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Nada menos do que 1% de todo 
o lixo produzido nas cidades 

é composto por resíduos 
sólidos que contêm em sua 

composição elementos tóxicos 
potencialmente nocivos à saúde 
humana, como cobre, mercúrio, 

chumbo, zinco, manganês, 
níquel, lítio e cádmio. Está aí 

mais do que uma razão para que 
os condomínios, por serem um 

local que concentra vários lares, 
promovam a separação do lixo 

tóxico do restante. Saiba mais na 
página 8 

Que tal aproveitar a 
pandemia e arrumar a 

papelada do condomínio?
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Condomínios 
detêm 

competência 
para realização 
de assembleias 

virtuais
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de empresa 
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Lixo 
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IGPM - (FGV)

INPC (IBGE)

IPC (FIPE)

IPCA/IBGE

POUPANÇA

SAL. MÍNIMO

Salário contribuição   Alíquota (%)
Até R$ 1.045,00   7,50
De R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60  9,00
De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40  12,00
De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06   14,00

Contribuição do INSS
Trabalhador assalariado

Imposto de Renda

Base de Cálculo   Alíquota     Parcela a deduzir
Até R$ 1.903,98                                             –                    isento
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65        7,5% 142,80
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05         15% 354,80
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68      22,5% 636,13
Acima de R$ 4.664,68                       27,5% 869,36

INSS - Pagamento até o dia 10 do 
mês subseqüente ao de competên-
cia. Não havendo expediente ban-
cário, o prazo é prorrogado para o 
1º dia útil seguinte. A partir desse 
vencimento, multa de 4% (dentro de 
30 dias), 7% (de 30 a 60 dias). Juros 
de 1% ao mês. Na dúvida, consulte o 
Núcleo de Orientação ao Contribuin-
te do INSS pelo telefone: 0800-780-
191. Alíquotas para determinar base 
de cálculo do IRRF: 8%, 9% e 11%.
GRPS - 20% sobre a Folha, como 
parcela do condomínio. 1%, 2% ou 
3% sobre a folha, contribuição de 
acidente de trabalho. No Caso dos 
Condomínios, a alíquota é de 2%, 
devendo ainda ser aplicado sobre 
esta alíquota o FAP (Fator Acidentá-
rio de Prevenção) para que seja ob-
tido o RAT ajustado. 4,5% sobre a fo-
lha, contribuição de terceiros (SESC, 

Obs.: Empregador: alíquota 12% - Fonte: Portaria MPS/MF

Deduções: 1) R$ 189,59 por dependente; 2) Pensão alimentícia;
3) Valor de contribuição pago, no mês, à Previdência Social; 
4) R$ 1.903,98 por aposentadoria para quem já completou 65 anos.

Buscar manter-se infor-
mado sempre foi uma ne-
cessidade importante para 
aqueles que ocupam o cargo 
de síndico. Todavia, na vigên-
cia da crise que todos nós ex-
perimentamos atualmente, 
fazer isso torna-se absoluta-
mente vital para o funciona-
mento do condomínio. 

É em função desse objetivo 
que trabalha o nosso veículo 
de comunicação! O Jornal do 
Síndico reafirma, a cada mês, 
a missão a qual vem defen-
dendo ao longo de décadas 
de história: a de levar a você 
sempre a informação útil, no 
momento certo, servido de 
apoio para uma administra-
ção condominial mais eficaz e 
responsável. 

Sabemos que os últimos 
dias não têm sido fáceis. Dian-
te de circunstâncias trazidas 
pela pandemia de Covid-19, 
para as quais não há prece-
dentes recentes na história 
recente mundial, os síndicos 
se defrontaram com novas 
responsabilidades que vieram 
a se somar às antigas, que já 
não eram poucas. 

Assim, considerando que – 
em face da novidade que toda 
essa situação traz – o nosso 
jornal compreende que a for-
ma que temos de contribuir 
e ajudar é reforçando nosso 
compromisso de informar, 
sempre buscando fontes atu-
alizadas que possam agregar 
mais conteúdo e facilitar a ro-
tina administrativa do síndico. 

