi-
vo e desnecessário à portaria,

Locações para temporada
interferem na rotina do condomínio

que fica responsável por liberar
chaves, cadastrar veículos, libe-
rar acesso a áreas comuns, aten-
der reclamações, entre outros
problemas. Os funcionários aca-
bam se tornando recepcionistas
de hotel, não porteiros”, ressal-
ta o advogado.

O serviço de hospedagem
não é regulado pela lei de loca-

ções, mas sim por leis que tra-
tam dessa prática específica no
país. A maioria dos imóveis
ofertados em aplicativos pelo
sistema de diárias está em pré-
dios residenciais e não são ap-
tos a operarem dessa forma. De
acordo com Karpat já há vários
registros de condomínios que
estão processando moradores
por abrirem seus apartamentos
a ocupantes temporários, ale-
gando desvio da finalidade do
imóvel.

“Seria de grande interesse a
ambos que o condomínio não
proíba a locação por tempora-
da, mas sim, que o próprio pré-
dio regule a relação com os
condôminos, estabelecendo li-
mites de pessoas por unidades,
advertindo locadores que estão
locando com constância a uni-
dade em curtos espaços de tem-
po. Por fim, deveria haver a
emissão de comunicados aos
condôminos e a realização de
assembleias, o que serviria para
um melhor entendimento dos
próprios moradores, numa ten-
tativa de evitar o problema” con-
clui o advogado.

*Jornalista e colaboradora do JS
Redação com Assessoria

...As infrações, se ocorrerem, devem ser
penalizadas conforme previstas na Con-
venção para qualquer outro condômino...



Muitos condôminos
desconhecem o
que vem a ser um

“conselho fiscal”, isso porque -
embora haja seja respaldado por
uma legislação - a existência
dele não é obrigatória, a lei fa-
culta sua existência, e muitos
condomínios não se preocupam
em constituir um conselho.

De acordo com o texto do
artigo 1.356, do Código Civil de
2002, “poderá haver no Condo-
mínio um Conselho Fiscal,
composto de três membros, elei-
tos pela assembleia, por prazo
não superior a dois anos, ao qual
compete dar parecer sobre as
contas do síndico”.

Ao contrário do que muitas
pessoas pensam, a finalidade do
conselho fiscal não é estabele-
cer um confronto contra o sín-
dico, ameaçando sua autorida-
de, mas sim auxiliá-lo durante
o exercício de seu mandato, fa-
zendo também a necessária ta-

refa de fiscalizar as contas do
condomínio, com propósito de
nortear as melhores práticas e
condutas, evitando fraudes e
desvios de recursos.

Havendo conselho fiscal ins-
tituído, a responsabilidade pelo
manejo orçamentário do condo-
mínio passa a ser compartilha-
do juntamente com o síndico. A
responsabilidade por eventuais

mal feitos, sejam esses por má
fé deliberada ou por falta de co-
nhecimento, podem recair -
além do próprio síndico - tam-
bém nos membros do conselho,
seja por corresponsabilidade ou
omissão.

Abaixo respondemos às
quatro principais dúvidas rela-
cionadas ao conselho fiscal, sua
composição, tempo de manda-

A relação entre o síndico
e o conselho fiscal

to e competências. Confira:
Quem pode
integrar o conselho?
Qualquer condômino, mes-

mo inquilino, ocupante, procu-
rador ou outra pessoa com al-
guma relação com a comunida-
de pode ser, em tese, eleita para
o conselho.

Quem deve participar?
Em princípio, qualquer pes-

soa com boa vontade e tempo
disponível para a atividade. Se
for alguém com conhecimento
prévio nas áreas de Contabili-
dade, Direito e Administração,
melhor.

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

conselho fiscal exercerão man-
dato de até dois anos, conforme
dispõe a lei 4.591/64, podendo
os membros serem reeleitos
quantas vezes a assembleia de-
sejar.

Quais as atribuições?
Se a Convenção do condo-

mínio não conceder ao conse-
lho fiscal outras atribuições, a
competência deste se limitará a
dar parecer sobre as contas do
síndico, anualmente, na ocasião
da Assembleia Geral Ordinária
prevista no art. 1.350 do Códi-
go Civil.

*Jornalista e colaboradora do JS



Julho é um mês bastante es-
perado por todas as crianças em
idade escolar, pois é o período de
férias de inverno. Para os pais,
por outro lado, a pausa nas ativi-
dades escolares causa preocupa-
ção, uma vez que as férias deles
muitas vezes não coincidem na
mesma época. Nessa situação, o
que fazer para ocupar o ócio das
crianças?

