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RESUMO  

O mundo digital introduziu na vida em condomínio novas tecnologias e formas de comunicação. Várias 

transformações se processam e influenciam diretamente os processos de administração de condomínio. O 

tema contemporâneo ganha destaque com a análise da aplicação da tecnologia sob o aspecto social e 

jurídico.  

Este artigo visa propor uma reflexão sobre a possibilidade de realização de assembleias por meio da 

internet, suas vantagens e desvantagens. Objetiva-se identificar o suporte jurídico necessário que as 

viabilizem sob os aspectos de validade, segurança e eficácia, a atuação dos profissionais envolvidos, os 

custos; a operacionalização das atividades para os administradores, condôminos, profissionais envolvidos 

é um desafio que se impõe. 

 

Palavras-chave: Assembleias de condomínio virtuais, administração condomínio, suporte jurídico, 

segurança e eficácia. 
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Condominiums in virtual meetings 

 

ABSTRACT  

 

The digital world has introduced the condo life in new technologies and forms of communication. Several 

changes take place and directly influence the processes of administration of the condominium. The 

contemporary theme is highlighted by the analysis of application of technology in the social and legal. 

This article aims to propose a reflection on the possibility of holding meetings via the Internet, its 

advantages and disadvantages.  

The objective is to identify the necessary legal support that enable under the aspects of validity, safety 

and efficacy, the performance of the professionals involved, costs, and implementation of the activities 

for administrators, residents, professionals involved is a challenge that arises.  

 

Key-words: Condos in Virtual meetings, condominium management, litigation support, safety and 

efficacy.  
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1. INTRODUÇÃO  

Este artigo visa analisar a aplicação da tecnologia sob o aspecto social e jurídico que introduziu o 

mundo digital na vida em condomínio. A sociedade brasileira, conectada ao mundo digital, com 

o emprego de tecnologias como instrumentos facilitadores, vivencia as transformações que se 

processam nas formas de comunicação – e que alteram os processos de administração de 

condomínio. 

Não se trata de uma tentativa isolada. A virtualidade é um fato inevitável, que permite interligar 

pessoas, ampliando os horizontes da vida na relação tempo-espaço. A sua inserção prática 

pressupõe enfrentar questões e desafios, atuar nos pontos críticos e controversos. Sobretudo, 

compreende ampliar a perspectiva do observador, a fim de reduzir equívocos e erros, com 

impacto na vida das pessoas. Significa analisar criticamente as assembleias e suas modalidades, 

no contexto em que se processam, construindo, a partir das novas ferramentas, propostas viáveis 

e eficazes.  

O presente artigo convida a uma reflexão sobre a possibilidade de realização de assembleias por 

meio da internet, suas vantagens e desvantagens. Objetiva-se identificar o suporte jurídico 

necessário que as viabilizem sob os aspectos de validade, segurança e eficácia. 

O caminho aqui traçado sugere novas possibilidades, sem descurar da preocupação com a 

essência da vida em sociedade e dos princípios de convivência, aspectos basilares no âmbito dos 

condomínios.   

Do ponto de vista metodológico, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa do tipo ensaio 

reflexivo, usando como fontes de informações, referências bibliográficas, analogia, assim como 

relatos de casos práticos, tendo em vista a pouca experiência e literatura existentes sobre o tema.  

2. A ERA DA VIRTUALIDADE: A CAPILARIDADE DA REDE DIGITAL 

Relativamente recente (início da década de 90), a invenção de Timothy Beners-Lee – na verdade 

uma doação à humanidade, pois seu inventor abriu mão das patentes que o tornaria 

multibilionário – permeia praticamente todos os quadrantes da vida em sociedade. 

Difícil distinguir uma atividade desenvolvida sem o auxílio da rede mundial de computadores. 

Até os relacionamentos pessoais se dão por meio eletrônico, algo aparentemente paradoxal. Num 

mesmo ambiente físico, pessoas frequentemente se comunicam através da rede. E as redes 

sociais, veículos cada vez mais abrangentes, congregam um contingente cada vez mais 

numeroso. Estima-se que em 2012, o Facebook atingirá a marca de 1 bilhão de usuários, sendo 

mais de 53 milhões deles no Brasil, considerado o segundo país no ranking mundial.  

No momento em que são escritas estas linhas, noticia-se que a “gigante” Apple empreende 

negociações para aquisição de parcela substancial do Twitter, que congrega 500 milhões de 

usuários (NY TIMES, 28/07/2012
1
), no pressuposto de que, hoje, o software móvel não 

prescinde do conteúdo social, que vem ditando hábitos de consumo. 

Não haverá papel e tinta suficientes para esgotar as vertentes e a capilaridade da rede: 

informação, educação a distância, consultas e diagnósticos médicos, cirurgias robóticas, enfim, 

serviços, comércio e indústria não mais se viabilizam sem o suporte da internet, quando não, a 

sua dependência exclusiva. 

                                           
1
 Informação disponível em: <www.nytimes.com>. Acesso em: 28 jul. 2012. 
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Até o palco do teatro de guerra deslocou-se para o âmbito da world wide web (www), com o 

decreto de obsolescência do campo convencional de batalhas. Real, o risco de uma guerra 

cibernética conta, dentre os múltiplos exemplos que poderiam ser citados, com o recente ataque 

norte-americano aos sistemas nucleares do Irã, pela introdução, via internet, do sofisticado vírus 

sutxnet, que rompeu as barreiras de segurança (fire walls) de uma usina nuclear, desenvolvido 

especificamente para aquela finalidade, o que somente veio a público pela disseminação 

acidental daquela praga, felizmente sem causar maiores danos fora de seu alvo. (DAILYMAIL, 

2/8/2012
2
) 

A internet representa a espinha dorsal – ou o fio condutor – da comunicação global atual. Apesar 

de existir divergência quanto ao número de usuários conectados, há consenso na afirmação de 

que ela tem potencial para “explodir” para centenas de milhões. 

