
SEJAM BEM-VINDOS! 



PAUTA: 

1. Leitura do Edital; 

2. Prestação de contas março de 2019 a agosto de 2019; 

3. Prestação de contas taxa extra; 

4. Votação para aprovação da prestação de contas; 

5. Explanação sobre inadimplência e sobre os processos de cobrança; 

6. Outros assuntos aprovados pela assembleia. 

 



EDITAL 
CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO (CNR) 

CNPJ 74.200.684/0001-01 - Edital de Convocação  

 A síndica do Condomínio Nosso Rancho, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas 

contidas na clausula 6° do artigo 39 da respectiva Convenção e art. 1.354, incisos I e VIII do Código Civil, 

convoca todos os condôminos para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede da administração 

do Condomínio, localizada na Rua dos Coqueiros n° 09, Bairro Ipê Amarelo, CEP: 32.051-078, 

Contagem/MG - CASARÃO, no dia 29/09/2019 (domingo), com primeira chamada, às 09:00 hs com a 

presença de 50% dos condôminos e em segunda chamada às 09:30 hs com qualquer número de 

condôminos, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

  A) Prestação de Contas relativas ao período de março de 2019 a agosto de 2019; 

  B) Explanação sobre os processos de cobrança; 

  C) Outros assuntos aprovados pela assembleia. 

 Observações: 

 I. É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia ora convocada por 

procuradores, munidos com procurações específicas; 

 II. A ausência dos senhores condôminos não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância 

aos assuntos que forem tratados e deliberados; 

 III. Os condôminos em atraso o pagamento da taxa de condomínio e taxa extra não poderão votar nas 

deliberações. 

 



FLUXO MENSAL 

ENTRADAS ORDINÁRIAS: Taxa de Condomínio e Acordos 

ENTRADAS EXTRAORDINÁRIAS: Taxa de Segurança, Pavimentação e Extra 

SAÍDAS EXTRAORDINÁRIAS: Despesas anteriores, Investimentos e Empréstimos e Baixas 

 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

mar/19 mar/19 abr/19 abr/19 mai/19 mai/19 jun/19 jun/19 jul/19 jul/19 ago/19 ago/19

ENTRADAS

Entradas Ordinárias 120.000,00 116.353,81 120.000,00 125.757,39 120.000,00 112.093,79 120.000,00 111.030,92 120.000,00 119.337,57 120.000,00 108.439,51

Entradas Extraordinárias 5.138,87 5.329,05 6.456,36 48.678,15 49.913,27 49.626,88

Empréstimos 2.000,00

Entradas Extras (Eventos) 1.223,00 824,00 3.559,88

Caixa Informatização 9,00

Receitas Financeiras 22,37 31,79

Ressarcimento de Despesas 417,00 60,00 583,00

TOTAL DAS ENTRADAS 120.000,00 123.132,68 120.000,00 131.086,44 120.000,00 119.396,52 120.000,00 159.709,07 120.000,00 174.870,72 120.000,00 158.690,18

SAÍDAS

Pessoal 75.000,00 64.477,86 75.000,00 62.987,63 75.000,00 91.742,85 75.000,00 63.276,23 75.000,00 55.564,88 75.000,00 62.191,37

Encargos Sociais 26.000,00 24.905,18 26.000,00 28.021,59 26.000,00 25.784,69 26.000,00 26.639,74 26.000,00 21.692,05 26.000,00 22.834,20

Administrativas 18.000,00 16.971,72 18.000,00 20.449,87 18.000,00 18.015,56 18.000,00 12.545,33 18.000,00 18.201,48 18.000,00 28.654,77

Financeiras (Bancárias) 1.900,00 953,80 1.900,00 979,20 1.900,00 928,43 1.900,00 1.418,80 1.900,00 1.413,60 1.900,00 1.503,57

Manutenção 11.000,00 11.423,20 11.000,00 10.099,54 11.000,00 11.439,16 11.000,00 10.814,62 11.000,00 9.589,59 11.000,00 9.389,72

Despesas Anteriores 620,00 629,02 620,00 631,40 620,00 634,02 620,00 636,75 620,00 639,13 620,00 642,01

