
 

 
 
FAQ (Frequently Asked Questions) - PERGUNTAS MAIS FREQUENTES: 
 
1) O que são despesas ordinárias e despesas extraordinárias em condomínio? 
R – As despesas ordinárias são aquelas do dia-a-dia do condomínio, como materiais de limpeza, 
piscina, jardins, salários e encargos (inclusive férias e 13º terceiro), água, luz, telefone e 
manutenção de máquinas e equipamentos. As despesas extraordinárias são as despesas que são 
aprovadas em assembleia para benfeitorias, obras de reforma e construção, etc. 
 
2) Quem é o responsável pelo pagamento das despesas extraordinárias? 
R- Quando é gerada uma taxa extra o responsável é o proprietário da unidade autônoma, já as 
despesas ordinárias o responsável é o inquilino se a unidade estiver alugada. 
 
3) O que fazer quando vizinhos fazem muita festa e barulho? 
R- Primeiramente deve-se verificar o que estabelece a convenção e o regulamento interno do 
condomínio para poder exigir da administração as providências necessárias, existe a lei do Silêncio 
que deve ser respeitada também, em cada cidade existe um órgão público que ordena o uso do 
som e recebe este tipo de denuncia, além é claro da própria polícia em caso de exageros. 
 
4) Pagamento de 13º e férias de funcionários é despesa ordinária? 
R- São despesas ordinárias e deve haver por parte da administração uma previsão mensal para tal 
pagamento, alguns condomínios geram taxa extra para esta finalidade, entretanto não é a forma 
correta, no valor mensal da taxa de condomínio deve estar embutida a despesa anual com 13º e 
férias de todos os funcionários pois são obrigações do proprietário. 
 
5) Na queda de utensílios de algum apartamento atingindo carros ou pessoas o condomínio é 
responsabilizado? 
R- Sim, é pacífico que a convenção do condomínio tenha a previsão da proibição de uso de 
utensílios nas fachadas, nas janelas etc... Logo, o condomínio é responsabilizado pelo pagamento 
de indenização no caso de causar algum dano terceiros, ainda, se identificado o causador este 
também poderá ser acionado coma responsabilidade conjunta do condomínio.  
 
6) O que fazer quando o síndico não quer prestar contas? 
R- A lei protege os direitos dos condôminos, o Código Civil aponta que o condômino pode 
convocar assembleia para discutir os pontos que acha contraditório, entretanto ¼ dos condôminos 
tem que assinar a convocação, para então colocar em pauta a obrigação da prestação de contas. 
Outra forma é ingressar com Ação de obrigação de Fazer na justiça, exigindo a prestação de 
contas do síndico. 
 
7) O síndico pode atuar no condomínio de forma a não participar com demais moradores as suas 
ações? 
R- O síndico tem dentro da sua função as obrigações, elas são previstas em Lei ele deve atuar na 
responsabilidade da manutenção, da boa vizinhança, na boa administração sem comprometimento 
do orçamento do condomínio. Em alguns condomínios o síndico tem total autonomia e já em outros 
essa autonomia é limitada seja na questão de valores ou seja na função, mas a convenção do 
condomínio faz a previsão das obrigações do síndico. 
 
8) Como agir quando o síndico não quer mais exercer essa função? 
R- Deve ser convocada uma assembleia geral para discutir o assunto, apresentar argumentações e 
deixar à disposição o cargo ao condomínio. Se ninguém quer ser o síndico, é válida a criação de 
uma comissão de 3 pessoas que irão administrar o condomínio conjuntamente, ou a contratação 
de um Síndico Profissional para exercer essa função no condomínio. 
 
 
 



 

 
 
9) O síndico pode ser destituído? 
R- Sim, o síndico pode ser destituído do cargo, quando pelo menos ¼ dos condôminos 
convocarem assembleia para tal finalidade, e para ser destituído o síndico deve ter o direito de 
defesa antes da destituição, e na assembleia irá apresentar seus argumentos.  
 
10) O síndico marcou uma assembleia para eleição do novo síndico e candidato a reeleição. Os 
condôminos marcaram uma assembleia com data anterior a do síndico, e elegeram um novo 
síndico sem a presença do síndico atual. Como proceder para anular a última reunião? 

   R - Para eleição convocada por condôminos deve haver presença de 1/4 dos mesmos, só assim é 
validada a Assembleia, além disso, ela tem que passar por todas as formalidades, como o envio da 
convocação (edital) com a assinatura de pelo menos esse 1/4, especificando na pauta a finalidade 
da Assembleia Geral que neste caso é Ordinária, sem a assinatura do quórum de 1/4 dos 
condôminos ela poderá ser nula. 
 
11) Pode ser eleito um síndico inadimplente há 8 meses e um conselheiro com 2 anos de atraso? 
R - Na maioria das convenções existe previsão da não aceitação de inadimplentes para qualquer 
cargo eletivo, depende da convenção, se ela é omissa a este ponto ela permite, caso contrário tem 
que proibir. 
 
