
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013.
 
Aos  seis  dias  do  mês  de  Novembro  de  dois  mil  e  treze,  devidamente  convocados  por  cartas  e 
convocação entregue pessoalmente, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, às 19h00min, 
em segunda e última convocação, por falta de quórum legal às 19h30, no próprio condomínio “Lótus”, 
situado na Estrada do Bananal, n.º 127, Jacarepaguá, nesta cidade, CNPJ 12.567.485/0001-89, os co-
proprietários conforme assinaturas constantes da relação de presença. O Sr. Fernando Gomes Lima, 
subsíndico, declarou-a instalada e solicitou aos presentes a indicação de um condômino para presidir  
os  trabalhos.  Candidataram-se à  presidir  os  trabalhos  os  Srs.  Sérvulo  Aguiar  de  Paula  Machado 
(101/1) e Fernando Gomes Lima (607/2), sendo eleito pela comunidade o Sr. Fernando Gomes Lima 
(607/2). O presidente de mesa, Sr. Fernando fez a apresentação do auditor responsável pela auditoria 
financeira das contas da gestão 2012/ 2013, Sr. Claudius, da representante da administradora contábil  
do condomínio, Sra. Roberta e os representantes do escritório jurídico, Dra. Cíntia e Dr. Rolmer. O 
presidente de mesa Sr. Fernando  esclareceu que a razão dos cartões que cada um dos presentes 
recebeu ao assinar a lista de presença, um na cor azul, para os apartamentos de cobertura e outro na 
cor laranja, para os apartamentos “tipo”; que o voto de cada um dos apartamentos de cobertura tivesse 
1,5 de peso e que o voto de cada um dos apartamentos  “tipo”,  tivesse peso 1,0 como forma de 
simplificar o processo de votação. Explicou também as instruções gerais para assembleia.

O Sr. Fernando (presidente de mesa) fez a leitura da ordem do dia, constante do edital de convocação, 
e deu uma breve explicação de como seria a dinâmica da apresentação e sugestões. 

Após as explicações o Sr. Fernando (presidente de mesa), passou para o primeiro item da ordem do 
dia:  Apresentação de auditoria financeira. Passou-se a palavra ao auditor, que explanou sobre a 
forma de realização do trabalho contratado e materiais utilizados. O Sr. Claudius deixa claro que não 
foi  encontrado qualquer  indício  de desvio de valores do condomínio.  Ele explicou que o fundo de 
reservas constituído teve um declínio dentro do período estudo do relatório, tendo sido utilizado para 
despesas  comuns  do  condomínio,  compras  e  reformas  com  valores  superiores  ao  previsto  e 
autorizado pela  Convenção,  além de maior  número  de  contratações  e substituições  de  empresas 
terceirizadas que na gestão  anterior.  O Sr.  Claudius  informou que,  juntamente  com os problemas 
apontados, no relatório foram sugeridas formas de amenizar tais problemas. A principal sugestão foi à  
criação de uma conta bancária específica para o fundo de reserva, separando o valor do caixa de  
movimentação da administração. Foi constatado e apontado no relatório que por muitas vezes o valor 
das notas fiscais excediam a alçada de gastos do síndico. Um dos problemas apontados foram recibos  
que constam nas pastas de prestações de contas, quando deveriam ter sido emitidos notas fiscais. A 
Sra. Cíntia (204/2) questionou como a auditoria verificou a veracidade dos mencionados recibos. O Sr.  
Claudius  explicou  que  diante  da  documentação  apresentada  foi  feita  a  pesquisa  das  empresas 
contratadas junto a Receita Federal,  e que todas as empresas estão devidamente cadastradas na 
Receita Federal. Porém não é possível ir a cada uma das empresas para investigar a emissão de tais 
recibos.  Diante  a resposta do auditor,  a Sra.  Cíntia  (204/2)  complementou questionando se,  seria 
correto afirmar que o fato de haver recibo emitido de uma empresa regular junto a Receita Federal, 
não confirma a comercialização de determinado serviço/ produto. A sugestão do Sr. Claudius neste 
caso é que a fiscalização do condomínio seja mais ativa para verificar se as obras foram efetuadas. O  
Sr. Vinícius (611/2) questionou qual valor real de fundo de reserva ao inicio da gestão auditada e ao  
final  da  mesma.  O Sr.  Claudius  informou  que o valor  do  fundo de reserva  em abril/2012 era  de  
R$104.000,00 (cento e quatro mil  reais),  que no final  de março/2013 deveria ser de R$173.156,00 
(cento e setenta e três mil, cento e cinquenta e seis reais) e que valor em conta bancária também ao  
final  de março de era de R$77.757,52 (setenta e sete mil,  setecentos  e cinquenta e sete reais  e 
cinquenta e dois centavos). Portanto é impossível afirmar o saldo real do fundo de reserva ao final da 
gestão 2012/ 2013 pelo fato de não existir contas separadas. O Sr. Vinícius (611/2) questionou qual  
seria o procedimento correto para movimentação do fundo de reserva e que não foi  realizado na  
gestão auditada. O Sr. Claudius voltou a sugerir a abertura de uma conta bancária separada para o  
fundo de reserva, além de orientar que todas as contas do condomínio fossem assinadas por duas 