Empréstimos + Baixas 0,00 0,00 2784,20

Investimentos 0,00 580,00 0,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 966,41 0,00 2.866,43

TOTAL DAS SAÍDAS 132.520,00 119.940,78 132.520,00 124.329,23 132.520,00 148.544,71 132.520,00 118.682,33 132.520,00 108.067,14 132.520,00 128.082,07

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -12.520,00 3.191,90 -12.520,00 6.757,21 -12.520,00 -29.148,19 -12.520,00 41.026,74 -12.520,00 66.803,58 -12.520,00 30.608,11

2 SALDO ANTERIOR 83.182,25 -12.520,00 86.374,15 -25.040,00 93.131,36 -37.560,00 63.983,17 -50.080,00 105.009,91 -62.600,00 171.813,49

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -12.520,00 86.374,15 -25.040,00 93.131,36 -37.560,00 63.983,17 -50.080,00 105.009,91 -62.600,00 171.813,49 -75.120,00 202.421,60

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) -12.520,00 86.374,15 -25.040,00 93.131,36 -37.560,00 63.983,17 -50.080,00 105.009,91 -62.600,00 171.813,49 -75.120,00 202.421,60



FLUXO MENSAL ENTRADAS 

SAÍDAS 
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ENTRADAS

Entradas Ordinárias (Condomínio e Acordos) 720.000,00 693.012,99

Entradas Extraordinárias (Segurança e Pavimentação) 0 165.142,58

Empréstimos 0 2.000,00

Entradas Extras (Eventos) 0 5.606,88

Caixa Informatização 9,00

Receitas Financeiras 54,16

Ressarcimento de Despesas 0 1.060,00

TOTAL DAS ENTRADAS 684.000,00 866.885,61

SAÍDAS

Pessoal 450.000,00 400.240,82

Encargos Sociais 156.000,00 149.877,45

Administrativas 108.000,00 114.838,73

Financeiras (Bancárias) 11.400,00 7.197,40

Manutenção 66.000,00 62.755,83

Despesas Anteriores 3.720 3.812,33

Empréstimos + Baixas 0 2.784,20

Investimentos 0 6.139,50

TOTAL DAS SAÍDAS 795.120,00 747.646,26

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -75.120,00 119.239,35



G A S T O S  O R D I N Á R I O S  
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TAXA DE CONDOMÍNIO – R$ 314,00 

RECEBIMENTOS 

mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19

Valor recebido referente Condominios 116.353,81 125.757,39 112.093,79 111.030,92 119.337,57 108.439,51

Quantidade de condominios recebidos 294 304 296 298 295 291
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Recebimentos Taxa de Condomínio/mês 

Valor recebido referente
Condominios

OBS: Considerando pagamentos dentro do mês de vencimento. 



TAXA EXTRA – PAVIMENTAÇÃO R$ 300,00 

OBS: Todo o dinheiro recebido da Taxa de Pavimentação é transferido 

para  Conta Aplicação. 

RECEBIMENTOS 

Total Recebido = R$ 98.021,60 

Total Gasto Alameda Pinos =  R$ 22.054,00 

Total = R$ 75.967,60 

Mês Valor

até fev/19 R$ 93.968,60

mar/19 R$ 405,19

abr/19 R$ 1.127,00

mai/19 R$ 687,53

jun/19 R$ 760,17

jul/19 R$ 909,69

ago/19 R$ 145,00

set/19 R$ 18,42

Recebimentos Taxa Extra Pavimentação



TAXA EXTRA – 06 PARCELAS DE R$ 150,00 

RECEBIMENTOS 

OBS: Todo o dinheiro recebido da Taxa Extra é transferido para  Conta 

Aplicação. 