Com mais tempo livre, os pe-
quenos tendem a usar mais as
áreas comuns do prédio e isso
requer uma atenção redobrada
para evitar possíveis acidentes. A
supervisão da brincadeira é res-
ponsabilidade dos pais e, em sua
ausência, de uma pessoa destina-
da para tal.

Mas o que fazer se a maioria
dos adultos estão trabalhando?
Muitos condomínios encontram
uma solução que agrada e ajuda
a todos: a contratação de
recreadores para promoverem e
monitorarem brincadeiras e ati-
vidades junto às crianças, com o

intuito de garantir a segurança e
o bem-estar de todos os morado-
res nesse período.

Síndica de um residencial na
cidade de Campinas (SP), a
pedagoga Maristela Borges lan-
çou a ideia em assembleia e con-

tou com a adesão de vários pais.
“Todos os anos tínhamos proble-
mas com as crianças no condo-
mínio, fazendo sujeira e barulho
em locais inadequados e até da-
nificando veículos. Então propus
aos condôminos com filhos pe-

Diversão e segurança nas férias escolares
Contratação de recreadores é boa opção para
ocupar tempo livre de crianças no condomínio

quenos que contratássemos uma
equipe de recreadores durante o
mês de julho”, conta a síndica. A
experiência bem sucedida já foi
repetida por dois anos.

“Sabemos que é importante
para a criança curtir suas férias,
mas isso deve ser feito com res-
ponsabilidade, sem prejudicar os
demais moradores. Os
recreadores contratados propõem
brincadeiras na quadra esportiva,

aulas de dança, pintura, leitura,
teatro, contação de histórias, isso
tudo durante seis horas por dia.
Além de divertir, esse também é
um modo de incentivar a ativi-
dade física e a interação social
entre elas”, afirma Maristela.

O rateio das despesas com a
equipe de recreação não foi feita
entre todos os moradores do pré-
dio, mas apenas com os que ade-
riram à ideia e cadastraram suas
crianças para participarem da
programação de férias. Foi cobra-
da uma taxa extra de R$ 300 no
boleto do que contrataram o ser-
viço, que incluiu 20 dias de ati-
vidades.

Em comparação com uma co-
lônia de férias para a mesma
quantidade de dias, a economia
foi bastante considerável, sem
contar com o fato das atividades
serem feitas no próprio condo-
mínio, o que dispensa o trabalho
de levar e buscar a criança.

*Jornalista e colaboradora do JS
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Nos dias de hoje, é cada
vez maior o número de con-
domínios que sofrem com os
elevados índices de
inadimplência.

Assim, diante do alto ín-
dice de inadimplência, mui-
tos síndicos e administrado-
ras buscam soluções para re-
duzir o número de seus
inadimplentes.

E, nessa busca de solu-
ções, uma das maiores dúvi-
das é quanto a possibilidade
de responsabilização do sín-
dico ou do condomínio pela
divulgação dos condôminos
inadimplentes, seja em as-
sembléia, balancete do con-
domínio, quadro de avisos do
edifício e/ou elevadores.

Mas afinal, a divulgação
dos condôminos
inadimplentes gera dano mo-
ral?

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

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

Ocorre que, a maneira de
tratar condôminos
inadimplentes é assunto deli-
cado!

Geralmente, os condomí-
nios são administrados com
poucos recursos, na maioria
das vezes, em razão da pró-
pria inadimplência de seus
condôminos.

Veja que, não há possibi-
lidade de ocultação da condi-
ção de devedor, pois é eviden-
te a necessidade de prestação
de contas aos moradores.

Os condôminos têm o di-

reito de saber quem está
inadimplente, uma vez que a
falta de pagamento de qual-
quer das cotas condominiais
influencia diretamente a cota
cabível a todos.

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

Porém, é necessário o sín-
dico observar a maneira como
irá disponibilizar tal informa-
ção aos demais moradores do
condomínio.

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

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

Sendo assim, é fato que
não pode o condomínio citar
o nome dos condôminos
inadimplentes, pois tal ato

pode caracterizar um cons-
trangimento ilegal.

Entretanto, o síndico pode,
em sua prestação de contas,
trazer as unidades que estão
com dívida, ou seja, dentro do
limite do bom senso, a divul-
gação dos condôminos
inadimplentes no âmbito es-
trito dos condôminos não é
conduta vexatória, humilhan-
te ou abusiva.

Dessa forma, caso assim
fosse também não seria a con-
duta de não pagar as taxas
condominiais, onerando os
demais moradores?

