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3.3.10.7. Sanções aplicáveis  
 

 
 
- Multa pelo atraso no pagamento da taxa condominial  
 > Qual é o percentual da multa que pode ser aplicada ao inadimplente?  
 > E a Lei nº 4.591/64, que fixa?  
 > Há conflito entre os normativos?  
 > As antigas convenções condominiais, celebradas sob a égide da Lei nº 4.591/64 e que 
previam a multa de 20% continuam a produzir efeitos por se tratarem de atos jurídicos perfeitos, ou 
se, a partir de 11 de janeiro de 2003, a multa máxima para elas também é de 2%? 
 > Há possibilidade de cumulação das penalidades para uma mesma infração? 
 > Aplica-se o CDC/90 às relações condominiais?  
- A multa e as medidas para as demais infrações  
 > Multa do § 2º do art. 1.336 do CC/02: aplicável em que situações?  
 > Como é aplicada esta multa: pelo síndico ou pela assembléia?  
 > Além da multa a que alude o § 2º do art. 1.336 do CC/02, outras medidas podem ser 
adotadas?  
- Penalidades para o condômino anti-social  
 > Que é o condômino anti-social ou nocivo?  
 > Em quais condutas posso dizer que há comportamento nocivo ou anti-social?  
 > A expressão “até ulterior deliberação da assembléia” significa que o condômino pode ser 
afastado de seu imóvel? 

> A imposição da penalidade e afastamento do infrator se dará mediante o resguardo da ampla 
defesa e contraditório?  

  
3.3.10.8. Administração do condomínio 
- Síndico é quem administra o condomínio 

> Mandato do síndico é ilimitado?  
> Síndico pode ser pessoa estranha ao condomínio?  
> Sendo o síndico um condômino, tem direito à remuneração?  
> Pode ser o síndico uma pessoa jurídica?  
> Subsíndico e co-síndico, é possível?  
> Qual é a competência do síndico, efetivamente?  

- Assembleia geral 
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 > CC/02, art. 1.350: assembleia anual ordinária  
 > A convocação, é uma opção do síndico?  
 > No correr do ano, outras assembleias poderão ser convocadas?  
 > Qual é a forma de convocação das assembleias?  

  > Em exigindo a lei quorum especial e ocorrendo a votação à sua revelia, tem-se que a decisão 
tomada é nula ou anulável?  
 > Agora, pode-se criar quóruns especiais através da convenção de condomínio?  
- Conselho fiscal  
 > É obrigatório?  
 > Na ausência deste, a quem compete a aprovação das contas?  
 
3.3.10.9. Extinção do condomínio 
- Como é que se pode falar em extinção do condomínio edilício: é possível a propositura de ação 
divisória?  

Quoruns especiais 

Unanimidade 

Mudança da destinação do edíficio na forma 
do art. 1.351 do CC/02

Construção de outro pavimento na forma do art. 
1.343 do CC/02

Maioria absoluta 

Destituir síndico, na forma do art. 1.349 do 
CC/02

Realização de obras  úteis, na forma do art. 
1.341 do CC/02

3/4 dos condôminos 
Imposição da multa prevista no art. 1.337 do 

CC/02

2/3 dos condôminos 

Realização de obras voluptuárias na forma do 
art. 1.341 do CC/02

Aumento de obra a fim de facilitar-lhe o uso na 
forma do art. 1.342 do CC/02

Imposição da multa  prevista no § 2º do art. 
1.336 do CC/02