Nesta edição de junho, 
dentre outras matérias que 
exploram temáticas relacio-
nadas à pandemia, trazemos 
uma entrevista especial com 
Rodrigo Karpat, advogado que 
é uma das maiores referên-
cias em Direito Condominial 
no Brasil atualmente para co-
mentar alguns aspectos im-
portantes sobre o cenário que 
tanto aflige os gestores nos 
dias de hoje. 

Além disso, nossas maté-
rias de Manutenção e Admi-
nistração abordam assuntos 
mais técnicos pertinentes à 
rotina dos condomínios: cui-
dados com as fachadas e o ar-
quivamento de documentos, 
respectivamente. Não deixe 
de conferir!

Desejamos a todos os nos-
sos leitores, um excelente mês 
de junho. Seguimos juntos!

Informação como principal
aliada da boa gestão condominial
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nossa mensagemexpediente

SENAI etc.). 
Salário Família
- Até R$ 877,67
R$ 45,00 (por cota)
- De R$ 877,68 até R$ 1.319,18
R$ 31,71 (por cota)
Obrigações
- Admissão/Demissão:
Comunicar ao Ministério do Traba-
lho até o dia 7 do mês seguinte.
- Recolhimento do INSS:
Até o dia 2 do mês subsequente.
- Recolhimento do FGTS: 8% sobre a 
folha de pagamento, até o dia 7 do 
mês seguinte.
- Recolhimento do PIS:
1% sobre a folha de pagamento, até 
o 20º dia do mês. 
- Recolher o ISS à Prefeitura Munici-
pal, conforme a data da tabela divul-
gada pela Prefeitura, sobre o serviço 
prestado.

Sabemos que
os últimos dias

não têm sido fáceis. 
Diante de circunstâncias 
trazidas pela pandemia 

de Covid-19, para 
as quais não há 

precedentes recentes 
na história recente 

mundial, os síndicos se 
defrontaram com novas 

responsabilidades 
que vieram a se somar 
às antigas, que já não 

eram poucas

“

(13)
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MAI/19
STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RE-
CURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 536627 SP 
2014/0139657-6 (STJ)
Jurisprudência•Data de publicação: 
02/02/2017
Ementa: TAXAS DE CONDOMÍNIO. PRESCRI-
ÇÃO QUINQUENAL. JURISPRUDÊNCIA. SÚ-
MULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. 1. “É inadmissível 
o recurso extraordinário, quando a deficiência na 
sua fundamentação não permitir a exata com-
preensão da controvérsia” (Súmula 284/STF). 2. 
“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orienta-
ção do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmu-
la 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. Encontrado em: 
A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, 
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio 
Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram 
com a Sra. Ministra Relatora. T4 - QUARTA TURMA DJe 02/02/2017 - 
2/2/2017 FED SUM: ANO: SUM (STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA SUM:000083 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 536627 SP 2014/0139657-6 
(STJ) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL AgRg no AREsp 575474 DF 2014/0224935-8 (STJ)
Jurisprudência•Data de publicação: 27/02/2015
Ementa: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. 1. NATUREZA JURÍDICA 
DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). CONTRATUAL. 
2. CRITÉRIO DE INDENIZAÇÃO. VALOR DE MERCADO. REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IN-
TERESSE DOS ENTES PÚBLICOS (UNIÃO, ENTIDADE AUTÁRQUICA 
OU EMPRESA PÚBLICA) DIRETAMENTE. SÚMULA 7/STJ . 4. AGRA-
VO IMPROVIDO. 1. A natureza contratual do Termo de Ajustamento de 
Conduta firmado pelo MPF, MPDFT, IBAMA e pela Associação do Con-
domínio Alto da Boa Vista não possui condão de afastar o direito de ação 
da ora agravada, por força do art. 5º , XXXV , da Constituição Federal . 
2. As instâncias ordinárias entenderam cabível a indenização pelo valor 
de mercado, mediante apuração em liquidação por arbitramento, ante a 
impossibilidade de realocação do lote, que havia sido vendido em área de 
preservação ambiental. 3. Não se trata de questão envolvendo interesse 
dos entes públicos diretamente, mas sim de obrigações estabelecidas 
entre particulares, o que atrai a competência da justiça comum estadual. 
4. Agravo improvido.