Total Conta Aplicação = R$ 243.853,72 

Total Recebido = R$ 182.286,12 

Total Gasto = R$ 14.400,00 

Total = R$ 167.886,12 

Mês Quantidade Valor

mar/19 0 R$ 0,00

abr/19 0 R$ 0,00

mai/19 9 R$ 2.850,00

jun/19 275 R$ 45.771,00

jul/19 283 R$ 45.810,01

ago/19 305 R$ 46.113,03

set/19 274 R$ 41.742,08

Recebimentos Taxa Extra



PARCELAMENTO INSS 



EVENTOS CNR 2019 



VOTAÇÃO 

 

 

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 



INADIMPLÊNCIA 

Total de Chácaras: 462 

242 chácaras com débitos 

79 chácaras com até 06 

taxas em aberto 

163 chácaras com mais 

de 06 taxas em aberto 

 

Inadimplência em 11/2016 56,61%

Inadimplência em 08/2018 30,57%

Inadimplência em 02/2019 23,87%

Inadimplência em 09/2019 28,09%

Inadimplência R$ 2.347.422,79

Inadimplência c/ atualização R$ 3.875.362,00



INADIMPLÊNCIA POR SETOR 

SETOR LARANJA  (97): CH 01 a 05 – 82 a 92 – 96 – 120 a 123 – 125 a 128 

SETOR AZUL (108): CH 06 a 37 

SETOR MARROM (166): CH 38 a 79 

SETOR AMARELO (91): CH 93 a 95 – 97 a 119 – 124 

18,7% 

21,5% 

37,9% 

21,9% 



PROCESSO DE COBRANÇA 

CUSTAS JUDICIAIS 

MÊS VALOR CUSTAS QUANTIDADE PROCESSOS

Março 0 0

Abril R$ 7.678,24 12

Maio R$ 6.022,53 10

Junho R$ 53,80 0

Julho R$ 4.851,91 11

Agosto R$ 1.007,64 2

TOTAL R$ 19.614,12 35

JUSTIÇA COMUM - DR. RODRIGO E DR. WELLINGTON

JUSTIÇA COMUM

Gastos com citação 

101 chácaras em processo 

24 juizado especial 
163 chácaras com mais 

de 06 taxas em aberto 

 
77 justiça comum 



PEDIDOS DE DESASSOCIAÇÃO 

CHÁCARA PROPRIETÁRIO

68F MARCOS FIGUEIREDO

44C RENATO VIEIRA

92A AÉCIO OLIVETE

93A MARIA DAS DORES

103D INALDO PENNA

59B JORGE JOSÉ

113AB JOÃO FRANCISCO

112C EDUARDO LIMA

CHÁCARAS QUE ENVIARAM CARTA DE DESASSOCIAÇÃO



PEDIDOS DE DESASSOCIAÇÃO 
OFÍCIO DE RESPOSTA 

Prezado Condômino; 

  O Condomínio Nosso Rancho é uma entidade privada, devidamente registrada 

no cadastro nacional de pessoa jurídica mantido junto à Receita Federal do Brasil, tendo 

sido constituído com o objetivo de representar os proprietários de unidades 

condominiais que o constituem, sendo que inicialmente sua localização estava contida 

em área rural do município de Contagem – MG, situação esta que foi alterada por força 

da edição da Lei Complementar Municipal nº 248/2018, que alterou a conformação do 

território municipal, deixando com isto de ter áreas rurais e tão somente urbana. 

   Ademais, o condomínio nosso rancho foi constituído em uma área particular 

denominada "Fazenda Vargem da Floresta", com área total de 2.948.320,00 (dois 

milhões, novecentos e quarenta e oito mil e trezentos e vinte metros quadrados), em 

conformidade com a matrícula n° 51.541, registrada perante o Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Contagem – MG, tendo sido devidamente registrado em cartório 

na data de 03 de março de 1991 por meio de ato praticado pela empresa proprietária 

da referida área, no qual assinou o administrador da sociedade G5 Agropecuária, o Sr. 

Ricardo Nascimento, sendo que a partir daquela data a área em questão passou a ser 

reconhecida como um CONDOMÍNIO, permitindo, inclusive, o registro de uma convenção 

condominial que norteia as decisões e os atos de gestão realizados em prol da nossa 

comunidade, como bem reconhece em sua missiva, inclusive pelo fato de ter contribuído 

para a execução de diversas obras, tais como a rede de distribuição de água da COPASA 

e a manutenção das vias de acesso às respectivas propriedades, dentre tantos outros. 