Ao compactar todos os tipos de mensagens, inclusive sons e imagens, a tecnologia digital 

tornou-se uma rede capaz de comunicar todos os símbolos, sem o uso de centros de controle. 

Hoje, existem milhares de microrredes no mundo abrangendo todo aspecto da comunicação 

humana, de política e religião a sexo e pesquisa. 

O processo de formação e difusão da internet moldou, de forma definitiva, segundo Castells 

(2000), a estrutura desse veículo de comunicação na arquitetura de rede, na cultura de seus 

usuários e nos padrões reais de comunicação. Alcançou toda esfera de atividades sociais não só 

na interação social casual, mas também na formação das comunidades virtuais, segundo 

interesses próximos, verdadeiros territórios temáticos. Esse tipo de comunicação não substitui 

outros meios de comunicação, nem cria novas redes, mas reforça os padrões sociais 

preexistentes, bem como possibilita a interação de forma mais ativa e em horários optativos. 

O novo sistema de comunicação transforma radicalmente o espaço e o 

tempo, as dimensões fundamentais da vida humana, localidades ficam 

despojadas de seu sentido cultural, histórico e geográfico e reintegram-

se em redes funcionais ou em colagens de imagens, ocasionando um 

espaço de fluxos que substitui o espaço de lugares originando o que tem 

se intitulado como interlocalidade ou não localidade.  

O espaço de fluxos e o tempo intemporal são as bases principais de uma 

nova cultura, que transcende e inclui a diversidade dos sistemas de 

representação historicamente transmitidos. A cultura da virtualidade real, 

onde o faz de conta vai se tornando realidade. (CASTELLS, 2000, p. 398) 

Quando se busca analisar as transformações porque passa a humanidade, em momento algum 

identifica-se um processo de transformação tão vertiginoso quanto aquele provocado pelo 

advento da tecnologia digital. Todos os setores da vida social foram atingidos, com impacto nas 

diferentes formas de comunicação e de processos de trabalho, a ponto das sociedades 

contemporâneas serem nomeadas por autores como Castells (2000), como a sociedade da 

informação. 

Para Castells (2000), a Revolução da Tecnologia da Informação caracteriza-se por ser um evento 

histórico de importância igual ao da Revolução Industrial do século XVIII, que resultou num 

padrão de descontinuidade nas bases da economia, sociedade e cultura. 

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 

conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e 

desta informação para a geração de conhecimento e de dispositivos de 

processamento/comunicação da informação em um ciclo de realimentação 

cumulativo entre a inovação e seu uso. (CASTELLS, 2000, p.51) 

                                           
2
Informação disponível em: <www.dailymail.co.uk/news/article-2153308/Cyberattacks-Iran-ordered-Obama-created 

-virus-creating-havoc-internet.html>. Acesso em: 2 ago. 2012. 
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Considerando a rapidez com que se processa o ciclo de realimentação entre a inserção de uma 

nova tecnologia, seus usos e seus desenvolvimentos, à medida que os usuários se apropriam dela 

e a redefinem, a difusão da tecnologia amplifica seu poder, forma de atuação, convivência e 

interrelações. Importante notar que não só o crescimento da informação registrada digitalmente 

tem uma progressão geométrica como a velocidade desta produção ocorre de forma célere, sem 

precedentes.  

“O surgimento da sociedade em rede é resultado dessas duas forças autônomas: o 

desenvolvimento de novas tecnologias e a tentativa da sociedade de reaparelhar-se com o uso do 

poder da tecnologia para servir a tecnologia do poder”. (CASTELLS, 2000, p. 69) 

Tem-se, então, a manifestação de uma nova expressão da cultura, como etapa evolutiva da 

civilização: A Era da Virtualidade, que constitui uma simulação de algo, criada por meios 

eletrônicos e que move a vida, deslocando-a. O movimento acontece sob a lente da ampliação, 

em que a vida é intensificada – os novos meios possibilitam a utilização de contato virtual com 

pessoas, comunidades, grupos etc. O movimento se dá em tempo real
3
.  

Milton Santos (2004, s/p) afirma que a principal forma de relação entre o homem e o meio é 

dada pela técnica, e que as técnicas “são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os 

quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço”. Eis a transformação. O 

fenômeno é recente, como apresentado neste artigo, porém, inseri-lo no dia a dia e adaptar as 

questões práticas e operacionais impõe desafios e rupturas; sobretudo, encarar novas 

perspectivas, seja para permitir o uso positivo das novas tecnologias, seja para possibilitar a 

adequação exata e operacionalização dos instrumentos.  

A importância atribuída à informação no mundo moderno encontra-se estreitamente relacionada 

com o papel essencial que as mídias digitais, objeto deste artigo, passaram a ocupar na vida 

cotidiana, tanto das empresas, independentemente do porte como na própria vida das pessoas. 

Tais mídias tornaram-se, assim, ferramentas fundamentais em um mundo que exige velocidade e 

imediatismo. Com isso, as relações sociais se ampliaram e se tornaram, em grande medida, virtuais. 

Nesse sentido, observa-se que as mídias digitais atingem todos os setores da vida moderna. 

Ganharam espaço no reduto das relações condominiais e se constituíram em importante 

ferramenta de gestão e governança em condomínios, por promoverem agilidade e 

funcionalidade, permitindo melhoria do acesso às informações e transparência das mesmas. 

Do arsenal de tecnologias e mídias digitais passíveis de serem utilizadas, tem-se destacado na 

administração condominial, como uma possibilidade concreta, o uso ou a disseminação de 

assembleias de condomínios virtuais. 