TJ-RS - Apelação Cível AC 70068011519 RS (TJ-RS)
Jurisprudência•Data de publicação: 02/10/2017
Ementa: CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Inviável a ex-
tinção de condomínio quando o imóvel não está registrado em nome das 
partes envolvidas no processo. Necessária prévia individualização de 
cada quinhão hereditário. Sentença mantida. ASSISTÊNCIA JUDICIÁ-
RIA GRATUITA. Não demonstrado o desaparecimento dos requisitos à 
concessão da AJG, impõe-se a manutenção do benefício. APELAÇÃO 
PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70068011519, Décima 
Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio 
Angelo, Julgado em 28/09/2017).
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administração

Em um contexto no qual 
os espaços urbanos estão 
cada vez mais limitados e 
cada metro quadrado é pre-
ciosamente disputado, en-
contrar lugar para arquivar 
documentos é um verdadei-
ro desafio para qualquer ad-
ministrador. É verdade que 
os processos de digitalização 
facilitaram muito a vida dos 
síndicos, no entanto alguns 
papéis ainda precisam exis-
tir em sua forma física e con-
creta, demandando organi-
zação e disponibilidade de 
armários para tal. 

Gerenciar a burocracia de 
um condomínio requer habi-
lidade. Para se ter uma ideia, 
estima-se que um condomí-
nio residencial de médio por-
te, com aproximadamente 
200 unidades, acumule cerca 
de mil papéis ao longo de um 
ano, incluindo ai comprovan-
tes de pagamento, extratos 
bancários, balancetes, notas 
fiscais, contratos, ofícios, có-

pias de comunicados, etc. 
O que fazer com tudo isso? 

Por quanto tempo guardar? 
Quando descartá-los? A ad-
vogada Viviane Lopes presta 
consultoria a alguns condo-
mínios residenciais e comer-
ciais na capital pernambuca-
na, Recife (PE), e ressalta que 
deve ser observado o “prazo 
de validade” de cada docu-
mento. “O descarte não pode 
ser aleatório, pois existe uma 
legislação para isso e, quan-
do detectada negligência, o 
síndico poderá responder por 
tal ato mesmo após o térmi-
no do seu mandato, pela per-
da de documentos”, alerta. 

Ela cita que alguns do-
cumentos, a exemplo das 
plantas do condomínio, não 
podem ser perdidos em sua 
forma impressa em tempo al-
gum. Outro exemplo: o Fun-
do de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) tem prazo de 
prescrição de 30 anos, nesse 
largo período, o funcionário 

pode questionar os depósi-
tos feitos pelo empregador, 
então o condomínio deve ar-
mazenar os comprovantes. 

Há, entretanto, papéis 
menos duradouros, com alta 
rotatividade, e que não ne-
cessitam ficar guardados por 
tanto tempo: contratos de 
serviços já prestados, orça-
mentos, comprovantes ban-
cários que podem facilmen-
te ser reemitidos por meio 
de aplicativo. O ideal é que, 
antes de descartá-los efeti-
vamente, sejam escaneados 
e armazenados em arquivos 
digitalizados em mais de uma 
cópia no computador. 

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS
Algumas administradoras 

de condomínio oferecem o 
serviço de guarda de docu-
mentos e, em alguns casos, 
é cobrada uma taxa extra 
por ele, com a garantia de 
que qualquer papel será lo-
calizado e entregue em no 

máximo dois dias úteis. Ao 
contratar um serviço dessa 
natureza, certifique-se que 
a administradora garante 
aos condôminos o acesso 
a essa documentação, caso 
assim desejem, pois essa é 
uma prerrogativa legal que 
não lhes pode ser negada. A 
consulta aos documentos do 
condomínio pode ser feita 
por qualquer morador, sem 
objeções.

Caso a escolha seja pelo 
armazenamento no próprio 

condomínio, faça-o em um 
ambiente apropriado, lon-
ge umidade, visando a uma 
maior preservação do papel 
e os documentos devem ficar 
dentro de um arquivo sepa-
rado por pastas facilmente 
identificáveis por categorias. 
O síndico deve evitar, sempre 
que possível, trazer os mate-
riais do condomínio para a 
sua residência, misturando 
com seus próprios pertences. 
O ideal é que haja um local 
no prédio para essa alocação.
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Junho Roxo destaca 
combate à violência 

contra idosos

solidariedade

Por se enquadrarem no 
chamado “grupo de risco” – 
que consiste nos indivíduos 
mais vulneráveis às piores 
evoluções da Covid-19 – os 
idosos são aqueles que pre-
cisam de uma quarentena 
mais rígida. Isso significa 
maior resguardo e distancia-
mento social para pessoas 
que já ultrapassaram o mar-
co dos 60 anos, com a finali-
dade de evitar a contamina-
ção pelo vírus.