   



PEDIDOS DE DESASSOCIAÇÃO 
OFÍCIO DE RESPOSTA 

 Durante todos estes 28 (vinte e oito) anos da existência de fato do condomínio 

nosso rancho, todas as decisões foram pautadas nas deliberações ocorridas por meio de 

assembleias, em conformidade com a legislação vigente, trabalhando sempre pela 

preservação dos interesses dos condôminos, visando sempre o bem comum. 

  É de crucial importância destacar o fato de que durante os mais de 28 anos de 

existência do condomínio nosso rancho, em momento algum o poder público realizou 

qualquer tipo de obras ou mesmo serviços na referida localidade, posto que tais 

atribuições competem aos condôminos por força do estatuído na convenção condominial, 

onde todos cooperam para o bem comum, situação esta que é do conhecimento de todos. 

  Em decorrência da constituição fática e de direito do condomínio, os 

condôminos, por meio da diretoria eleita e com base na Lei Federal nº 13.465/2016, lei 

esta que promoveu alterações significativas no Código Civil, notadamente com a inclusão 

do artigo 1.358-A, buscou junto ao município de Contagem a regularização do 

empreendimento particular em questão, procedimento este que se encontra em fase de 

tramitação administrativa e que foi fortemente favorecido pela edição da Lei 

Complementar do Município de Contagem de nº 248/2018, onde foram promovidas 

diversas alterações na questão urbanística do município, notadamente pela transformação 

de todas as áreas rurais em urbanas, inclusive aquela onde está situado o condomínio 

nosso rancho como dito alhures, procedimento este que viabiliza a regularização do 

empreendimento sob a forma estabelecida no artigo 1.358-A do Código Civil, posto que o 

artigo 6º da citada lei (LC 248/2018) estabelece que o perímetro urbano do município 

corresponde com toda sua área territorial, não havendo mais o que se falar em áreas 

rurais dentro daquela municipalidade. 

    

  

 

 



PEDIDOS DE DESASSOCIAÇÃO 
OFÍCIO DE RESPOSTA 

 Insta também destacar o fato de que não se trata de uma associação como 

alegado em sua correspondência, mas sim de um condomínio que foi instituído 

originalmente em uma área rural, ou seja, onde os serviços urbanos prestados pela 

municipalidade não alcançavam, cabendo aos condôminos a responsabilidade pela 

implementação de todos os serviços de instalação de rede de energia elétrica, água 

potável, conservação e manutenção do arruamento, além da preservação ambiental da 

porção de mata nativa, das nascentes e da lagoa existentes na área que compreende o 

referido empreendimento, serviços estes executados mediante a cooperação de cada 

um dos proprietários e que vêm beneficiando a todos, como bem reconhece em sua 

correspondência. 

  Imperioso ainda destacar o fato de que as alterações promovidas no Código 

Civil pela Lei Federal nº 13.465/2017, incluiu no referido Códex Legal o artigo 1.358-A 

que assim determina: 

“Art. 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são propriedade 

exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. 

§ 1º A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada 

unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no 

ato de instituição. 

§ 2º Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio 

edilício neste Capítulo, respeitada a legislação urbanística. 

§ 3º Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará 

a cargo do empreendedor.” 

  

   



PEDIDOS DE DESASSOCIAÇÃO 
OFÍCIO DE RESPOSTA 

 Como se vê, a legislação de regência estabeleceu a possibilidade da 

constituição dos denominados “Condomínios de lotes”, figura jurídica esta que se 

amolda perfeitamente ao caso em apreço, onde o Condomínio Nosso Rancho, valendo-

se da referida previsão legal, adotou todas as providências necessárias para a 

adequação dos procedimentos junto aos órgãos competentes, sendo que o município de 

Contagem já o reconhece nesta condição, inclusive mediante a formalização de diversas 

parcerias voltadas para as ações ambientais e de preservação do manancial aquífero 

existente dentro da área comum do condomínio e que bem atende a todos, de forma 

indistinta. 

