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COMISSÃO DE DIREITO CONDOMINIAL – OAB/SC – SUBSEÇÃO DE BLUMENAU



NOTA AO LEITOR

Os assuntos tratados a seguir correspondem às principais dúvidas entre
os que convivem ou pretendem residir em um condomínio.

Os objetivos a serem alcançados com este material produzido pela
Comissão de Direito Condominial são o de propiciar o conhecimento e
servir de instrumento para alcance da boa convivência.

As perguntas e respostas são meramente informativas e não
substituem ou correspondem a qualquer tipo de assessoramento
jurídico, sendo recomendada a consulta a um advogado(a).



TEMAS

Pets Barulho Vagas de Garagem

Assembleia Geral Síndico Áreas Comuns

Regimento Interno
Convenção do 
Condomínio

Obras

Taxa de Condomínio



Perguntas e Respostas

• O condomínio pode proibir animais de estimação?

Não. De acordo com o art. 1º da Lei Estadual n. 18.215/21, é livre a habitação e circulação, em
qualquer dia da semana e horário, de animais domésticos pertencentes ao proprietário de imóvel,
ao inquilino ou do visitante ao condômino, em condomínios de casas ou de apartamentos, no
âmbito do Estado de Santa Catarina.

• Há regra para circulação com o animal pelas áreas comuns?

Sim. O artigo 2º da referida Lei determina que o trânsito de animais domésticos em elevadores e
áreas comuns de condomínios verticais e/ ou horizontais, deve obedecer às seguintes condições:

I - ser conduzido por pessoa com idade e força suficiente para controlar seus movimentos;

II - usar guia e coleira, adequadas ao seu tamanho e porte do animal;III - o cão deve portar uma
plaqueta de identificação contendo o nome e o telefone do responsável pela guarda; na ausência
deste, o número do CPF;

IV - cães bravos devem ser conduzidos com coleira e focinheira;

V - os animais a que se refere esta Lei devem estar com a carteira de vacinação atualizada, livres de
pulgas, carrapatos e outras zoonoses; e

VI - o condutor do animal tem o dever de recolher os dejetos nas referidas áreas, bem como o de
higienizar o local.

Pets



Perguntas e Respostas

• O síndico pode exigir o certificado vacinal do animal?

Sim, conforme previsão no artigo 4º da referida Lei.

• O que fazer no caso de barulho excessivo do animal de estimação?

Conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei, o barulho excessivo
produzido pelo animal ao longo do dia deve ser comunicado ao tutor,
para que o responsável cuide de seu animal de estimação, contratando
um educador ou utilizando outras ferramentas de treinamento para
que o barulho excessivo ao longo do dia seja minimizado, sendo
respeitada a idade do animal.

Pets



Perguntas e Respostas

• Minhas visitas podem trazer animal de estimação no condomínio?

Sim, devendo cumprir além das regras impostas pela Lei, as regras do
condomínio quanto ao asseio (limpeza) e barulho. O seu
descumprimento poderá resultar na aplicação de punições ao
condômino responsável pelas visitas.

• Para felinos, pode-se instalar a rede externa?

Sim, desde que atenda aos padrões exigidos pelo Regimento Interno do
Condomínio e a NBR 16.046/2020, estabelecidas pela ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Pets



Perguntas e Respostas

• Qual a previsão legal sobre a proibição do barulho?

As questões relacionadas ao barulho estão disciplinadas no Código
Civil, no artigo 1.277, e no inciso IV do artigo 1.336. Em Blumenau/SC, a
Lei Complementar n. 947/2014, a chamada “Lei do Psiu”, impõe
sanções aos seus infratores .

• Ao que pode estar sujeito o morador que faz barulho?

As penalidades variam de acordo com as sanções estabelecidas na
Convenção e no Regimento Interno, podendo ir de simples advertência
até a aplicação de multa.

• O silêncio é obrigatório apenas após as 22h?

Não. O silêncio deve ser mantido durante todo o dia, e principalmente,
após as 22h.



Perguntas e Respostas

• A vaga de garagem privativa pode ser penhorada por inadimplência
condominial?

Sim. A vaga de garagem privativa, ou seja, aquela que possui matrícula
própria no Ofício de Registro de Imóveis está sujeita à penhora, quando
requerida pelo autor da ação judicial.

• O condomínio pode estipular regras sobre a garagem e o uso da
vaga de garagem sendo ela privativa?