Embora tais medidas ri-
gorosas sejam importantes 
e necessárias visando a um 
bem primordial, é sabido que 
as circunstâncias às quais ela 
submete o indivíduo idoso 
também podem afetar sua 
saúde, sobretudo no que diz 
respeito à estabilidade emo-
cional e ao condicionamento 
físico. 

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
aponta que pessoas entre 
60 e 64 anos representam 
11,1% entre os 11,2 milhões 
de brasileiros diagnosticados 
com depressão. Nesse senti-
do, a saudade dos entes que-
ridos, como familiares, ami-
gos, vizinhos, pode abalar 
profundamente o psicológico 
dos idosos, podendo chegar 
a exacerbar quadros de an-

Estipulado pela Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU), o 15 de junho é conhe-
cido por ser o Dia Mundial de 
Conscientização da Violên-
cia contra a Pessoa Idosa e 
faz parte do Junho Roxo. A 
data cresce em importância à 
medida que essa população 
aumenta em todo o mundo. 

Além disso, no Brasil, houve 
um acréscimo no número de 
denúncias de violência contra 
idosos em 2018. 

Por meio dos dados do 
Disque 100, linha criada para 
denunciar o abuso contra 
esse público, o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos (MMFDH) ob-

servou um aumento de 13% 
na quantidade de denúncias 
no ano passado em relação 
a 2017, somando mais de 37 
mil ligações. São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro lide-
ram o ranking. No Rio Grande 
do Sul, foram 1.919 registros, 
16,94% a mais que no ano an-
terior. 

Idosos em quarentena 
demandam cuidados especiais

siedade e depressão. Filhos e 
cuidadores devem estar, por-
tanto, atentos a sintomas de 
tristeza excessiva e mudan-
ças no comportamento. 

Outro aspecto a ser ob-
servado é o condicionamento 
físico, já que durante a pan-
demia, os idosos são orienta-
dos a saírem o mínimo possí-
vel de casa, o que inviabiliza 
a execução de uma rotina de 
exercícios habitual. No en-
tanto, isso não deve ser mo-
tivo para abandonar de vez 
os cuidados com o corpo, sob 
o pretexto de “não adoecer”, 
há de se ter um equilíbrio. 

O educador físico Renato 
Silva dá dicas do que pode 
ser feito dentro de casa. “Al-
gumas atividades podem ser 
realizadas pelos idosos com 
o auxílio remoto de um pro-
fessor de educação física por 
vídeo, como alongamentos e 
aulas de dança. Mesmo em 
apartamentos com espaço 
reduzido, é possível desen-
volver alguns desses exercí-
cios”, afirma. 

O profissional, entretanto, 
faz um alerta. “A atividade 
física faz muito bem a saú-
de e é um hábito que deve 
ser recomendado, porém se 
o idoso não tinha o costu-
me de praticar, esse não é o 
período ideal para iniciar. O 
mais indicado é aguardar por 
uma avaliação médica prévia 
para se ter maior segurança”, 
orienta Silva. 

Outro cuidado que se 
deve ter com os idosos que 
estão restritos em domicílio 
é quanto à disponibilidade 
de vitamina D: é fundamen-
tal tentar manter uma rotina 
de exposição ao sol todos os 
dias. Áreas mais extensas do 
corpo – como braços e per-
nas, devem ficar despidas e 
expostas à luz solar por 15 
minutos no período das 10h 
às 15h (melhor horário para 
obter os benefícios da radia-
ção UV na síntese da vitami-
na D). Suplementações só de-
vem ser feitas com prescrição 
médica. 
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(*)Paulo Ferracini Jr.