12) Qual posição deve ser tomada pelo condomínio diante de uma situação com a quantidade de 
animais que um morador tem, levando em consideração que a convenção não proíbe animais e 
também não limita a quantidade que cada um pode ter. A questão é cobrada por moradores que 
dizem ser incomodados pelos animais.  
R- Em face da questão colocada, alguns pontos de vista devem ser analisados, como, 
por exemplo, até que ponto a existência e comportamento dos cães prejudica ou incomoda a rotina 
do condomínio, se outros vizinhos também são incomodados. Dessa análise poderão constatar se 
as questões entre aqueles vizinhos são de ordem pessoal ou se realmente os cães 
causam transtornos. A atuação da administração do condomínio deve sempre ser 
comedida para evitar extrapolar os limites a ela inerentes, por outro lado, 
se o condomínio é afetado, direta ou indiretamente, deve tomar atitudes para 
defender a tranqüilidade da convivência entre os condôminos. Uma das formas 
de agir realmente é a aplicação de multas, porém, se estas não resolverem, 
pode haver medidas judiciais aplicáveis ao caso. Daí a necessidade de um 
profissional que atue na área para direcionar os procedimentos. Outra 
providência administrativa possível é a alteração da Convenção do Condomínio 
e/ou Regulamento Interno a fim de estabelecer novas regras de conduta para 
criação e manutenção de animais domésticos dentro do condomínio. Tudo a ser 
analisado e trabalhado minuciosamente. 
 
13) Como fica a sua situação do condomínio com funcionário que está em processo de 
aposentadoria,? 
R - O contrato de trabalho do funcionário que se aposenta, é automaticamente extinto, já que 
houve a aposentadoria, entretanto se o condomínio continuar com esse funcionário as obrigações 
trabalhistas continuam, no caso do FGTS, ele deve ser recolhido mensalmente, pois entrará numa 
conta vinculada do funcionário. 
 
14) A empresa administradora alega que o CNPJ do condomínio não estava regularizado, muito 
embora, nós temos a inscrição do CNPJ desde o ano de 2004. Desta forma, solicitamos orientação 
a respeito de onde poderíamos fazer uma consulta na receita federal, para atestarmos a data 
correta em que passou a vigorar o CNPJ do condomínio. 
R- Deve ser consultada a informação no site da Receita Federal 
(http://www.receita.fazenda.gov.br) "Consulta Situação Cadastral". 
Essa consulta mostra desde quando um determinado CNPJ está ativo, e se há pendências no 
cadastro 



 

 
 
15) O Condomínio adquiriu seu CNPJ no ano de 2004 e a Empresa responsável (Administradora), 
adquiriu todos os Bens Móveis do Condomínio, com o seu próprio CNPJ (da Administradora), bem 
como a contratação de serviços. Ou seja, não o fazendo com o CNPJ do condomínio.  
R- O normal é a aquisição ser realizada no CNPJ do condomínio, caso contrário à propriedade dos 
móveis será da administradora. A orientação é que seja solicitada, por escrito, explicação sobre tal 
procedimento, solicitando ainda a regularização dos bens do condomínio. A administradora deverá 
realizar o procedimento de transferência dos móveis para o condomínio, seja emitindo Nota Fiscal 
ou termo de transferência ou termo de doação, justificando que a despesa foi paga pelo 
condomínio até mesmo para viabilizar um balancete correto e claro. 
 
16) Uma sala em condomínio comercial está fechada, sem utilização do proprietário. No 
condomínio é cobrado o rateio de água e luz, é obrigação deste proprietário fazer o pagamento 
desses custos?  
R- Por lei qualquer unidade deve pagar a taxa condominial, estando fechada ou não. Por exemplo, 
se uma unidade estiver fechada, deverá pagar o valor total da taxa condominial, mesmo não 
consumindo água e nem usufruindo da área comum do condomínio. O mesmo ocorre quando se 
sai de férias: mesmo não consumindo no período, deverá ser pago integralmente a taxa 
condominial. 
Justamente para evitar esse tipo de problema é que a individualização de hidrômetros se torna 
interessante para todos, pois a água passará a ter uma cobrança justa: somente se paga o que se 
consome. Assim, se não houver previsão na Convenção do seu condomínio para o não pagamento 
do valor referente à água em caso de não utilização da unidade, deverá pagar integralmente o 
valor da taxa condominial sob pena de sofrer cobrança com juros.  
 
17) Quando um condômino deixa de pagar o condomínio, e aluga o seu apartamento, o inquilino 
tem direito a pagar o condomínio?  E as quotas atrasadas? 
R- Não há lei específica sobre o assunto. Considerando-se a necessidade de formação de caixa do 
condomínio, a orientação é que se proceda normalmente o recebimento da taxa condominial por 
parte do inquilino, sempre colocando no boleto a mensagem que "a quitação desse boleto não 
quita taxas condominiais anteriores não pagas", garantindo o recebimento do valor do mês atual 
para poder pagar as contas. Ao mesmo tempo, é de direito do condomínio ingressar com uma 
ação de cobrança no Juizado Especial Cível contra as taxas anteriores não pagas, sendo que a 
ação correrá contra o proprietário e não contra o inquilino. 
 
18) O síndico sem convocar assembleia, pode cobrar (moro em condomínio horizontal de 20 
sobrados iguais, com diferença somente por alguns centímetros, todos tem os mesmos cômodos) 
por fração ideal, alguns sobrados pagam 5 ou 8 reais a mais, luz, água e IPTU, são pagos 
individualmente, isto está gerando muita revolta entre os moradores.  
R- A cobrança por fração ideal é a forma estipulada no Código Civil, conforme Art. 1.336: "São 
deveres do condômino: I - Contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas 
frações ideais;".  
Assim, caso a Convenção do condomínio de vocês não estipule outra forma de divisão das 
despesas, o síndico do condomínio está procedendo de acordo com a lei.  É necessário verificar, 
então, se 1. a Convenção estabelece outra forma de cobrança, quando então o síndico não poderá 
mudar o que está na Convenção a não ser por meio de Assembleia; e 2. se a fração ideal está 
corretamente calculada. 
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