Embora a assembleia virtual não se constitua em novidade, uma vez que tem seu fundamento 

legal na Lei n. 6.404 de 15/12/1996 – que dispõe sobre as sociedades por ações – sendo utilizada 

desde então nas companhias abertas, onde o acionista pode votar a distância, no caso da 

administração condominial seu emprego é recente e polêmico. 

3. ARCABOUÇO LEGAL 

Não se pretende aqui deduzir juízos de valor ou conveniência, mas apenas estimular reflexões 

sobre tendências diante do atual cenário, contextualizando-as sob o aspecto jurídico, acerca da 

viabilidade da realização de assembleias condominiais de modo não presencial, por meio da rede 

mundial de computadores. 

                                           
3
 Tempo real é uma expressão que se refere a sistemas em que o tempo de execução de uma determinada tarefa é 

rígido.  
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Fato social, ínsito às relações humanas, não poderia o Direito escapar imune às transformações 

ditadas pela cibernética. Antes, ao contrário, o que se verifica é o crescente predomínio do 

direito digital como resposta ao fenômeno da globalização. Ignorando fronteiras, o comércio 

jurídico baseia-se fortemente na rede mundial. 

Apenas, à guisa de ilustração, no âmbito do denominado direito material, tome-se o exemplo do 

pregão eletrônico, instituído pelo Decreto n. 5.450, de 31/05/2005, que regulamentou a Lei n. 

10.520, de 17/07/2002, modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços no âmbito da 

União
4,5

, Lei essa que, por sua vez, regulamenta o Art. 37, XXI, da Constituição Federal. 

Editada há 12 anos, a referida Lei n. 10.520 já contemplava a possibilidade de ser realizado o 

pregão “por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de 

regulamentação específica.” (Art. 2º, § 1º). E o Código Civil de 2002 contempla as reproduções 

eletrônicas como um dos meios de prova acerca de fatos ou coisas (Art. 225)
6
. 

A propósito do tema, o Código Civil inova quanto à introdução dos títulos de crédito eletrônicos. 

Para além da sua mera emissão por computador, como sugere a leitura do § 3º do Art. 889
7
, é de 

se admitir o título puramente eletrônico e, como tal, circulável e executável. 

Dentre numerosos juristas que se debruçaram sobre a matéria, colhe-se o estudo de Adriana 

Valéria Pugliese Gardino (2004). Após digressões em torno dos precedentes na Alemanha e 

França, cujos sistemas admitem a circulação eletrônica dos títulos e, entre nós, acerca da 

duplicata escritural, Gardino reflete sobre a representação do fato, asseverando, com razão, que o 

papel é apenas uma das formas, um dos suportes documentais, talvez o mais utilizado, mas 

obviamente não o único. Nesse mister, invoca a lição de Carnelutti para observar que: 

[...] a matéria é a via representativa do documento
8
 e a mais conhecida 

delas é a cartular (papel), mas, outras há, podendo-se citar, 

exemplificativamente, a tela, a cera, o metal, a pedra, e, inclusive, a via 

cibernética.  

[...] Trazendo estes ensinamentos para a teoria geral dos títulos de 

crédito, parece singelo compreender que o documento representado por 

meio eletrônico não se distingue do documento representado pelo meio 

cartular. Inclusive, ambos têm o mesmo conteúdo de natureza 

 

 

                                           
4
 Decreto n. 5.450/2005 - “Art. 2

o
 – O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor 

preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em sessão 

pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet”. 
5
 Lei n. 10.520/2002 - “Art. 1º – Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 

modalidade de pregão, que será regida por esta Lei”. 
6
 “O Código de 2002, além dos outros meios de reprodução, se refere expressamente às reproduções eletrônicas, em 

sintonia com os avanços tecnológicos na área dos meios de comunicação e documentação mais céleres e ágeis.” 

(GAMA, 2007, p. 601). 
7
 “Art. 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere, e a 

assinatura do emitente. [...] § 3º O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio 

técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste 

artigo.” 
8
 Vale observar que no mesmo estudo há uma remissão ao ensinamento de Stefano Nespor (“Internet e la legge”): 

“O documento pressupõe a escrita. Considera-se escrita qualquer sinal (arábico, numérico, estenográfico, 

datilográfico, cifrado etc.) expresso em qualquer linguagem, ou ainda por meios mecânicos, para que transmita uma 

mensagem que se conserve por um certo tempo; sendo por outro lado, irrelevante o suporte físico sobre o qual é 

impressa a mensagem (não é necessário escrever sobre um meio móvel e circulável como aqueles cartulares, é 

possível também existir um documento escrito sobre um muro. Portanto, também o documento informático é um 

documento, enquanto pressupõe um escrito inserto no fluxo eletrônico, gravado na memória de um disco rígido ou 

de um floppy, enquanto os bits são uma espécie de alfabeto.” (GARDINO, 2004, p.18) 
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declaratória (de direitos) e, via de regra, servem-se do meio de 

representação verbal que é a escrita. Distinguem-se, apenas na ‘matéria’ 

que utilizam: cartular – por meio de papel, e, eletrônico – por meio 

cibernético. (CARNELUTI apud GARDINO, 2004, p.18) 

No âmbito do direito processual, a Lei n. 11.419, de 19/12/2006, introduziu significativas 

alterações no Código de Processo Civil de 1973, ao dispor sobre a informatização do processo 

judicial em amplo espectro: “Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas 

eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos, total ou parcialmente digitais, 

utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes 

internas e externas.” (Art. 8º), inclusive com a criação do Diário de Justiça Eletrônico (Art. 4º). 

Estabeleceu-se a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade 

Certificadora credenciada na forma da lei (Art. 1º, § 2º). 

Até mesmo o relevante ato da citação (pelo qual o réu ou interessado é chamado a juízo a fim de 

se defender) e que constitui um dos marcos do devido processo legal, de índole constitucional, 

foi contemplado: “No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive 

da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.” (Art. 9º), salvo 

inviabilidade por motivo técnico, quando esses atos poderão ser realizados segundo as “regras 

ordinárias”, digitalizando-se o documento físico (Art. 9º, § 2º). 