Devido ao distanciamento social aumentaram os 
serviços de entregas dentro dos Condomínios, nes-
se momento temos que redobrar a atenção, e nem 
os mais modernos Sistemas de CFTV estão inibindo 
as ações dos criminosos que hoje tem usado másca-
ras cirúrgicas para cobrir o rosto evitando assim sua 
identificação.

Segue abaixo algumas recomendações de segu-
rança:
• Reforçar a triagem para o acesso;
• Manter os portões fechados;
• Realizar instalação de botão de pânico na portaria 
com monitoramento 24 horas;
• Implantar confirmação de senha e contra senha 
após as 22h00, junto a Central de Monitoramento 
externa, em caso de situação de rendição é possível 
acionar os órgãos de Segurança Pública caso neces-
sário;
• Fazer com que o entregador aguarde do lado de 
fora do condomínio;
• Se possível nesse momento de isolamento, solici-
tar que o morador retire sua encomenda na porta-
ria, evitando assim o risco de furtos, roubos e circu-
lação de pessoas no interior do condomínio.

Caso autorizado à entrada, anotar nome, RG, pla-
ca da moto ou veículo, horário de entrada e saída, 
nome e telefone da empresa fornecedora do pro-
duto, exemplo: (restaurante, farmácia, mercados e 
outros).

Solicitar ao Síndico a elaboração de uma relação 
de moradores idosos e que moram sozinhos, para 
adotar procedimento de contato no apartamento 
ou casa após a saída do entregador, para verificar se 

está tudo bem.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o 

Síndico e a Supervisão de Segurança da empresa 
contrata ou se necessário acione a Polícia Militar 
(190) ou Guarda Municipal (153). 

Paulo Ferracini Jr.
Consultor de Segurança - CRA/SP – 6-001819

Instrutor credenciado pela Polícia Federal
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Pandemia impacta pequenos 
e grandes condomínios
de diferentes formas

especial

Que a pandemia do novo 
coronavírus trouxe mudanças 
na rotina dos síndicos, isso é 
inegável, mas é fato que uns 
foram mais atingidos que ou-
tros. A dimensão desses im-
pactos, contudo, foi determi-
nada com certeza por alguns 
fatores, sendo os principais: o 
tamanho do prédio, número 
de unidades ocupadas e a po-
pulação que ele abriga. 

Fomos em busca de dois 
exemplos que ilustram bem 
como os efeitos da pandemia 
desafiaram, em diferentes 
escalas, síndicos de condo-
mínios de pequeno e grande 
porte. O primeiro deles: a ser-
vidora pública Cely Modesto, 
29 anos, avalia que o período 
de pandemia tem sido vivido 
de forma razoável no condo-
mínio por ela gerido, o resi-
dencial Príncipe da Paz, loca-
lizado no bairro Bancários em 
João Pessoa (PB). Isso ela atri-
bui ao fato de o prédio ser pe-
queno (apenas 10 unidades) e 
estar esvaziado, pois 60% dos 
moradores viajou no início da 
pandemia, em março. 

“Acredito que se tivésse-
mos uma população maior eu 
lidaria com mais problemas, 
principalmente de desgaste 
com os condôminos, porque é 
muito difícil convencer as pes-
soas a obedecerem às normas 
de higiene e segurança. Mes-
mo com tão pouca gente no 
prédio, ainda há quem negli-
gencie os riscos”, relata Cely. 
Outra mudança que deman-
dou esforço foi a higienização, 
que se tornou mais cuidado-
sa: “No momento em que a 
funcionária responsável por 
essa tarefa está executando a 
limpeza, aviso a todos os con-
dôminos para permanecerem 
dentro dos apartamentos ou, 
se estiverem fora do prédio, 
não entrarem, para evitar 
contato”, explica a síndica.  

Outra realidade distinta 
enfrentou Júlio César Guima-
rães, síndico profissional que 
atua em 4 residenciais verti-
cais na região de Barueri (SP) 
e, somando os condomínios 
que administra, tem atual-
mente 820 apartamentos sob 
sua responsabilidade com 
uma população aproximada 
de 2.200 pessoas.