Note-se que, as pessoas in-
formadas sobre as unidades
inadimplentes também são
condôminas, desse modo, são
diretamente interessadas e en-
volvidas nas finanças do con-
domínio.

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

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

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

Vejamos, considera-se ex-
cesso, por exemplo:

- divulgação em quadro de
avisos do prédio ou da admi-
nistração do condomínio;

- publicação em jornais,
mesmo que de circulação in-
terna;

- disponibilização
no site do condomínio, mes-
mo com acesso através de se-
nha;

- outros meios que expo-
nha o inadimplente com o
objetivo de constrangê-lo.

Atualmente, é entendi-
mento dos tribunais que, em
situações como nos exemplos
mencionados, o dever de in-
formação aos demais mora-
dores foi extrapolado, ou seja,
não foi o procedimento ade-
quado, podendo o responsá-
vel vir a responder ação judi-
cial.

É importante saber que, a

A divulgação dos condôminos
inadimplentes gera dano moral?

dívida condominial é vincu-
lada ao imóvel e não a pes-
soa, por isso informar o nome
dos condôminos é extrema-
mente arriscado e passível de
indenização.

No entanto, o mesmo não
ocorre quando há indicação
apenas do número da unida-
de!

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

Assim, o síndico e/ou ad-
ministradora poderá, em as-
sembléia, informar as unida-
des ou o número de
inadimplentes aos demais
condôminos, de maneira sim-
ples e objetiva, pois assim de-
monstrará a transparência de
sua gestão.

Mas, é preciso ficar aten-
to para não expor ou cons-
tranger os condôminos
inadimplentes, evitando o
ajuizamento de ações judici-
ais que tenham por objetivo
indenização por danos mo-
rais.

Portanto, para configurar
o dano moral, é necessário
que o condômino atingido
sofra efetivamente um cons-
trangimento com a divulga-
ção da sua inadimplência, não
se prestando para caracterizá-
lo os normais aborrecimentos
que compõe o dia a dia do re-
lacionamento humano.

Conheça nosso Blog e ca-
dastre-se para receber gratui-
tamente conteúdos e atualiza-
ções. http://
simonegoncalves.com.br/
blog/

Por Simone Gonçalves
Advogada – OAB/RS 74.437



Se sua concepção de um
síndico ainda é a da
quele senhor acima de

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

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

A faixa etária também não é
mais a mesma. Os condôminos
mais jovens passarm a demons-

trar mais interesse pela gestão e
também são um grupo represen-
tativo à frente de vários condo-
mínios pelo Brasil. Muitos vivem
sozinhos e são solteiros, o que
consiste em mais uma mudança
no padrão do perfil dos síndicos
de antigamente.

Se tal transição promoveu
mudanças para melhor ou pior,
não é possível se obter uma res-

posta concreta. A realidade de
cada condomínio é diferente em
suas vantagens e deficiências, o
que torna a experiência da
sindicância única em cada caso.

Porém, o que há de certo para
se afirmar é que aos poucos os
próprios condôminos estão em
busca de perfis diferentes a quem
confiar os cuidados do condomí-
nio, inclusive - por vezes - recor-

Sangue novo na gestão dos condomínios
Gestão de prédios por novos síndicos cresce 16% em SP,

resto do país segue mesma tendência

rendo a um profissional, ao in-
vés de nomear um morador.

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

Pela primeira vez em muitos
anos houve crescimento do nú-

mero de síndicos que se elegem
para exercer o primeiro mandato
no cargo na cidade de São Pau-
lo. É o que aponta levantamento
da administradora de condomí-
nios Lello, com base em 1,9 mil
empreendimentos residenciais
onde vivem cerca de 800 mil pes-
soas.

De janeiro a abril 35% dos
condomínios elegeram síndicos
novos, contra 30% em 2015, o
que representa aumento de
16,6% em relação aos 30% de
2015. Em 2016, 31% dos síndi-
cos foram eleitos pela primeira
vez. O índice médio de reeleição
de síndicos nos condomínios de
São Paulo foi de 70% nos últi-
mos 15 anos. Antes disso, era de
90%, segundo a Lello. Neste ano,
ficou em 65%, o que demonstra
- mais uma vez - a quebra de
paradigmas.

*Jornalista e colaboardora do JS
(Redação com Assessoria)



Ao rejeitar o recurso de
uma construtora que é pro-
prietária de 187 unidades de
um conjunto habitacional, os
ministros da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) julgaram proce-
dente que o pagamento da
taxa condominial pelo inqui-
lino seja redirecionado para
a administradora de condo-
mínios (credor originário)
sem que isso configure ile-
galidade em relação aos di-
reitos do proprietário do
imóvel.

