


MONTEIRO & GOSSN – Sociedade de Advogados 

 

• Expositor:   Alexandre  Gossn 

• www.monteirogossn.com.br 

• Conheça o blog DECIFRANDO O CONDOMÍNIO 

• 13.3387.3095 (tel) 

• comunicacao@monteirogossn.com.br email 

• Dr. Alexandre: alexandre@monteirogossn.com.br 

• Cel. 13.99734.4417 

• Instagram: @decifrandoocondominio 

 
 

http://www.monteirogossn.com.br/
mailto:comunicacao@monteirogossn.com.br
mailto:alexandre@monteirogossn.com.br


DIREITO CONDOMINIAL 
EXPOSITOR: ALEXANDRE GOSSN 

 

Dr. Alexandre Gossn, OAB / SP 237.939: 
  

Natural de São Paulo, Advogado militante na área condominial, Mestrando 
em Direito Urbanístico e Ambiental pela Universidade Católica de Santos, 
Integrante do Grupo de Pesquisa de Direito Ambiental das Cidades na 
Universidade Católica de Santos, Palestrante, Conferencista, Autor e Redator 
de Artigos Científicos, Pós-graduando em Direito Processual Civil pela 
Universidade Católica de Santos, Pós-graduando em Direito do Consumidor 
pela Universidade Católica de Santos, Pós-graduado em Curso Extensivo de 
Direito Imobiliário pela FMU na Capital / SP, graduado em Direito pela 
Universidade Católica, especializado em Retórica e Argumentação pelo 
Instituto IMN na Capital / SP, especializado em Tribunal de Júri pela Escola 
Paulista do Tribunal de Júri na Capital /SP, especializado em Tribunal de Júri 
pela Academia Santista de Júri, ex-bolsista (por mérito) por meio da bolsa 
monitoria por 03 anos consecutivos sob a tutela do Prof. Dr. Aldo Rodrigues 
na Universidade Católica de Santos, realiza costumeiramente sustentações 
orais nos Tribunais em sede recursal, autor do blog DECIFRANDO O 
CONDOMÍNIO e estudioso do direito condominial e suas implicações.  
  

 





A RESPONSABILIDADE CIVIL E 
CRIMINAL DO SÍNDICO 
 

 

 



 SÍNDICO:  A ETIMOLOGIA 

Possíveis origens e significados: 

 
SINDICARE – latim  
 
FAZER INDAGAÇÕES, INVESTIGAR.  
 

SYNDICUS – latim vindo do grego 
 
AQUELE QUE SERVE À COMUNIDADE 



CONDOMÍNIO - etimologia 

• DOMINUS – latim 

 

• DONO, TITULAR, SENHOR 

 

• CO – DOMINUS = COTITULARES, 
COPROPRIETÁRIOS 



 
 
CONDOMÍNIOS E AFINS NO BRASIL: 
 
 
• Condomínio COMUM  

 

• Condomínio EDILÍCIO (art. 1331 CC 02 e 
Lei 4591/64) 

 

• Condomínio POR LOTES (surgiu pela Lei 
13465/17 

 



LOTEAMENTOS COM ACESSO 
CONTROLADO 

•Não são condomínios! 

 

•Não ostentam ÁREAS 
COMUNS! 

 
 

 



ASSEMBLEIAS 

 

• A ASSEMBLEIA É O ORGÃO DELIBERATIVO 
COLEGIADO COM O MAIOR ESPECTRO 
DECISÓRIO DO CONDOMÍNIO. 

 

 

 



EM CONDOMÍNIOS: a figura central 
sempre será a ASSEMBLEIA. 

 

• A ASSEMBLEIA É O ORGÃO 
DELIBERATIVO COLEGIADO COM 
O MAIOR ESPECTRO DECISÓRIO 
DO CONDOMÍNIO. 