pessoas e não apenas uma com é praticado atualmente. O Sr. Claudius explicou que o objetivo do 
fundo de reserva seria saldar despesas emergenciais, mas que estava sendo utilizado como fluxo de 
caixa, para pagar despesas ordinárias. O Sr. Augusto (709/1) questionou se o fundo de reserva estava 
ou se ainda continua sendo utilizado como fluxo de caixa.  O Sr.  Rodrigo (síndico)  explicou que é 
impossível separar o fundo de reserva em uma conta específica pelo fato de existirem contas com 
vencimento anterior ao vencimento da cota condominial, sendo necessário, portanto um capital de giro 
para  honrar  as  despesas  ordinárias.  O  síndico  também  explicou  que  é  necessário  prever  em 
orçamento um valor para compor um capital de giro e assim ser possível a separação do fundo de 
reserva em conta específica. Foi sugerido pelo síndico a definição do valor de capital de giro e que 
fique registrado em regulamento  interno  que nenhum síndico poderá  reduzir  o  valor  definido  com 
compras e/ou contratação.  O Sr. Rodrigo (síndico)  informou à comunidade que quando assumiu a 
gestão do condomínio vinda da Apsa não havia separação do fundo de reserva, mas que na gestão 
2012/ 2013 foram depositados em conta separa R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Porem ao final da 
mesma gestão esse valor foi resgatado e utilizados para saldar as despesas. O síndico informou que o 
saldo em conta atualmente é de aproximadamente R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) porém 
que a estimativa do fundo de reserva seria de aproximadamente R$200.000,00 (duzentos mil reais). O 
síndico explicou que para separar todo o fundo de reserva da conta principal, essa conta ficaria com 
saldo  devedor  de  R$50.000,00  (cinquenta  mil  reais),  sendo  necessário  realizar  essa  separação 
gradativamente. O Sr. Marcos (601/2) questionou ao auditor se as trocas de contratos realizadas na 
gestão auditada provocaram algum prejuízo ao condomínio. O Sr. Claudius (auditor) explicou que por  
não conhecer a necessidade do condomínio não poderia afirmar que houve prejuízo, que o que lhe  
causa estranheza é o fato de não constar documentação de licitação para tais trocas. O Sr. Claudius  
indica que todos os contratos devem ser acompanhados de licitação para justificar tal contratação de 
forma  transparente.  O  Sr.  Marcos  (601/2)  complementa  com uma  observação:  que  as  auditorias 
deveriam ter sido feitas desde o início do condomínio, em todas as gestões. O fato de não terem sido  
realizadas auditorias das gestões anteriores interfere na auditoria realizada, tornando-a inconclusiva.  
O Sr. Claudius (auditor) explica que ao somar caixa, banco e fundo de reserva, o total representa o  
dinheiro que o condomínio deveria ter. Que não houve uma separação física do dinheiro, porém que 
relatórios indicavam que o fundo de reserva era composto de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e 
que o total em conta bancária chega à R$77.000,00 (setenta e sete mil reais). O Sr. Rodrigo explicou  
que quando assumiu a gestão vinda da Apsa o saldo total do condomínio era de menos R$6.000,00 
(seis  mil  reais),  constituídos  de:  fundo  de reserva  R$10.000,00  (dez  mil  reais)  e  saldo  em conta 
bancária  R$4.000,00  (quatro  mil  reais).  O  síndico  deu  como exemplo  contas  virtuais  que  devem 
condizer com a realizada bancária, onde se o extrato bancário demonstra o valor total de R$20.000,00  
(vinte mil reais), as contas virtuais devem ter a soma desse valor. Se a conta virtual “fundo de reserva”  
demonstra um valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e o extrato bancário demonstra o 
valor  de R$70.000,00 (setenta mil  reais)  as outras  contas  virtuais  como “conta principal”  e outras 
contas deverão estar negativas para que no fechamento contábil a soma dos valores corresponda ao 
saldo real. O Sr. Marcos (2/601) concorda que analisando desta forma, fica mais fácil. Porém o fato de 
não haver contas separadas dificulta a gestão. O Sr. Sérvulo (1/101) alega que a principio foi aprovado 
em assembleia auditoria de todo período, porém em assembleia posterior foi apresentado valores para 
audição de todas as pastas ou apenas da gestão em que ele foi síndico, ficando decidido a segunda  
opção. Que a Apsa não prestou contas do período da sua gestão. Que o fato do auditor não ter tido  
acesso às pastas anteriores à sua gestão deixa a auditoria inconclusiva, como já dito anteriormente 
pelo Sr. Marcos (2/601). Para que o trabalho de auditoria seja completo todo período deve ser auditado 
e a Apsa deve apresentar a prestação de contas da sua gestão. O Sr. Sérvulo informa que foram 
realizadas cobranças à condôminos que fizeram pagamentos a Apsa e que os valores não foram 
repassados  para  o  condomínio.  O  Sr.  Sérvulo  informa  que  como  síndico  tinha  autonomia  para 
contratar qualquer empresa, que as contratações realizadas no período da sua gestão não geraram 
prejuízo  para  o  condomínio.  Em  resposta  as  colocações  do  Sr.  Sérvulo  sobre  a  auditoria  ser 
inconclusiva,  o  auditor  Sr  Claudius,  informa que o fato de não ter  acesso as pastas  de  períodos 
anteriores não o permitiram analisar a inadimplência, porém a analise das pastas a que teve acesso o 