Digna de nota – por palmilhar para além da forma – foi a expressa convalidação dos atos 

processuais praticados por meio eletrônico até a data da publicação da referida Lei, “desde que 

tenham atingido sua finalidade e não tenha havido prejuízo para as partes.” (Art. 19), uma 

reafirmação do princípio da instrumentalidade das formas, inserto nos Arts. 154, 243 e 244 do 

Código de Processo Civil (CPC). 

Pouco antes dessa ampla reformulação, a Lei n. 11.280, de 16/02/2006, facultava aos tribunais 

disciplinarem a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, 

“atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil”. Previsão essa que passou a integrar 

o § Único do Art. 154 do CPC. 

Consolidando esse sistema, o Projeto de Lei n. 166/2010 (Anteprojeto do Novo Código de 

Processo Civil), ainda em tramitação, elaborado pela Comissão de Juristas presidida pelo 

Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), contempla, além da faculdade de os 

tribunais, no âmbito da sua competência, disciplinarem a prática e a comunicação oficial dos atos 

processuais por meios eletrônicos, a possibilidade de os processos judiciais serem total ou 

parcialmente eletrônicos (Art. 151). 

É fato, todavia, que, a despeito da previsão da prática de múltiplos atos processuais pela via 

eletrônica, não há nos Códigos igual tratamento para a realização de audiências nem de 

julgamentos colegiados (pelos tribunais), que ainda são presenciais
9
. 

Não obstante, o Tribunal de Justiça de São Paulo, pela Resolução n. 549, de 10/08/2011, sob a 

justificativa de reduzir o enorme contingente de recursos pendentes de julgamento (mais de 550 

mil, ao tempo da edição da medida, em particular, o expressivo aumento do número de agravos 

de instrumento) e atender o postulado constitucional do direito do jurisdicionado à razoável 

                                           
9
 Repetindo semelhante dispositivo do atual Código, o Art. 355 do Anteprojeto do Novo CPC tem a seguinte 

redação: Art. 355. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência e mandará apregoar as partes e os 

respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. 

§ único. Logo após a instalação da audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente de ter ocorrido ou 

não tentativa anterior.” Tanto o atual (Arts. 552, 554, 565) quanto o Anteprojeto do Novo CPC (Arts. 855, 857) 

disciplinam o julgamento pelos tribunais se dá em sessão pública, presencial, inclusive para sustentação oral, quando 

for o caso. 
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duração do processo, estabeleceu, para recursos em que não há sustentação oral, a possibilidade 

de julgamento virtual, mediante o envio dos votos por mensagem eletrônica, estendendo essa 

possibilidade aos demais recursos, nestes, com a ressalva de que não haja oposição dos 

interessados. 

A medida contou com reação maciça dos advogados, ao fundamento de que há violação a 

postulados constitucionais e legais, em particular o da publicidade dos atos processuais (Arts. 5º, 

LX e 93, IX), pois o julgamento a portas fechadas subtrai das partes e do público em geral a 

possibilidade de controle do ato, além de inviabilizar a atuação do profissional da advocacia nas 

hipóteses em que, na sessão de julgamento, há espaço para arguição de incidentes ou 

intervenções a título de esclarecimentos (Lei n. 8.906/94, Art. 7º, IX), ou mesmo o exercício da 

desistência do recurso, havendo, em última análise, maltrato ao princípio do devido processo 

legal. (IASP, 2011, p. 351) 

Controvertida, essa questão comporta temperamentos. Nas sessões de julgamento de tribunais 

assoberbados de recursos, como os de São Paulo, são frequentes os julgamentos “em bloco” de 

recursos, com a menção de extratos da conclusão dos votos. E cada vez mais escassos estão os 

debates. Ademais, o aperfeiçoamento dos sistemas eletrônicos vem permitindo o 

acompanhamento em tempo real dos eventos e, eventualmente, a intervenção das partes 

credenciadas, como é o caso das audiências públicas, no âmbito da Administração. Sob esse 

prisma, a sessão de julgamento pode ser publicamente instalada por meio eletrônico, a exemplo 

do que ocorre na transmissão televisiva das sessões do Supremo Tribunal Federal. 

Noutro giro, registre-se a importante alteração introduzida nos Artigos 

185 e 222 do Código de Processo Penal pela Lei n. 11.900, de 

08/01/2006, com a possibilidade do recurso da videoconferência ou meio 

equivalente para o interrogatório de réu preso e da oitiva de 

testemunhas, admitida em determinadas circunstâncias (como o risco à 

segurança pública ou constrangimento à testemunha), por decisão 

fundamentada do juiz, tendo o Superior Tribunal de Justiça referendado 

esse procedimento, desde que realizado sob a vigência da Lei n. 11.900. 

INTERROGATÓRIO. VIDEOCONFERÊNCIA. 

A Turma reafirmou que o interrogatório do acusado realizado por 

videoconferência antes da regulamentação do procedimento por lei 

federal (Lei n. 11.900/2009) consubstancia nulidade absoluta, pois viola 

o princípio constitucional do devido processo legal, por restringir a 

defesa do acusado sem fundamentação legal idônea. In casu, tanto o 

interrogatório quanto a instrução criminal se valeram do expediente de 

teleaudiência. Além disso, à época de sua realização (15/6/2007), não 

havia lei federal que respaldasse o ato, existindo, tão somente a Lei n. 

11.819/2005-SP, posteriormente declarada inconstitucional pelo STF. 