  Ainda no sentido de demonstrar que sua propriedade está contida dentro de 

uma área condominial, destacamos a concessão pelo município de contagem ao 

condomínio nosso rancho, através da secretaria de meio ambiente e sustentabilidade – 

SEMAS, do prêmio denominado “PRÊMIO CONTAGEM DAS NASCENTES”, onde se 

destacaram as ações de proteção às nascentes e às águas do município, demonstrando 

assim a importância da preservação das condições estabelecidas na convenção 

condominial, confirmando assim o reconhecimento da administração pública em relação 

ao condomínio e às ações de responsabilidade ambiental realizadas por todos os 

condôminos. 

   



PEDIDOS DE DESASSOCIAÇÃO 
OFÍCIO DE RESPOSTA 

 No tocante ao pagamento das mensalidades, ainda que fosse totalmente 

irregular a constituição do condomínio nosso rancho, o que na verdade não o é, ao longo 

dos tempos todos os proprietários de chácaras se beneficiam dos serviços postos à 

disposição dos condôminos, notadamente aqueles relacionados com a manutenção das 

alamedas de circulação interna, segurança patrimonial, conservação e preservação das 

áreas comuns e do tesouro ambiental existente no local relacionado com a preservação 

das matas, das nascentes e da lagoa, dentre tantos outros, benefícios estes que 

somente são possíveis a partir do rateio das despesas entre todos os condôminos. 

  Ademais, acaso fosse irregular o condomínio, o que não o é, em decorrência 

dos benefícios prestados a todos os proprietários conforme acima destacado, tão 

situação hipotética não retira a obrigação do condômino em concorrer com as despesas, 

sob pena de enriquecimento sem causa, sendo este o entendimento consolidado junto 

ao Superior Tribunal de Justiça, visto que não se trata de taxa instituída por associação 

de moradores, não podendo a legalidade da cobrança ser analisada sob a perspectiva 

da adesão do proprietário, devendo o titular do domínio contribuir para o custeio das 

despesas condominiais, sendo este o entendimento das cortes judiciais dos quais 

transcrevemos alguns apenas a título de ilustração: 



PEDIDOS DE DESASSOCIAÇÃO 
OFÍCIO DE RESPOSTA 

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO ANULATÓRIA - CONDOMÍNIO - 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE DA CONVENÇÃO 

CONDOMINIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO -IMPOSSIBLIDADE DE REEXAME - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

N. 7/STJ - CONDOMÍNIO IRREGULAR -COBRANÇA DAS RESPECTIVAS COTAS - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES - AGRAVO IMPROVIDO. É possível a cobrança de cotas condominiais ainda que 

o condomínio seja irregular, pois, por não se tratar de taxa instituída por associação de 

moradores, não se analisa a legalidade da cobrança sob a perspectiva da adesão do 

proprietário, devendo o titular do domínio contribuir para o custeio das despesas do 

condomínio, sob pena de enriquecimento ilícito.” (AgRg no Ag 1348460/DF, Rel. Ministro 

MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 25/04/2011) 

  

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. ARTIGO 373, 

INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA POR ASSOCIAÇÃO. 

PRECEDENTES. DESNECISSIDADE DE ADERIR À ASSOCIAÇÃO. 1. Ainda que se trate de 

condomínio irregular administrado por associação de moradores, independentemente da 

denominação, viável a cobrança de taxas condominiais, pois não se afigura justo e razoável 

que o morador/proprietário se beneficie dos serviços prestados e das benfeitorias realizadas 

sem a devida contraprestação. Precedentes jurisprudenciais.” (Acórdão nº 1010503, 

20150410118665APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

05/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 284/293) 

  

   



PEDIDOS DE DESASSOCIAÇÃO 
OFÍCIO DE RESPOSTA 

 Desta forma, entendemos que não convém confundir o direito à livre 

associação com o nascimento da obrigação de contribuir com as despesas decorrentes 

do uso de área comum e dos benefícios proporcionados mesmo que em um condomínio 

de fato. Em outras palavras, a obrigação de arcar com as despesas condominiais não se 

origina da manifestação de vontade do proprietário em aderir, ou não aos ditames 

fixados na convenção condominial devidamente registrada, posto que mesmo divergindo 

do entendimento, eles continuam a fruir e gozar de todos os bens e serviços oferecidos 

e compartilhados com os demais condôminos que residem no condomínio nosso 

rancho. Além do mais, a ausência de contribuição por parte de um condômino importa, 

necessariamente, em dano/prejuízo ao demais, situação esta que não reflete o senso 

de justiça observado na missiva encaminhada por vossa senhoria e ora esclarecida. 