Sim. Embora a vaga de garagem privativa corresponda à propriedade
exclusiva do condômino, deve respeitar as regras impostas pelo
Regimento Interno.



Perguntas e Respostas

• O proprietário de veículo que ocupa área maior que a sua vaga pode
sofrer alguma sanção?

Sim. Estará sujeito às sanções administrativas previstas no Regimento
Interno, podendo até mesmo, diante da continuidade do cumprimento,
resultar no ajuizamento da ação competente.

• Quais normas e legislações são aplicadas na garagem de um
condomínio?

Além das normas previstas no Regimento Interno, aplica-se também o
Código Civil (artigo 1.332) e o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.
9.503/1997).



Perguntas e Respostas

• Quais os tipos de Assembleias possíveis no condomínio?

Assembleia Geral de Instituição, Ordinária, Extraordinária e a de Extinção.

• O que é uma Assembleia Geral Ordinária?

É a Assembleia Geral prevista no artigo 1.350 do Código Civil, que obrigatoriamente
deve ocorrer pelo menos uma vez por ano, para a prestação de contas do exercício
anterior; a previsão das despesas para o próximo ano, e eleição de síndico e
conselheiros, a depender do tempo de seus mandatos.

• O que é uma Assembleia Geral Extraordinária?

Corresponde a Assembleia Geral que discutirá as aprovações ou não dos temas que
os condôminos entendam importantes e que não podem aguardar a próxima AGO.

• Somente o síndico pode convocar Assembleias?

Não. Conforme preceitua o artigo 1.355 do Código Civil, além do síndico, a
Assembleia Geral pode ser convocada por ¼ dos condôminos. No caso da
Assembleia Geral Ordinária, caso ela não seja realizada, um único condômino
poderá requer sua realização, mediante pedido judicial (parágrafo 2º do artigo
1.350). Na hipótese de renúncia do síndico, deve-se observar o que diz a
Convenção do Condomínio.

Assembleia Geral



Perguntas e Respostas

• Quem pode e quem não pode votar nas Assembleias Gerais?

Quem estiver inadimplente com o pagamento das despesas condominiais não pode
votar em Assembleia Geral (artigo 1.335, III, do Código Civil). O locatário/inquilino
ou outra pessoa que não seja a proprietária da unidade somente poderá votar por
representação, portando a procuração com poderes específicos.

• Qual o papel do secretário e do presidente na Assembleia Geral?

O secretário é indicado pelo presidente e servirá de apoio ao presidente da
Assembleia, principalmente cabendo a ele a redação da Ata e sua assinatura ao
final. A Convenção do Condomínio poderá estipular outras atribuições ou
condições para sua escolha.

Quanto ao presidente, ele corresponde a autoridade máxima na Assembleia Geral,
sendo eleito pelo voto da maioria dos presentes. A sua escolha deve ocorrer entre
os condôminos, não podendo ser pessoa estranha, ainda que por procuração.

Cabe a ele dirigir os trabalhos, fazendo a leitura da ordem do dia constante no
Edital de Convocação, por exemplo. Por fim, em situações extremas, visando
manter a ordem dos trabalhos, detém o poder de polícia, podendo pedir a saída
daquele que estiver se portando de modo inconveniente na Assembleia Geral.

Assembleia Geral



Perguntas e Respostas

• O que é a Assembleia Geral mantida em sessão permanente?

Corresponde a possibilidade de se manter as decisões “em aberto”,
tantas vezes quanto necessárias até que se consiga finalizar as
aprovações sobre determinado tema da ordem do dia e não ultrapasse
90 dias.

Assim, ao final da Assembleia Geral, o presidente pode colocar em
votação sobre o interesse de manter em sessão aberta, a fim de colher
os votos restantes sobre aprovação de determinado tema que não
atingiu o quórum legal ou estabelecido na Convenção do Condomínio.
Com a aprovação de manutenção da Assembleia Geral em sessão
permanente, pelo voto da maioria simples dos presentes, define-se dia
e horário para a próxima reunião, desde que não ultrapasse 60 dias.

Assembleia Geral



Perguntas e Respostas

• Quem pode se candidatar a síndico de um condomínio?

Qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, independentemente se reside ou não no condomínio, e
que, no caso de condômino, não esteja inadimplente.

Quais os deveres e obrigações do síndico eleito?