 
 

 



ORGANOGRAMA CONDOMINIAL 

• CONSTITUIÇÃO 88 

• CÓDIGO CIVIL 02 – normas cogentes (impositivas = ex.: 
multa por inadimplemento) 

• CONVENÇÃO CONDOMINIAL 

• CÓDIGO CIVIL 02 – normas não congentes 

• REGULAMENTO OU REGIMENTO 

• DECISÕES ASSEMBLEARES não alteradoras da convenção 

• PRAXE, USOS E COSTUMES, ANALOGIA E PRECEITOS 
MORAIS para integração das normas jurídicas 



O SÍNDICO PODE TUDO? 



DECISÕES CONDOMINIAIS:   A regra 

 

• - ASSEMBLEIA     (geralmente prevalente) 

 

• - SÍNDICO 

 

• - COMISSÕES 

 



DECISÕES CONDOMINIAIS:   EXCEÇÕES 

• O síndico detém autonomia para decidir 
algumas questões sem consultar previamente 
a assembleia: 

 

• Ex.: demissões, contratação de advogados, 
implementar reparos ou obras urgentes. 



 
MUITA CAUTELA: É importante consultar o 
jurídico quanto aos quóruns: 

• As obras e benfeitorias ostentam quóruns 
diferentes entre si; 

 

• O SÍNDICO está obrigado por lei a respeitá-los; 

 

• Passar por cima do quórum ou de decisões 
assembleares pode redundar na 
responsabilização do síndico; 

 



QUÓRUNS MAIS COMUNS DE 
ACORDO COM A BENFEITORIA 

 

• VOLUPTUÁRIA    =    02/03 (de todas as unidades) 
= MAIORIA QUALIFICADA 

 

• ÚTIL  =  01/02 + 01 (dos presentes) = MAIORIA 
SIMPLES 

 

• NECESSÁRIA e URGENTES =  INDEPENDEM DE 
VOTAÇÃO PRÉVIA (mas serão apreciadas na 
prestação de contas) 



 
RESPONSABILIDADES DO SÍNDICO: 

 
 • POR ATOS: 

 

 

• COMISSIVOS 

 

 

• OMISSIVOS 



RESPONSABILIDADES DO SÍNDICO: 
 

Civil  - contratos, cobranças, sinistros, empregados, 
tributos e obrigações pecuniárias em geral. 



 
 
 

RESPONSABILIDADES DO SÍNDICO:  
Criminal ou Penal: ATOS TIPIFICADOS. Dolo ou 

Culpa. 
 

 



OS 12 MANDAMENTOS DO 
SÍNDICO 

• 01. SERÁS ISONÔMICO: 

 

Cobrar TODOS os inadimplentes sem exceção. 
Não pode haver "escolhas" ou "facilitações" 
aos amigos, membros do conselho etc. A 
imparcialidade nas cobranças é requisito ético 
para ser síndico.  
 

 



OS 12 MANDAMENTOS DO SÍNDICO 

• 02. NÃO SERÁS AUTO-INDULGENTE 

 

Jamais se autoconceda isenção de cotas condominiais. Se a 

assembleia o deferir ou a convenção assim dispor 

automaticamente, se cientifique de que a isenção é extensiva às 

cotas ordinárias como é a praxe. Portanto, esteja atento e cobre 

a administradora de lhe enviar os boletos acerca de cotas extras;  

 

 



OS 12 MANDAMENTOS DO SÍNDICO 

• 03. NÃO RENUNCIARÁS AO QUE NÃO TE 
PERTENCE 

 
• Não conceda os chamados "descontos" nas dívidas. Não são 

descontos: o nome deles é RENÚNCIA. Quando o síndico concede 
isenção na multa, correção e juros, ele está operando uma renúncia 
a encargos decorrentes da mora que estão previstos em lei e 
convenção. O síndico não tem poderes para isso e pode ter suas 
contas reprovadas por ter renunciado a uma coisa que não lhe 
pertence. Somente uma assembleia pode renunciar a tal 
patrimônio condominial;  
 
 

 

 



OS 12 MANDAMENTOS DO SÍNDICO 

• 04. NÃO SERÁS CONIVENTE 
 

• Não permita que condôminos utilizem privativamente 
áreas comuns que não são de uso exclusivo sem 
autorização assemblear. A omissão nesse sentido 
certamente vai custar o respeito dos demais e em 
eventual sinistro, a seguradora pode se negar a cobrir 
os danos. Adivinhem quem pode ser chamado a 
custear o prejuízo por não ter diligenciado a utilização 
correta das áreas comuns?  
 