  Destacamos ainda o fato de que até mesmo nos chamados "condomínios de 

fato" ainda não regularizados perante a administração pública, o dever de contribuir com 

os gastos comuns não depende da vontade do condômino de se associar ou não. Isso 

porque a obrigação em questão não nasce com a adesão ao estatuto condominial, mas 

sim da fruição dos serviços postos a seu favor, sendo certo o fato de que a ausência do 

pagamento das despesas comuns consubstancia o ato-fato indenizativo, por expor-se 

como evento danoso ao patrimônio dos demais condôminos do respectivo condomínio 

de fato que deverão arcar com as despesas e aquele que não contribui tira proveito dos 

serviços postos à disposição de todos. 

   



PEDIDOS DE DESASSOCIAÇÃO 
OFÍCIO DE RESPOSTA 

 Dessa forma, a prestação questionada, que se amolda a uma parcela da 

obrigação condominial, em verdade assume o caráter de uma autêntica contraprestação 

indenizatória pela utilização dos bens e serviços de uso comum a todos os moradores 

do condomínio nosso rancho, obrigação esta que por sua vez exsurge 

independentemente da vontade de determinado proprietário de imóvel particular de 

participar do rateio dos custos comuns a todos os condôminos, sendo irrelevante o fato 

de concordarem ou não com a convenção condominial estabelecida e devidamente 

registrada. 

  Com efeito, importante destacar o fato de que o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já firmou o entendimento por meio do enunciado de súmula nº 260, no sentido 

de que “a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para 

regular as relações entre os condôminos”, demonstrando assim a validade dos 

procedimentos de cobrança das taxas condominiais, não havendo o que se falar em 

procedência do pedido de desassociação ou mesmo suspensão dos rateios das 

despesas. 

  Neste sentido, mais uma vez nos socorremos das decisões judiciais, onde o 

rateio das despesas se dá por meio de decisão firmada em sede de assembleia 

realizada com a presença dos condôminos, procedimento este que encontra amparo 

nas determinações legais presentes no artigo 12, “caput”, da Lei nº 4.591/64 e nas 

decisões jurisprudências das quais transcrevemos a seguinte: 

   

  

 

 
  

   

   

  

   

   



PEDIDOS DE DESASSOCIAÇÃO 
OFÍCIO DE RESPOSTA 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TAXA DE CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO 

CONDOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO E. STJ. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. EXCLUSÃO DA ILICITUDE. DESTINAÇÃO DOS VALORES 

RECOLHIDOS. AÇÃO AUTÔNOMA. VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. É LÍCITO 

AO CONDOMÍNIO COBRAR DO CONDÔMINO TAXA APROVADA EM ASSEMBLÉIA, NOS 

TERMOS DO ART. 12 DA LEI N. 4.591/64. 2. A CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO APROVADA, 

AINDA QUE SEM REGISTRO, É EFICAZ PARA REGULAR AS RELAÇÕES ENTRE OS 

CONDÔMINOS. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO E. STJ. 3. AGE NO EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO O CONDOMÍNIO QUE COBRA DO SEU CONDÔMINO TAXAS 

PREVIAMENTE APROVADAS EM ASSEMBLÉIA. 4. O EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO É 

CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA CONDUTA, IMPOSSIBILITANDO A CONDENAÇÃO DO 

RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 5. CASO O CONDÔMINO 

DESEJE QUESTIONAR O DESTINO DAS TAXAS RECOLHIDAS PELO CONDOMÍNIO, DEVE 

FAZÊ-LO POR MEIO DA AÇÃO AUTÔNOMA PRÓPRIA, NAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME.” (TJ-DF - ACJ: 

20061010035679 DF, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 14/11/2006, 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de 

Publicação: DJU 30/11/2006 Pág. : 140) 

  

   



PEDIDOS DE DESASSOCIAÇÃO 
OFÍCIO DE RESPOSTA 

 Em sendo assim, como é possível constatar, o documento de instituição do 

condomínio nosso rancho é claro e preciso em afirmar a constituição de um CONDOMÍNIO e 

não uma mera associação de moradores, até mesmo porque não se tratou à época da 

constituição de um loteamento nos moldes definidos na Lei 6.766/79, mas sim de uma 

unidade condominial composta de áreas comuns e privadas que ao longo do tempo 

receberam melhorias a partir da contribuição e rateio realizado entre os condôminos, 

buscando sempre atender ao interesse coletivo dos proprietários. 