Assim, consignou-se que a realização do interrogatório judicial por meio 

de videoconferência, antes da vigência da Lei n. 11.900/2009, constitui 

causa de nulidade absoluta, pois, como dito, opõe-se nitidamente ao 

interesse público na preservação do devido processo legal. Precedentes 

citados do STF: AI 820.070-SP, DJe 1/2/2011; do STJ: RHC 26.190-SP, 

DJe 1/8/2011; HC 193.025-SP, DJe 21/9/2011, e HC 179.922-SP, DJe 

11/5/2011. – HC 193.904-SP, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu 

(Desembargador convocado do TJ-RJ), julgado em 22/5/2012. 5ª Turma.  
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3.1 Marco regulatório 

Ainda sobre o arcabouço legal compreensivo da rede mundial de computadores, vale mencionar 

o Projeto de Lei n. 2.126/2011, conhecido como o “Marco Civil da Internet”, importantíssimo 

marco legal disciplinador do uso da internet no Brasil, assegurados os princípios da proteção da 

privacidade, dos dados pessoais, da preservação e garantia da neutralidade da rede, de sua 

estabilidade, segurança e funcionalidade, por meio de medidas técnicas compatíveis com os 

padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas, assim como a responsabilização 

dos agentes de acordo com suas atividades e a preservação da natureza participativa da rede  

(Art. 3º). 

Nas palavras de Marcel Leonardi (2012, p. 102): 

A experiência do Marco Civil da Internet é única: teve inspiração no 

Decálogo da Internet – dez princípios fundamentais estabelecidos pelo 

Comitê Gestor da Internet no Brasil, para embasar as ações para o 

desenvolvimento da internet em nosso país – e foi objeto de consulta 

pública on line em duas fases: na primeira, indagou-se à comunidade de 

usuários, empresas, sociedade civil e ao público em geral quais temas 

deveriam fazer parte de um marco regulatório civil para a internet no 

Brasil; na segunda, com apoio nas contribuições recebidas na fase 

anterior, um texto-base do projeto de lei foi apresentado à sociedade e 

submetido à consulta aberta, resultando em centenas de contribuições e 

manifestações – todas elas publicadas on line no endereço 

http://culturadigital.br/marcocivil.  

O resultado desse riquíssimo debate é um projeto de lei moderno, com 

texto enxuto e sólidos princípios reconhecidos globalmente como o 

arcabouço mínimo necessário para fomentar uma internet livre e 

equilibrada, preocupada tanto com a inovação quanto com direitos 

fundamentais. 

Em seu Art. 5º, referido diploma legal traz as seguintes definições: 

I – Internet – o sistema constituído de conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala 

mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados 

entre terminais por meio de diferentes redes; 

II – terminal – computador ou qualquer dispositivo que se conecte à Internet; 

III – administrador de sistema autônomo – pessoa física ou jurídica que administra blocos de 

endereço Internet Protocol - IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, 

devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP 

geograficamente referentes ao País; 

IV – endereço IP – código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, 

definido segundo parâmetros internacionais; 

V – conexão à Internet – habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de 

dados pela Internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP; 

VI – registro de conexão – conjunto de informações referentes à data e hora de início e término 

de uma conexão à Internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e 

recebimento de pacotes de dados; 

VII – aplicações de Internet – conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de 

um terminal conectado à Internet; e 
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VIII – registros de acesso a aplicações de Internet – conjunto de informações referentes à data e 

hora de uso de uma determinada aplicação de Internet a partir de um determinado endereço IP. 

Assim delineado o arcabouço legal dos atos e negócios jurídicos praticados através da internet, 

passa-se à investigação sobre os aspectos legais da realização de assembleias condominiais por 

meio eletrônico. 

4. ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS 

4.1 Contexto 

A vida em condomínio exige uma organização e estrutura capazes de atender aos fins a que visa 

o instituto da propriedade horizontal. Essencialmente, tem-se como órgão deliberativo a 

Assembleia Geral de Condomínios; e outro com funções executivas, o Síndico. 

Tome-se como exemplo o Estado de São Paulo: consideradas apenas as Assembleias Gerais 

Ordinárias (AGOs), estima-se que são realizadas 45 mil ao ano. Excluindo-se os domingos, 

feriados e vésperas deles, seriam aproximadamente 196 assembleias/dia no Estado. 

Considerando as Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) e outras reuniões, o número é 

bastante significativo. 

Em comum, todas apresentam o problema crônico e notório da ausência de substancial parcela 

dos condôminos, a indicar claramente a falta de senso social no trato de questões comunitárias, 

ainda que digam direta ou indiretamente com o interesse dos próprios membros. 

De fato, estima-se que a participação média nas reuniões assembleares é da ordem de 10% dos 

condôminos, havendo casos em que apenas o síndico comparece. Fato preocupante, haja vista 

que as deliberações ali tomadas por uma minoria – muitas de relevância – obrigam a todos os 

condôminos. 

Por outro lado, a experiência na atividade de administração condominial indica uma mudança no 

perfil do síndico. Do profissional aposentado, com tempo disponível, que ainda constitui a 

maioria, ao síndico mais jovem e ativo profissionalmente.  

Um levantamento da Lello – empresa administradora de condomínios –, realizado em São Paulo, 

tendo como base, uma amostragem de 1,1 mil condomínios, revelou que o número de síndicos, 

profissionais liberais e empresários, cresceu 69% em dois anos, indicando um perfil cada vez 

mais profissional da gestão de edifícios. Nesse levantamento por amostragem foi constatado que 

25,6% são empresários e profissionais liberais; 22% são empregados de empresas privadas, 

maioria de executivos; 15% são aposentados; e 5% são servidores públicos. As mulheres 

representam um terço do total. Com relação à escolaridade, 83% possuem nível superior 

completo, e destes, 11% são pós-graduados. Os 17% restantes possuem o segundo grau 

completo. Quanto à faixa etária, 32% têm entre 30 e 45 anos; 45% estão entre 45 e 60 anos; e 

16% correspondem a síndicos com mais de 60 anos. Esta alteração de perfil do síndico vem 

reforçar que o exercício da função exige conhecimentos em várias áreas e indica a complexidade 

de administrar condomínios atualmente. Em geral, caracterizam-se por serem mais afeitos aos 

meios de comunicação digital e mais exigentes no tocante à eficiência no uso do tempo e na 

busca de resultados. (JORNAL DO SÍNDICO, 27/7/2012; ARCA UNIVERSAL, 27/7/2012
10

)  

                                           
10

 Isto, sem falarmos no aumento da procura e contratação de síndicos profissionais que se verifica atualmente. 