Júlio destaca que, no seu 
caso, o grande desafio foi 
lidar com a paralisação de 
obras e reformas. “No início 
bloqueamos tudo, contudo 
fui surpreendido por duas li-
minares judiciais que exigiam 
que em 48h fossem liberadas 
as reformas sob pena de mul-
ta. Diante disso, tivemos que 
estudar a liberação com res-
trições rígidas de circulação e 
aglomeração dentro dos con-
domínios, sob pena de termos 
um efeito cascata de liminares 
e com isso aumentar um po-
tencial risco jurídico e finan-
ceiro ao condomínio”, relata 
o síndico.

Ele conta que tal flexi-
bilização descontentou os 
moradores que estavam em 
isolamento em suas casas e 
reclamaram dos riscos da cir-
culação de pessoas e também 
do barulho. Essa última quei-
xa, o síndico revela também 
ter sido um desafio a ser ge-
rido durante a pandemia: “co-
locamos um horário reduzido 
para as reformas, permitindo 
uma janela maior de ‘silêncio’ 
para quem está em quarente-
na.  Intensificamos as campa-
nhas de bom senso para que 
não haja barulhos após as 
22h, em que é instruído aos 
moradores colocarem feltros 
nos pés de mesas e cadeiras, 
evitar deixar cair objetos no 
chão, colocar tapetes pela 
casa para diminuir o barulho 
de passos, entre outros”, ex-
plicou Guimarães.

Autonomia e novos 
desafios dos síndicos no 
contexto da pandemia

Uma crise generalizada como a que se vive atualmente em diversos âmbitos é o mo-
mento de se colocar as necessidades coletivas à frente dos interesses individuais. É o que 
pondera o advogado Rodrigo Karpat, referência no Direito Condominial no Brasil, nosso 

entrevistado especial desta edição. Confira!

Jornal do Síndico - No contexto da pandemia, um dos decretos presidenciais incluiu aca-
demias na categoria de serviços essenciais com autorização para voltarem a funcionar. 
No entanto, alguns estados já manifestaram contrariedade a essa medida. Como fica a 
autoridade dos condomínios nessa questão?
Rodrigo Karpat - Estamos vivendo um verdadeiro estado de exceção por causa da pandemia 
que atinge o mundo todo. Dessa forma, as regras precisam ser adequadas à nova realidade 
para que atendam aos anseios da sociedade e, principalmente, para que se preserve o bem 
maior, a vida. A situação atual é compatível com a alta quantidade de Medidas Provisórias 
do Executivo, as quais são impostas em detrimento ao processo normal de elaboração de 
leis pelo Legislativo, e neste cenário precisamos primeiramente considerar a decisão do 
STF, que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade de relatoria do Ministro 
Marco Aurélio, a qual garantiu a prefeitos e governadores determinarem medidas para o 
enfrentamento ao coronavírus. Assim, se houver decretos por parte o governo estadual em 
sentido contrário ao Decreto Presidencial, o primeiro deverá ser seguido. O síndico deve 
seguir a determinação municipal prioritariamente se houver. Na ausência a estadual e, na 
seguência, a federal. 

JS - O síndico pode determinar se abre ou se sustenta o fechamento de salas de ginástica/
academias do prédio?
RK - Quanto à posição do condomínio, entendo que mesmo no caso do decreto presidencial 
que inclui as academias como essenciais, o síndico tem autonomia sim, para dentre as cir-
cunstâncias encontradas (que vão desde a ventilação do local, número de usuários, espaço 
físico, dentre outros) optar em manter a academia do prédio fechada, ou submeter a sua 
utilização a condições restritivas, como, por exemplo, abrir a utilização para uma ou duas 
pessoas por vez. 

JS - Outra novidade advinda por meio de decretos é a exigência de máscaras, algo que 
nenhuma convenção condominial previa, pois vive-se atualmente uma situação sem pre-
cedentes na história recente do país. Como os síndicos devem proceder no que tange à 
obrigação desses itens? 
RK - Os condomínios devem inicialmente começar com as medidas educativas, essas pode-
rão ser suficientes para a conscientização dentro dos prédios, pois naturalmente as pessoas 
devem passar a utilizar as máscaras em todos os locais, visto que será a nossa realidade nos 
próximos meses. Porém, se mesmo assim houver o descumprimento dessa regra, antes das 
sanções condominiais, o infrator poderá sofrer sanções por parte do Poder Público em função 
dos Decretos (tanto estaduais, quanto municipais) que vêm sendo promulgados nos últimos 
tempos. No âmbito condominial, o infrator deverá ser notificado e posteriormente multado 
com base no Art. 1.336, IV do Código Civil.