OS 12 MANDAMENTOS DO SÍNDICO 

• 05. ZELARÁS PELO PADRÃO ESTÉTICO DO 
CONDOMÍNIO 
 

 

• Não tolere alterações de fachada sem padronização 
prévia e deliberada por assembleia. A inalterabilidade da 
fachada é um preceito importante e que garante a 
manutenção do valor econômico das unidades. Só a 
unanimidade dos condôminos pode alterar a fachada.  
 

 



OS 12 MANDAMENTOS DO SÍNDICO 

 

• 06. NÃO SERÁS OMISSO 
 

• Não se omita jamais a respeito de obras necessárias à 
manutenção do prédio, mesmo que isso signifique 
convocar uma assembleia e compelir os demais 
condôminos a custear rateios extraordinários. Quando um 
síndico age com medo ou tibieza nesse sentido, ele deixa 
de cobrar os demais por medo de ser impopular, mas ele se 
esquece que se algo ocorrer, se um evento eclodir e fizer 
vítimas, somente ele e ninguém mais responderá cível e 
criminalmente pelo evento.  
 
 



OS 12 MANDAMENTOS DO SÍNDICO 

 

 

 
 

07. NÃO SILENCIARÁS  
 
Jamais deixe de comunicar aos condôminos a 
existência de ações judiciais ou notificações 
relevantes em face do condomínio. O dever de 
ciência aos condôminos existe e está previsto em lei.  
 



OS 12 MANDAMENTOS DO SÍNDICO 

 

• 08. NÃO IRÁS ALÉM DO DECIDIDO POR ASSEMBLEIA 
 

• Nunca, em hipótese alguma, alargue o objeto de contratos 
aprovados em assembleia. Se uma AGE definiu que 
somente obras emergenciais serão contratadas, não 
"aproveite a ocasião" para incluir por exemplo uma obra 
voluptuária no escopo para conseguir um "desconto etc". 
Existem na Justiça casos de síndicos que foram depostos e 
tiveram que devolver o dinheiro ao condomínio por obras 
adicionais contratadas sem aprovação assemblear.  
 
 



OS 12 MANDAMENTOS DO SÍNDICO 

• 09. NÃO PREVARICARÁS 

 

• Faça o possível para manter em dia o AVCB e 
se não o conseguir, demonstre ao órgão 
responsável e aos condôminos que está 
adotando todas as medidas possíveis para 
obtê-lo.  



OS 12 MANDAMENTOS DO SÍNDICO 

 

• 10. SERÁS CAUTELOSO 

 
Preferencialmente, persuada os demais 
condôminos a contratarem um seguro de 
responsabilidade civil;  
 

 



OS 12 MANDAMENTOS DO SÍNDICO 
 

 

• 11. SERÁS IMPESSOAL E FORMAL. 

 

• Seja parcimonioso e impessoal no contato com os 
funcionários e condôminos. Com os primeiros 
evitará que o condomínio venha a responder por 
assédio moral e com os segundos se acautelará 
para não sofrer queixas-crimes e ações de danos 
morais e eventualmente ter de contratar defesa 
pessoal às próprias expensas;  



OS 12 MANDAMENTOS DO SÍNDICO 

• 12. SE MANTERÁS ATUALIZADO: 
 
 

• E, por fim, procure se atualizar no tocante à 
legislação, especialmente a ambiental. O meio 
ambiente é questão atualíssima e enseja a 
responsabilização penal tanto de pessoas 
jurídicas como de pessoas físicas (síndico). Se 
precaver ainda é a melhor solução.  

 
 



TEREMOS CADA VEZ MAIS 
CONDOMÍNIOS E MAIS SÍNDICOS! 



 



• OBRIGADO. 
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