  Mais ainda. No tocante ao pedido de observância ao direito de ir e vir do 

manifestante, temos que em momento algum se estabeleceu mecanismos para impedir o 

acesso das pessoas às áreas comuns e privadas do condomínio, sendo que os visitantes e 

prestadores de serviços, apenas e tão somente estes, se identifiquem nas portarias 

instaladas, tendo os condôminos livre acesso às suas respectivas propriedades, restando 

garantido o direito alegado. 

  Ante ao exposto, entendemos ter esclarecido as questões suscitadas e nos 

colocamos à disposição para prestar os esclarecimentos que forem pertinentes e 

aproveitamos a oportunidade para os conclamar a firmar fileiras com a administração do 

condomínio nosso rancho no sentido de ainda mais preservarmos o patrimônio natural 

existente na área em que está constituído o condomínio nosso rancho. 

  Acaso seja do interesse do condômino manifestante, colocamos à disposição todas 

as informações relacionadas com o processo de regularização fundiária em curso perante o 

município de Contagem. 

  Atenciosamente, 

 Lidiane Acácio Silva 

Síndica do Condomínio Nosso Rancho 

   

  

 

 
  

   

   

  

   

   

   



PROCESSO REGULARIZAÇÃO CONDOMÍNIO 



PROCESSO REGULARIZAÇÃO CONDOMÍNIO 

Com a regularização os débitos antigos poderão ser cobrados dos inadimplentes? 

• Estatuto; 

• Regimento; 

• Convenção; 

• Diretoria; 

• Eleição diretoria de 2 em 2 anos. 

O mapa que está exposto na administração não é mais válido! 

Ele será substituído. 



ACONDICIONAMENTO DO LIXO 



QUEIMADAS 

- Risco do fogo se espalhar e sair do controle; 

- Incômodo aos vizinhos; 

- Tempo seco; 

- Deixa a segurança do condomínio mais vulnerável, uma vez que os 

vigias tem que deixar de lado a segurança e ir ajudar a apagar o fogo, 

fato este que aconteceu várias vezes nas últimas semanas. 



UTILIZAÇÃO ÁREAS COMUNS - INADIMPLENTES 

“ Segundo a norma, é direito do condômino "usar das partes comuns, conforme 

a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais 

compossuidores" (CC, art. 1.335, II). Portanto, além do direito a usufruir e gozar 

de sua unidade autônoma, têm os condôminos o direito de usar e gozar das 

partes comuns, já que a propriedade da unidade imobiliária abrange a 

correspondente fração ideal de todas as partes de uso comum. “ 

 

“ É ilícita a prática de privar o condômino inadimplente do uso de áreas comuns 

do edifício, incorrendo em abuso de direito a disposição condominial que proíbe 

a utilização como medida coercitiva para obrigar o adimplemento das taxas 

condominiais. Em verdade, o próprio Código Civil estabeleceu meios legais 

específicos e rígidos para se alcançar tal desiderato, sem qualquer forma de 

constrangimento à dignidade do condômino e dos demais moradores. “ 



 

 Atualmente o proprietário que desrespeitas as 
normas é notificado por escrito 02 vezes e no 
caso da 3ª reincidência é multa no valor de 01 
condomínio. 

 

 APROVAÇÃO PARA 01 NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO 
E NO CASO DE REINCIDÊNCIA APLICAÇÃO DE 
MULTA NO VALOR DE 01 CONDOMÍNIO. 