permitiu  apontar  problemas de recibos  e que o fundo de reserva foi  utilizado para pagamento  de 
despesas ordinárias.  Portanto em seu entendimento o trabalho  não é de todo inconclusivo.  O Sr. 
Claudius  explica que existem dois  tipos de contratação de empresa:  empresa para funcionamento 
regular do condomínio, como portaria e segurança, e empresa que não interferem no funcionamento 
regular  do condomínio como a contratação de empresa de marcenaria, que teve um valor total  de 
serviços de R$32.000,00 (trinta e dois mil  reais),  valor superior a alçada do síndico estipulada em 
convenção. O Sr. Rodrigo (síndico)  informa à comunidade um grave problema identificado quando 
assumiu a gestão. Não por má gestão, mas talvez por imperícia, foi dada baixa em boletos que não 
estavam pagos por interpretação incorreta dos relatórios bancários. O síndico informou que assim que 
identificado o problema foram solicitados relatórios ao banco para correção e realização de cobranças 
pelo setor jurídico. O Sr. Victor (3/108) questionou de que forma o fundo de reserva era constituído; por 
emissão ou por cobrança do boleto. O Sr. Rodrigo informou que o fundo de reserva é constituído por  
cobrança do boleto. A Sra. Sueli (4/403) explicou a motivação para realização da auditoria apenas na  
gestão 2012/2013 neste momento. O Sr. Wilson (4/403) questionou a Dra. Cíntia (advogada) se a falta 
das notas fiscais apontadas no relatório seria juridicamente questionável. A Dra. Cíntia respondeu que 
de acordo com o código cível, todo aquele que comprovadamente por ato de má gestão provocar um 
prejuízo tem o dever de reparar. A Dra. Cíntia informa que é possível mover uma ação no caso de a  
prestação de contas  apresentada não for  aprovada,  porém é importante  analisar  quais  os prós  e 
contras e ainda se é possível resolver em esfera extrajudicial. 