Informação disponível em: <www.jornaldosindico.com.br>. Acesso em: 27 jul. 2012; e em: <www.arcauniversal-

Perfil_do_ novo_sindico>. Acesso em: 27 jul. 2012.   



Página 11 de 16 
 

 

Tem-se, então, de um lado, o cliente tecnológico que busca solução para o seu condomínio e, de 

outro, as administradoras e empresas de atividades afins, procurando novos produtos para 

encantar, atrair e fidelizar o cliente, de modo a aumentar o valor agregado da prestação de 

serviços. 

4.2 Assembleia de condomínio 

Subscrita por titulares de pelo menos dois terços das frações ideais, a Convenção de Condomínio 

torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos 

sobre elas tenham posse ou detenção (Código Civil, Art. 1.333). É a lei máxima do condomínio. 

Sem prejuízo das demais cláusulas livremente estipuladas, obrigatoriamente, a Convenção 

deverá conter a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva e das 

partes comuns, a fração ideal de cada unidade e o fim a que se destinam. Além disso, 

determinará a quota proporcional e o modo de pagamento das despesas ordinárias e 

extraordinárias do condomínio, a sua forma de administração, as penalidades a que estarão 

sujeitos os condôminos ou possuidores e, ainda, a competência das assembleias, forma de sua 

convocação e quórum exigido para as deliberações e o regimento interno (Código Civil, Arts. 

1.332 e 1.334). 

Ordinária (AGO) ou Extraordinária (AGE), a Assembleia é o órgão máximo de deliberação dos 

condôminos e suas deliberações a todos obriga. À AGO compete aprovar a previsão 

orçamentária, tomar as contas da administração, eleger, se for o caso, o Síndico e o Conselho, 

além de outros assuntos gerais de interesse do condomínio. À AGE estão reservadas as demais 

matérias, a exemplo da instalação do próprio condomínio, alteração da Convenção ou Regimento 

Interno, destituição do Síndico, sorteio de vagas de garagem, aprovação de obras, celebração de 

acordos. 

A realização de uma Assembleia deverá ser sempre precedida de uma Convocação, na qual 

constarão os itens a serem tratados conforme disposto na Convenção (Ordem do Dia), quando 

todos os condôminos serão chamados conforme cadastro na Administradora, cujos dados 

servirão de lista de presença. 

Por ocasião da abertura dos trabalhos, deverão ser eleitos um presidente e um secretário. Ao 

presidente cabe, na condução dos trabalhos, a coordenação, comunicação, promover a inclusão, 

exercer o papel de censor, no caso de manifestações indevidas e/ou inapropriadas por parte de 

participantes, enfim, garantir o clima de civilidade entre os participantes e a objetividade no 

debate dos itens constantes da Ordem do Dia. Ao secretário compete registrar em ata, de forma 

objetiva e concisa, as discussões e decisões da Assembleia. A ata deverá ser posteriormente 

enviada a todos os condôminos para ciência das deliberações, bem como ser registrada em 

Cartório de Títulos e Documentos para que tenha validade perante terceiros. 

Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações assembleares serão tomadas, em primeira 

convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes, que representem pelo menos 

metade das frações ideais. Em segunda convocação, as deliberações poderão ser tomadas pela 

maioria presente, salvo os quóruns especiais previstos em lei ou na Convenção. Os votos serão 

proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada 

condômino, salvo disposição diversa prevista em Convenção (Código Civil, Art. 1.352). 
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4.3 Assembleias digitais: propostas e modalidades 

Muitos especialistas na área começam a esboçar um novo produto que possibilita a realização 

das Assembleias em um ambiente virtual. 

Sob o aspecto jurídico, cabe investigar se as Assembleias podem validamente ser assim 

instaladas e realizadas, isto é, por meio da internet, pois, em princípio, se não há previsão 

expressa na lei, não há, igualmente, proibição alguma. 

Obviamente, embora expressamente não o diga, é certo que a lei pressupõe a reunião presencial, 

haja vista que a noção de assembleia é indissociável da reunião presencial – os condôminos 

reúnem-se em assembleia, o que em princípio deve ocorrer em um local físico, a fim de que ali 

se discuta e se delibere sobre a ordem do dia. 

Pois bem. Se a lei estabelece que o síndico deverá convocar, anualmente, “reunião da assembleia 

dos condôminos, na forma prevista na convenção” (Código Civil, Art. 1.350) e se ao condômino 

é assegurado o direito de “votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite” 

(Código Civil, Art. 1.335), nada impede que o comparecimento se dê pela internet e ali sejam 

discutidas e votadas as matérias da ordem do dia. Desde que essa forma de realização esteja 

prevista na Convenção de Condomínio
11

. 

Omissa a Convenção – como ocorre na generalidade dos condomínios já constituídos – será 

necessária a aprovação dessa alteração em Assembleia especialmente convocada para tal, 

mediante quórum necessário para a aprovação. Há casos de Convenções que citam 

expressamente que as reuniões deverão ocorrer, por exemplo, no salão de festas ou nas 

dependências físicas do condomínio. Mas, há casos de condomínios no litoral, próximos dos 

grandes centros urbanos, onde há previsão da realização da assembleia na capital. 