MULTA DESRESPEITO AO ESTATUTO E CONVENÇÃO 

VOTAÇÃO 



• Aumento salarial de 4,66%; 

• Ticket Alimentação de R$ 147,80 para R$ 178,00; 

•  PAF (Programa de Assistência Médica) passa de R$ 45,30 para R$ 59,00; 

 

Aumento salarial: R$ 1.662,56 a mais por mês 

Ticket Alimentação: R$ 664,40 a mais por mês 

PAF: R$ 300,74 a mais por mês 

Total aumento = R$ 2.627,70 

 

Temos 22 funcionários (17 vigias, 03 serviços gerais, 01 supervisor segurança, 01 
gerente administrativo e financeiro). 

 

OBS: Desde Maio/19 tivemos que dispensar 07 funcionários, sendo 01 pedido de 
demissão e 01 acordo parcelado com multa de 20%, ao invés de 40%. E atualmente 
temos a necessidade de contratar 02 para a função de vigia.  

CONVENÇÃO COLETIVA 2019/2020 

REAJUSTE SALARIAL – A PARTIR DE 01/09/2019 



• 13º salário (1ª e 2ª parcela) = R$ 27.489,00 

• INSS 13º salário = R$ 14.732,12 

• FGTS 13º salário = R$ 2.525,59 

 

VALOR TOTAL A PAGAR = R$ 44.746,71 

VALOR DISPONÍVEL POUPANÇA = R$ 8.136,00 

VALOR QUE AINDA FALTA = R$ 36.610,71 

PRÉVIA 13º SALÁRIO 2019 

CÁLCULO APROXIMADO A PAGAR 



TERCEIRIZAÇÃO SEGURANÇA 

SETOR/FUNÇÃO QTD TOTAL  MENSAL

VIGIAS 16 65.973,32R$      

TOTAL MENSAL 65.973,32R$     

TOTAL ANUAL 791.679,84R$   

TERCEIRIZADO 

Com 01 vigia a mais 

SETOR/FUNÇÃO QTD TOTAL  MENSAL

VIGIAS 17 59.203,39R$      

TOTAL MENSAL 59.203,39R$     

TOTAL ANUAL 737.640,68R$   (COM 13º)

ATUALMENTE 



• Atualmente temos 03 telefones fixos e pagamos R$ 100,46 por cada um, 

totalizando um valor de R$ 301,38, porém o tempo de ativação do plano 

mudou e passaríamos a pagar R$ 450,00 por mês. 

 

Faremos um teste com a telefonia fixo da Vivo por satélite: 

• É um chip que pode ser utilizado em qualquer aparelho de celular como 

linha fixa; 

• O chip custa R$ 15,00; 

• O plano para cada linha é R$ 34,90, portanto pagaríamos mensalmente o 

valor de R$ 104,70 por mês. (ECONOMIA DE R$ 345,30). 

 

A PROPOSTA NÃO DEU CERTO EM FUNÇÃO DO ENDEREÇO ERRADO DO CNPJ. A 

TRANSPORTADORA SÓ ENTREGA NO ENDEREÇO QUE CONSTA NO CNPJ. 

 

 

 

 

 

TROCA OPERADORA TELEFONIA FIXA 

REDUÇÃO DE CUSTOS 



• Pagamento das custas dos processos de cobrança (quase R$ 20.000,00 foram 
gastos para dar entrada nos processos); 

• Rescisões de funcionários; 

• Aumento de acordo com a convenção coletiva 2019/2020; 

• Pagamento nos meses de Novembro e Dezembro de 13º salário. 

 

81.600,00 (GEORREFERENCIAMENTO) 

+ 276.000,00 (ALAMEDAS) 

+ 37.000,00 (13º SALÁRIO)  

TOTAL A PAGAR = R$ 394.600,00 

 

A receber em outubro e novembro (R$ 45.000,00 em média por mês) :  

2 x 150,00 = R$ 90.000,00 

Saldo no final de novembro = 243.853,72 + 90.000,00 = R$ 333.853,72  

FALTARIA R$ 60.746,28 

 

 

 

 

 

PROPOSTA TAXA EXTRA 

DUAS PARCELAS A MAIS DE R$ 150,00 



 

 

 

 

 

PROCESSO TRABALHISTA LUANA 

AUDIÊNCIA: 27/08/2019 

 



OBRIGADO! 

FIM 