Além do que estiver previsto na Convenção do Condomínio, o síndico deve cumprir com suas
obrigações estabelecidas em lei, principalmente (mas não limitadas) as constantes no Código Civil,
previstas nos artigos 1.341, 1.348, 1.350 e 1.355.

• Que responsabilidades o síndico está exposto?

O síndico está exposto a diversos tipos de responsabilização, seja por sua ação ou omissão, que
pode resultar de infrações cometidas nas esferas penal, trabalhista, civil, ambiental, entre outras.

• Qual o tempo do mandato do síndico?

O prazo máximo do mandato é de até 2 anos, conforme dispõe o artigo 1.347 do Código Civil.

• O que é destituição de síndico?

Conforme previsão no artigo 1.349, a destituição é a possibilidade de perda do mandato para o
síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o
condomínio.



Perguntas e Respostas

• O que fazer quando o síndico deixa de convocar Assembleia Geral?

Neste caso, ¼ dos condôminos pode convocar, e se ainda assim a
Assembleia Geral não for realizada, é possível que qualquer condômino
requeria mediante pedido judicial (artigo 1.350, § § 1º e 2º, do Código
Civil).

• O que é um síndico profissional?

Trata-se de uma pessoa que possui conhecimento na gestão
condominial, e que presta este tipo de serviço para os condomínios
mediante a constituição de uma pessoa jurídica. É escolhido pelo voto
da maioria simples dos presentes em Assembleia Geral e, após a sua
aprovação, recomenda-se a assinatura de contrato de prestação de
serviços entre as partes e emissão de Nota Fiscal a cada pagamento
realizado.



Perguntas e Respostas

• O que são as áreas comuns?
São as áreas de uso e propriedade coletiva, pertencente ao condomínio. O §
2 do artigo 1.331 do Código Civil, indica tudo o que venha a corresponder à
área comum, como o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de
distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração
centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro
público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser
alienados separadamente, ou divididos.
• É possível tornar uma área privativa em comum (e vice versa)?
Sim, desde que haja a concordância por 2/3 de todos condôminos em
Assembleia Geral (artigo 1.351 do Código Civil).
• De quem é a responsabilidade sobre a conservação das áreas comuns?
Todos os condôminos são responsáveis pela conservação das áreas comuns,
devendo responder pelos atos praticados pelos seus filhos ou visitantes
(artigos 932, 1.335, II e 1.336, IV, do Código Civil).

Áreas Comuns



Perguntas e Respostas

• O que é um Regimento Interno?

O Regimento Interno corresponde ao conglomerado de normas comportamentais
no condomínio, estipulando deveres, obrigações, regras e uso das áreas comuns,
procedimentos e demais regras que a coletividade entender necessária ao bom
convívio.

• Qual o quórum para sua alteração?

Considerando que o Código Civil estabelece que o Regimento Interno compreende
parte da Convenção do Condomínio, logo sua alteração se dará pelo voto de 2/3
dos condôminos (artigo 1.334, V).

• E necessário o registro público do Regimento Interno?

Embora seja recomendado o seu registro no Livro Auxiliar (Livro 3), a Súmula 260
do STJ confere eficácia, ou seja, e válido mesmo sem o referido registro.

• Regimento Interno que possui regras conflitantes com a legislação. Qual
prevalece?

As normas de ordem pública (leis, decretos etc) sempre possuirão superioridade às
normas particulares (regimento interno).

Regimento Interno



Perguntas e Respostas

• O que é a Convenção do Condomínio?

Corresponde à norma mais importante e superior no Condomínio. Ela
estabelece a discriminação e individualização das unidades de propriedade
exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns; a determinação
da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes
comuns; o fim a que as unidades se destinam; a quota proporcional e o
modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às
despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio; sua forma de
administração; a competência das assembléias, forma de sua convocação e
quorum exigido para as deliberações; as sanções a que estão sujeitos os
condôminos, ou possuidores; o regimento interno e demais temas
administrativos de interesse do condomínio.

• Qual o quórum necessário para sua alteração?

2/3 dos condôminos, conforme dispõe o artigo 1.351 do Código Civil.

Convenção do 
Condomínio



Perguntas e Respostas

• Quando a convenção contradiz determinada previsão legal, qual
prevalece?

Prevalece a previsão legal. As normas de ordem pública sempre
prevalecem sobre as particulares.

• A convenção do condomínio pode estipular quóruns?