Eles reconheceram a le-
galidade da medida impos-
ta, de forma a garantir que
os valores pagos pelos inqui-
linos cheguem até a adminis-
tradora de condomínio para
que esta arque com as des-
pesas condominiais. Isso
tudo teve início quando a ad-
ministradora se sentiu lesa-
da, uma vez que os valores
pagos pelos condôminos não
chegavam a ela e sim à cons-
trutora, apenas.

O atraso no repasse des-
se dinheiro chegou a acumu-
lar um débito de aproxima-
damente R$ 500 mil em
prestações vencidas, que de-
veriam ser pagos pela cons-
trutora para a administrado-
ra para que essa arcasse com
as despesas do edifício, até
mesmo as mais básicas
como água e luz.

O pedido da administra-
dora foi acolhido em anteci-
pação de tutela. O juízo
competente determinou que
os inquilinos pagassem o
condomínio diretamente à
administradora, em vez de
entregar os valores à cons-
trutora. O fundamento utili-
zado foi a garantia de que os
valores pagos fossem efeti-
vamente utilizados para qui-
tar as despesas
condominiais, o que permi-
tiria afastar a obrigação que
geralmente recai sobre o
proprietário do imóvel.

O ministro relator do
caso, Moura Ribeiro, lem-

STF dá permissão para
redirecionamento de taxa

condominial

brou que a inadimplência da
construtora, dona de 35%
das unidades, põe em risco
a manutenção dos serviços
condominiais. Para ele, o ca-
ráter propter rem da obriga-
ção (que recai sobre uma
pessoa por força de determi-
nado direito real) foi devida-
mente interpretado pelo
juízo competente, justifican-
do a medida adotada mesmo
sem a prévia anuência do
proprietário do imóvel.

O ministro destacou que
os locatários não foram in-
cluídos no polo passivo da
demanda pois não possuem
pertinência subjetiva para a
lide. A questão, segundo o
ministro, é a utilização de
instrumentos processuais le-
gítimos para garantir o cum-
primento da obrigação ou
seu resultado prático equiva-
lente, o que foi assegurado
no caso.

*Jornalista e colaboradora do JS
(Redação com STF)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

O sindico é o responsável le-
gal do condomínio, tal posição lhe
confere poderes para exercer as
atividades executivas inerentes a
gestão, mas também traz obriga-
ções e deveres funcionais. Den-
tre as obrigações deve o síndico
“ cumprir e fazer cumprir a con-
venção, o regimento interno e as
determinações da assembleia;”
Art. 1.348, IV Código Civil.

As assembleias são
norteadoras para a vida em con-
domínio e suas decisões são so-
beranas, o que for decidido ali
deve ser seguido, desde que as
formalidades legais para a con-
vocação tenham sido seguidas,
que os assuntos levados à tona te-
nham feito parte da ordem do dia
e que as decisões não contrariem
a lei. Porém, isso não acarreta em
dizer que tais decisões tomadas
em assembleia não podem ser
modificadas ou reavaliadas.

Uma nova assembleia pode
rever o posicionamento da
assembleia anterior, mas tal me-
dida pode trazer o dever de inde-
nizar caso traga algum prejuízo a
quem quer que seja.

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

Mesmo que a rediscussão seja
pertinente, se trouxer algum pre-
juízo, a situação poderá acarretar

em perdas e danos em favor de
quem tenha sido prejudicado em
função de uma rediscussão, como
por exemplo: na autorização de
fechamento de sacada de uma for-
ma, e após a  consulta de um ar-
quiteto verificou-se que perante
a prefeitura tal fechamento deve-
ria ser feito de outra forma, po-
rém, algumas unidade já haviam
modificado da forma inicialmen-
te sugerida, isso gerou um dano
que deve ser suportado pelo con-
domínio.

Na lição De Biasi Ruggiero:
*“ A resolução da assembleia ge-
ral não cria direito adquirido, po-
dendo ser tornada insubsistente
por resolução posterior. É eviden-
te que há casos em que, pela sua
peculiaridade, essa revogação
gera perdas e danos. A
revogabilidade das deliberações
da assembleia, assim como a
alterabilidade da convenção, in-
tegra o direito de propriedade.”

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

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

*Dr. Rodrigo Karpat, advogado e
colaborador do JS

Condomínio:
Rediscutindo as

deliberações já tomadas
em assembleias








