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PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

 
Os clientes do Grupo Rodrigues recebem mensalmente em seu boleto condominial um resumo da Prestação de Contas de seu condomínio, 
contendo receitas, despesas e saldos. Este resumo também está disponível em nosso site e aplicativo (para clientes que contrataram os serviços 
on-line). 
 
Ao receber analisar o resumo da Prestação de Contas o condômino deve atentar-se ao período contido no documento e assim poderá acompanhar 
a movimentação financeira do condomínio. 
 
O que é enviado (fisicamente no boleto) e disponibilizado (eletronicamente no site e aplicativo) aos condôminos é apenas o resumo, mas a pasta 
física mensal, que contém relatórios analíticos, extratos e documentos contábeis, ficam arquivadas diretamente no condomínio, junto ao síndico. 
 
Estas pastas mensais que ficam arquivadas no condomínio, devem ser conferidas e assinadas mensalmente pelo síndico e pelo corpo diretivo 
eleitos em assembleia. 
 
Caso qualquer condômino tenha dúvida sobre algum lançamento (ex.: uma despesa realizada), recomendamos que procure algum membro do 
conselho ou mesmo o síndico, para consulta da pasta respectiva em dia e hora a ser agendada. 
 
A consulta da pasta por condôminos que não integram o corpo diretivo do condomínio não possui previsão legal, mas entendemos possível, ante 
a necessidade de transparência das finanças. Contudo, o condômino interessado não poderá levar consigo a pasta, mas sim consulta-la na 
presença do síndico ou de pelo menos um membro do corpo diretivo do condomínio. 
 
Destacamos que não cabe ao síndico prestar contas aos condôminos individualmente, mas sim à assembleia geral. Neste sentido temos importante 
julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Ilegitimidade do condômino para, individualmente, 
exigir contas do síndico – Artigo 22, § 1º, alínea f, da Lei 4.591/64 – Compete ao síndico prestar contas à assembleia dos condôminos, 
não cabendo a um ou alguns condôminos, de forma individual postular tais contas – Sentença mantida. Apelação não provida. Apelação 
10034923720158260590, rel. Desembargador SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA, j. em 19/10/2015, pela 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo.” 
 
Portanto, eventual questionamento ou a impugnação de contas por parte de um condômino (que não integre o corpo diretivo do condomínio), deve 
ser feita na assembleia geral específica de prestação de contas, jamais individualmente, pois isso inviabilizaria a própria administração. 
 
Já os membros do corpo diretivo devem, em decorrência do cargo que ocupam, ter livre acesso as pastas mensais, e ao assinar cada uma, devem 
fazer as observações ou apontamentos que julgar relevantes. 
 
E entendemos que estes mesmos membros do corpo diretivo devem, antes da assembleia de prestação de contas, apresentar parecer pela 
aprovação ou reprovação das contas, sendo que o silêncio faz presumir concordância e recomendação de aprovação pela assembleia geral. 
 
Outrossim, existem algumas informações que não podem ser divulgadas para todos, indistintamente, pois acabam por expor indevidamente dados 
sigilosos. Temos, como exemplo, a lista de devedores e posição dos processos judiciais em andamento contra os inadimplentes, cujas informações 
ficam restritas ao corpo diretivo. 
 
Para lidar com essas informações restritas, o condomínio possui um síndico e um corpo diretivo eleito, que têm acesso as pastas mensais de 
prestações de contas, e em que todos os processos contra condôminos são ali indicados (com um J na lista de devedores – dando conta que a 
unidade está sendo cobrada pelo departamento Jurídico). Portanto, infelizmente, não temos, por exemplo, como enviar prestação de contas de 
processos a um condômino que não integre o corpo diretivo eleito. 
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