Assim, as Assembleias virtuais diferem das presenciais apenas no formato – o ambiente virtual. 

Desde que atendam a todas as exigências e formalidades previstas para a presencial, possuem a 

mesma validade jurídica. No entanto, requerem cuidado para que a forma não interfira no 

conteúdo e resultados pretendidos. 

Há outros requisitos que afiguram-se essenciais para a realização de Assembleia virtual, a saber: 

- Certificação digital. 

- Declaração de voto por meio eletrônico. 

- Ambiente seguro para navegação, envio e recepção de documentos eletrônicos. 

- Treinamento, capacitação e adesão de todos os envolvidos. 

A par dos requisitos legais e técnicos para a realização da Assembleia Virtual, outro relevante 

aspecto é o da capacitação, treinamento e investimentos aos condôminos usuários do sistema, 

bem como dos funcionários da empresa especializada na Administração do Condomínio, além da 

figura do mediador/moderador que coordenará os trabalhos e esclarecerá as questões dos 

participantes e analisará as informações. 

Outros possíveis problemas a serem enfrentados serão: a eleição do presidente da Assembleia, a 

escolha do secretário, a elaboração da ata e assinaturas na lista de presença e a aceitação por 

parte dos cartórios de títulos e documentos para registro. 

Sem mencionar o desafio representado pelos aspectos cultural e tecnológico, pois a discussão e 

votação de matérias on-line é muito diversa daquela realizada sob forma convencional, 

presencial. 

                                           
11

 Cabe mencionar a necessidade de previsão na Convenção de Condômino da possibilidade de realização de 

Assembleia Condominial Virtual, fato que leva a um cuidado maior na elaboração das convenções condominiais. 
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Nossos registros dão conta que o primeiro condomínio brasileiro a implantar a Assembleia 

Virtual está localizado na Praia Grande, litoral paulista, de 62 unidades. A alteração da 

Convenção se deu pela pioneira iniciativa do síndico Osni Colpaert Marcohi
12

. 

Vale salientar que nem todos os condôminos têm acesso à internet ou são adeptos das 

Assembleias Virtuais, o que têm inviabilizado sua realização exclusivamente por meio digital. 

Assim, o que tem se popularizado a partir de 2010 é o modelo híbrido ou misto, no qual o 

condômino opta por participar de forma virtual ou presencial. 

Legalmente, encontra-se respaldado pela Assembleia presencial, que continua a existir. No 

entanto, os debates são feitos antecipadamente, por meio de softwares apropriados para essa 

finalidade. 

Após o término das discussões, o sistema registra o voto, que será apresentado na Assembleia 

presencial por um procurador. Aos titulares de assinatura digital é facultado registrar pelo meio 

virtual a intenção de voto. 

A Assembleia mista é mais facilmente assimilada, inclusive quanto aos aspectos legais, uma vez 

que a presencial também acontece. Porém, permanece a questão do treinamento e da 

disponibilidade de um moderador responsável pela análise e respostas aos participantes. Casos 

específicos exigem a contratação de serviços de consultoria de engenharia, além da assessoria 

jurídica. 

4.3.1 Registro das informações assembleares e gestão de riscos 

Destacam-se como principais riscos e cuidados a serem diligenciados na prestação dos serviços, 

as questões que envolvem invasões (hackers ou vírus) participação de terceiros que se passam 

por condôminos (daí a importância dos protocolos IP), a prevenção de tumulto nas comunicações 

e o uso inadequado ou mesmo potencialmente delituoso de expressões como impropérios, 

ameaças, injúria, calúnia ou difamação, dentre outros. São problemas mais facilmente 

contornáveis nas assembleias presenciais, em que a identificação individual é simplificada pela 

apresentação dos documentos de praxe quando da assinatura da lista de presença e os desvios ou 

excessos podem ser arbitrados pelo presidente da assembleia. 

O sistema virtual requer a disponibilidade de equipamentos e tecnologia apropriada que garanta 

um ambiente seguro contra invasões e que seja confiável sob os aspectos da autenticidade e 

integridade das manifestações, efetividade na distribuição das informações e dados necessários à 

tomada das deliberações, além da proteção ao sigilo de dados pessoais. 

A linguagem informal predomina nas comunicações virtuais, especialmente em salas de bate- 

papo, Facebook, e Messenger, o que também deverá sofrer uma adaptação para maior clareza nas 

manifestações. Acentuação, pontuação, concordância, gramática etc., são temas que merecem  

cuidado. Também a chamada "netiqueta", etiqueta na internet – por exemplo, letras maiúsculas 

são indicativos de “gritos”. Contudo, o direito à manifestação deve ser garantido. Quando a 

virtualidade implicar também em imagem gravada, as manifestações poderão ser gravadas em 

um vídeo tipo YouTube e postadas para arquivo anexo à ata
13

. 

Um risco importante é a falta de cadastros corretos para a convocação no caso de impugnação de 

condômino que não tiver sido convocado, o que pode invalidar as deliberações. A esse respeito, 

                                           
12

 Informação disponível em: <www.edificiogardenpark.com.br>. Acesso em: 27 jul. 2012. 
13

 Informação disponível em: <www.mrwadvogados.adv.br/mrw/Materias/42.ASSEMBLEIA_O_ORGÃO 

_MAIS_IMPORTANTE_EM_CONDOMINIOS.html>. Acesso em: 27 jul. 2012.  
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o Código Civil é expresso: “Art. 1.354. A assembleia não poderá deliberar se todos os 

condôminos não forem convocados para a reunião”. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Na virada do século XIX para o XX surgiram o fonógrafo, o telégrafo, o rádio e o cinema, 

porém, tais invenções não foram, inicialmente [...] seguidas pelos direitos fonográfico, 

telegráfico, radiofônico ou cinevisivo [...].” (ROSSINI; CARBONI, 2003, p. 120-124) 