A Sra. Helen (2/611) sugeriu que fosse votado um prazo para que as notas apontadas no relatório final 
da Auditoria Financeira fossem apresentadas. O Sr. Fernando, presidente de mesa, questionou ao 
jurídico se a sugestão da moradora poderia ser colocada em votação. A Dra. Cintia,  advogada do 
condomínio, explicou que o item em questão é a prestação de contas e que a sugestão da moradora  
faz parte  do item em pauta,  portanto  não existe  problema colocar  a sugestão em votação.  O Dr.  
Rolmer, advogado do condomínio, solicitou a atenção dos condôminos à ordem do dia, pois no item 
prestação  de  contas  o  Sr.  Sérvulo  teria  a  possibilidade  de  prestar  os  devidos  esclarecimentos 
referentes às notas fiscais, ser avaliado mais adiante quais ações seriam tomadas.

Seguindo a ordem do dia passou-se então para o próximo item da pauta -  Prestação de contas 
gestão 2012/2013 – após a explanação do Sr. Fernando (presidente de mesa), foi passada a palavra 
ao Sr. Sérvulo, síndico da gestão 2012/ 2013. O Sr. Sérvulo absteve-se da apresentação da prestação 
de contas uma vez que as contas do período da sua gestão foram auditadas e não foram encontrados 
indícios de desvio de verbas. Informou ainda que as notas fiscais apontadas pela auditoria encontram-
se  no  condomínio,  escritório  de  contabilidade  ou  escritório  jurídico.  O  Sr.  Sérvulo  explicou  à 
comunidade que a empresa Mafra foi contratada em sua gestão para modificação/ conserto do portão, 
foi realizado o pagamento de R$ 3.450,00 (três mil  reais quatrocentos e cinquenta reais), porém o 
contrato foi rescindido na atual gestão, por esse motivo não tem como apresentar nota fiscal. O Sr.  
Rodrigo (síndico) explicou que por falta de apresentação de projeto pela empresa Mafra Brasil e para  
melhor adequação as condições financeiras do momento o contrato foi rescindido com devolução do 
valor previamente pago. O Sr. Rodrigo questionou à advogada do condomínio, Dra. Cíntia, o que seria  
a prestação de contas; seria uma apresentação dos gastos efetuados na gestão, independente do que 
foi  aprovado  pela  comunidade  em  previsão  orçamentária  ou  os  gastos  realizados  devem  ser 
aprovados pela comunidade.  A Dra. Cíntia explicou que juridicamente existem diversas ações que 
podem ser adotadas. A ação de prestação de contas cabe quando quem deve prestar contas deixa de 
fazer ou quando a prestação de contas apresentada não é aprovada. No caso de má gestão, aplicação  
indevida, gastos indevidos seria indicado uma ação de responsabilidade civil. A Dra. Cintia (advogada)  
explica todos os tramites para ingresso com a ação e os principais  cenários.  A Sra.  Sueli  (4/403)  
questionou se no caso do juiz julgar a ação improcedente se teríamos que ressarcir a outra parte. Foi 
informado pela Dra. Cíntia que este cenário também pode acontecer. O Sr. Rodrigo questionou qual 
seria o dano causado pela má gestão. A Sra. Cíntia explicou que juridicamente dano é subjetivo e que 
o juiz avaliará se a reclamação é ou não procedente. O que não impede que a comunidade continue  
fiscalizando e notificando a quem de direito. O Sr. Gustavo (2/712) questiona quais medidas podem ser 