Sim. Conforme previsto no inciso III, do artigo 1.334 do Código Civil.
Importante ressaltar que a convenção do condomínio nunca poderá
estipular quórum inferior do que determina a lei.

• É necessário o registro público da convenção do condomínio?

Embora seja recomendado o seu registro no Livro Auxiliar (Livro 3), a
Súmula 260 do STJ confere eficácia, ou seja, e válido mesmo sem o
referido registro.

Convenção do 
Condomínio



Perguntas e Respostas

• Quais os tipos de obras previstas no Código Civil?

O artigo 1.341 do Código Civil prevê as obras úteis, necessárias, voluptuárias e urgentes.

• Existem obras que não dependem de aprovação em Assembleia Geral?

Sim, as obras necessárias e urgentes que não demandem despesas excessivas.

• O síndico pode exigir documentações do condômino que realizar obra em sua unidade?

O síndico, pela sua posição como gestor do condomínio e em razão das responsabilidades que assume, deve
exigir autorizações técnicas e documentações que atestem pela segurança da obra que será realizada dentro
da unidade privativa do condômino. Assim, além do que estiver previsto na Convenção do Condomínio ou no
Regimento Interno, o sindico e o condômino devem observar as disposições da NBR 16.280.

• Pode o síndico paralisar a obra de um condômino ou que é realizada no condomínio?

Sim. O síndico pode agir no exercício regular de suas funções e mandar paralisar a obra em razão da
inobservância documental ou em receio justificado de perigo, podendo, inclusive, acionar o Poder Judiciário
para tanto. O artigo 1.336, IV, do Código Civil impõe ao condômino zelar pela segurança da edificação e o artigo
1.348, V, por sua vez, impõe ao síndico diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns.

• Ocorrendo prejuízos ou sinistros, o síndico poderá ser responsabilizado?

Sim. Compete ao síndico o dever de fiscalizar a realização de obras no condomínio, e assegurar-se de que são
seguras e não comprometerão a estrutura do prédio. A inobservância dos seus deveres poderá resultar,
principalmente, na responsabilização civil (inclusive respondendo com seu patrimônio pessoal), penal,
trabalhista e ambiental.

Obras



Perguntas e Respostas

• Quais despesas compõe a cota de condomínio?
A cota (também popularmente chamada de “taxa”) é composta de despesas
ordinárias e extraordinárias do condomínio.
• O que são despesas ordinárias e extraordinárias?
As despesas ordinárias são aquelas, via de regra, necessárias à rotina
condominial, tais como consumo de água, energia elétrica, limpeza e
conservação, salário dos funcionários do condomínio, dentre outros (artigo
23 da Lei 8.245/91). Com relação às despesas extraordinárias (artigo 22 da
Lei 8.245/91) corresponde ao que não ocorre no dia a dia do condomínio,
como obras de reformas, despesas com decoração, fundo de reserva etc.
• Quem é o responsável pelo pagamento destas despesas?
O proprietário do imóvel é a quem cabe o pagamento das despesas
ordinárias e extraordinárias. No caso de locação do imóvel, as despesas
ordinárias recaem sobre o inquilino, enquanto que as extraordinárias são
devidas pelo condômino proprietário.

Cota de Condomínio



Perguntas e Respostas

• O condomínio pode protestar ou inscrever o devedor de cota de condomínio nos
serviços de proteção ao crédito?

O protesto das cotas condominiais em atraso está autorizada em Santa Catarina, através
dos Cartórios de Notas e Protestos. Quanto à inscrição em serviços prestados pelo
SERASA/SPC, a recomendação é que haja previsão que autorize tal procedimento na
Convenção do Condomínio.

• Quais prejuízos podem decorrer da inadimplência?

Além da incidência de juros, multa e atualização monetária, o síndico deverá promover a
cobrança amigável, e se não tiver sucesso, pelas vias judiciais. Neste caso, o devedor
poderá sofrer com pedidos penhora, podendo resultar em últimos casos, na perda da
propriedade.

• Quais são os problemas ocasionados pela compra de imóvel com débitos
condominiais?

Quem adquire imóvel com débito condominial atrai para si a responsabilidade do
pagamento (natureza propter rem), e passa a ser o responsável pelo pagamento,
resguardado o seu direito de regresso contra o antigo proprietário para reaver o que
pagou.

Recomenda-se, antes da efetivação da compra e venda, a solicitação da Certidão Negativa
de Débitos Condominiais.

Cota de Condomínio