Encontramo-nos diante de uma verdadeira revolução da economia 

mundial - na acepção mais pura do termo -, como resultado da 

aceleração, cada vez maior, das transformações e inovações 

tecnológicas. Com efeito, refere Newton de Luca, citando Alvim Toffler, 

que é cada vez menor o tempo de desenvolvimento da tecnologia: foram 

112 anos para a fotografia, 56 para o telefone, 35 para o rádio, 12 para 

a televisão, 6 para a bomba atômica, 5 para o circuito integrado e 3 para 

o transistor. A razão de tudo isto, segundo os economistas e estudiosos 

em geral, é muito simples: a tecnologia se alimenta da tecnologia, num 

efeito exponencial de geração da informação. (GARDINO, 2001, p. 8-9) 

Vê-se, com isso, que a mudança de meios, a assimilação da evolução tecnológica não foi um 

processo imediato, demandando certo tempo, necessário, para entendimento, aceitação e 

consolidação das novas ferramentas de comunicação. 

Destaca Pontes (4/8/2012
14

), num trabalho recente sobre o tema: Cibermilitância: Internet como 

plataforma de comunicação e espaço social para as minorias, que a necessidade de comunicação 

e o crescimento das relações através dos meios tecnológicos possibilitam o uso da internet como 

forma
15

 de obter espaço social de modo simples e igualitário; os problemas vêm dos que não 

utilizam ferramentas on-line adequadamente, pela falta de conhecimento de suas funções e 

funcionalidades:  

A partir daí, um novo modelo de comunicação refere-se como sistema em 

que a própria realidade, em experiências simbólicas e reais de cada 

indivíduo, é captada e traduzida em diferentes plataformas e formatos 

como imagens virtuais [...] As conexões em rede são estruturas livres e 

abertas, capazes de expandir um universo virtual de forma ilimitada, 

criando assim, uma sociedade com indivíduos que compartilham as 

mesmas ferramentas de comunicação. Essa estrutura social, baseada em 

conexões em rede, é considerada totalmente dinâmica e considera as 

inovações e novos modos de uso, um aliado ao seu desenvolvimento e 

expansão, diferente de causar qualquer ameaça a sua existência. 

Considera-se que o modelo proposto inicialmente parece atender aos requisitos necessários para 

um sistema de realização de assembleias virtuais, visando, porém, minorar os riscos e os 

problemas que podem surgir em decorrência disso. Caracterizam-se por um aperfeiçoamento e 

delimitação (seja de temas, assuntos, quórum, entre outras circunstâncias). 

 

                                           
14 

Informação disponível em: <www.usp.br/celacc/ojs/index.php/blacc/article/viewFile/371/329>. Acesso em: 4 ago. 

2012. 
15

 Uma vez que existem inúmeros caminhos para que esses grupos possam expor os conteúdos produzidos: blogs, 

redes de relacionamentos pessoais, sites gratuitos, microblogs, broadcasting, a internet se transforma em uma 

ferramenta “democrática” na qual as classes sociais e econômicas estão em segundo plano, dando possibilidades 

iguais aos usuários da rede. 
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O temor fundamentado de alguns, é certo, ressalta a enorme distância entre o veloz processo de 

inovação tecnológica e o lento processo social institucional. Já outros minimizam o impacto das 

mudanças provenientes de tal progresso, ao fundamento de que os atuais institutos jurídicos são 

suficientes para atender às demandas que surgem.  

O debate é rico e merece reflexão, sobretudo acerca das alterações que necessitam ser 

implementadas, seja com relação à forma de prestação de serviços por aqueles incumbidos da 

realização das assembleias, seja porque a responsabilidade profissional (incluídas as respectivas 

administradoras) também se amplia, exigindo serviços diferenciados e exclusivos. 

Esses fatores, consequentemente, importam repensar conceitos e reinventar meios. Pressupõem a 

inter-relação entre os conceitos e os institutos que até então vigiam como paradigmas 

inquestionáveis.  

Nesse sentido, vale ressaltar a observação feita pelas eminentes advogadas Rossini e Carboni 

(2003, p. 122): “A Internet deve ser percebida como um novo meio de tráfego de informações 

(som, imagem e texto) que, sem dúvida nenhuma, amplia sobremaneira a interação entre as 

pessoas, trazendo significantes mudanças no modo de agir da sociedade, o acesso à cultura e à 

informação”.  

Mas não é só isso. Afirma Pierre Lévy (apud ROSSINI; CARBONI, 2003, p. 122) que o 

computador é descontruído para dar lugar a um espaço de comunicação navegável e 

transparente, centrado nos fluxos de informação; complementado por Bauman Zygmunt (2007, 

p. 7) ao dizer que “[...] algumas mudanças de cursos seminais e intimamente interconectadas, 

criam um ambiente novo e de fato sem precedentes para as atividades da vida individual, 

levantando uma série de desafios inéditos”. Se assim é, considere-se as inevitáveis 

transformações advindas para as relações condominiais, com seus problemas exponencializados. 

Dessa forma, o papel da internet como tecnologia catalisadora de mudanças é tão importante 

quanto as invenções de outras épocas (máquina a vapor, imprensa etc.), em que conceitos de 

regulação e liberdade chocam-se e relativizam-se. 

A quase totalidade dos problemas oriundos já se encontra equacionada pelas normas existentes. 

No caso, é preciso estabelecer regulamentos e procedimentos específicos relativos à 

administração de propriedades em condomínio (suas convenções e regulamentos). Se bem 

compreendido, o novo ciclo social condominial proporcionado pela internet muito se prestará 

para resolver as questões rotineiramente enfrentadas. Utilizada adequadamente, a tecnologia da 

informação e da comunicação, poderá vir a se tornar um instrumento eficaz e satisfatório da 

gestão de propriedades imobiliárias. 
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