tomadas para que prestadores de serviços contratados pelo condomínio sejam obrigados a emitir nota 
fiscal. A Dra. Cíntia explicou que a emissão de nota fiscal por pessoa jurídica já é obrigatória. Que o  
que deve ser feito é a fiscalização por parte da comunidade. A Dra. Cíntia explicou a comunidade que 
caso a prestação de contas não seja aprovada, automaticamente deverá ingressar com uma ação de 
prestação de contas. O Sr. Rodrigo (síndico) questionou se juntamente com a ação de prestação de 
contas poderia ser citada responsabilidade administrativa. A Dra. Cíntia informa que sim, pode ser 
citada,  porém o objetivo desta ação não é responsabilidade civil.  Por isso movem-se duas ações 
distintas  Após todas as explicações e considerações ao item prestação de contas foi  votada pela  
comunidade,  com  maioria  de  votos,  17,5,  a  prestação  de  contas  da  gestão  2012/2013  não  foi  
aprovada.  Tendo  abstenção  de  5  presentes,  totalizando  5,5  votos.  Não  houve  voto  favorável  a 
aprovação.

Seguindo a ordem do dia passou-se então para o próximo item da pauta –  Déficit  financeiro da 
gestão 2012/2013 -  após a explicação do Sr. Rodrigo (síndico) sobre como chegou-se ao valor de 
R$100.245,28 (cem mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), levou-se a votação  
as seguintes opções: 

Opção 1 -  incorporação do valor ao fundo de reserva 

Opção 2 –  criação de cota extra para recompor o fundo de reserva

Opção 3 –  Abstenção

Por unanimidade foi aprovada a opção 1 - incorporação do déficit ao fundo de reserva.

Seguindo a ordem do dia passou-se então para o próximo item da pauta – Definição sobre realização 
de auditoria financeira para períodos anteriores – após explicação sobre o item e prós e contras, 
levou-se  à  votação,  ficando  aprovado  por  11,5  dos  votos  totais  válidos  a  realização  da  auditoria  
financeira para períodos anteriores. Sendo contrários 9,5 dos votos totais válidos.

Seguindo a ordem do dia passou-se então para o próximo item da pauta –  Revisão da previsão 
orçamentária – o Sr. Sérvulo questiona o motivo dos aumentos referentes à prestação de serviços e 
salários.  O Sr.  Rodrigo  (sindico)  explica  a comunidade que as  alterações  que o Sr.  Sérvulo  está  
questionando é da previsão já aprovada, que conforme explicado na AGE anterior, quando a proposta  
de  revisão  da  previsão  orçamentária  foi  apresentada,  os  reajustes  referem-se  a  incorporação  de 
dissídios, aumento do efetivo da Rio Lince com a inclusão de funcionários para auxílio ao setor de 
manutenção  e incorporação  de material  de  limpeza  ao  contrato,  além de reajuste  no  salário  dos 
zeladores e contratação de um porteiro. Após explicação do Sr. Rodrigo (síndico) sobre o item, levou-
se à votação, ficando aprovado por 21 dos votos validos o aumento de 7,93%. Tendo uma abstenção.

E  como  nada  mais  houvesse  a  ser  tratado,  o  Sr.  Presidente  determinou  o  encerramento  desta 
assembleia, às 22h48min, e eu, Michele Pereira Ferreira, na qualidade de Secretária, mandei lavrar a 
presente ata, que lavrada e aprovada, vai assinada por mim e pelo Sr. Presidente. Rio de Janeiro, 06 
de Novembro de 2013.

___________________________________

Presidente  Sr. Fernando Gomes de Lima

___________________________________

Secretária Sra. Michele Pereira Ferreira