JS - Dentro da sua experiência jurídica no nicho condominial, qual está sendo o principal 
desafio do síndico de condomínio no contexto da pandemia de coronavírus? 
RK - Os síndicos têm sofrido demais neste momento, separo os problemas em dois grandes 
grupos, convivência e gestão. Quanto 
à convivência, o que se observa é que, 
mesmo em época de pandemia, muitas 
pessoas têm buscado apenas a satis-
fação das suas necessidades pessoais 
em detrimento do interesse coletivo. 
Assim, conflitos quanto a continuida-
de de obras, mudanças, utilização de 
áreas comuns, locação por aplicativos 
têm sido constantes neste momento, 
além dos barulhos entre unidades em 
função da ocupação máxima que se 
encontram grande parte dos prédios. 
Em se tratando de desafio de gestão 
o que tem trazido o maior trabalho é 
o ajuste das contas em momento no 
qual as pessoas estão sofrendo com 
uma crise na economia e com o de-
semprego em alta. A implantação de 
nova metodologia de limpeza/higieni-
zação das áreas comuns também traz 
bastante transtorno.
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finanças

Se tivéssemos que esco-
lher apenas uma palavra 
para tentar definir o atual 
momento pelo qual o Brasil 
passa, uma boa escolha cer-
tamente seria “ineditismo”. 
Quase tudo, no contexto 
da crise que ora vivemos, é 
novo. Assim, os síndicos de 
condomínio se defrontam 
mediante diversos dilemas 
e dúvidas, uma vez que suas 
convenções – “lei máxima” 
que rege a funcionalidade 
desses organismos – é natu-
ralmente omissa acerca de 
grande parte das demandas 
surgidas atualmente, pois 
não há precedentes para tais 
circunstâncias. 

Se em tempos conside-
rados “normais” já há uma 
grande exigência para que o 
síndico esteja sempre aten-
to às atualizações no campo 
jurídico, hoje isso passou a 
ser uma questão ainda mais 
urgente, pois há novidades 
surgindo quase que diaria-
mente: decretos, leis, juris-
prudências, normas técnicas, 
recomendações de entidades 
de classe, etc. Visando à prá-
tica de uma administração 
mais eficaz e responsável, é 
obrigação do síndico manter-
-se bem informado. 

Um exemplo de tema que 
passou por entendimentos 
controversos recentemente 
diz respeito à realização de 
assembleias virtuais. Com a 
determinação, em todo o ter-
ritório nacional, para que se 
evitem aglomerações a fim 
de diminuir a propagação do 
novo coronavírus, os prédios 
precisaram encontrar solu-
ções para viabilizar as cha-
madas “reuniões de condo-
mínio” e assim deliberarem 
sobre questões prementes da 
rotina de cada um. 

Decisão recente do Tri-
bunal de Justiça de Santa 
Catarina (TJSC) determinou 
que condomínio não preci-
sa acionar o Poder Judiciá-
rio para realizar assembleias 
virtuais. Em maio, o juízo da 
2ª Vara Cível da comarca de 
Joinville extinguiu processo 
em que um condomínio da 
cidade solicitava a prorro-
gação do mandato do atual 
síndico por entender que não 
poderia realizar eleição, em 
tempo hábil, sem com isso 
descumprir Decreto Estadu-
al nº. 506/2020, que proíbe, 
entre outras atividades, a re-
alização de assembleias con-
dominiais para evitar aglome-
rações.

O autor do processo foi 
um prédio residencial possui-
dor de 120 unidades autôno-
mas na cidade catarinense, o 
qual solicitou a prorrogação 
do mandato da sua atual sín-
dica, com o objetivo de ga-
rantir sua representação ofi-
cial na defesa dos interesses 
do condomínio em decisões 
coletivas com o envolvimen-
to de instituições financeiras, 
Celesc, Cia Águas de Joinville, 
órgãos fiscais e tributários, 
além de outras instituições 
públicas e privadas. Temia, 
contudo, desrespeitar o já re-
ferido Decreto Estadual.

A magistrada relatora 
apontou que o condomínio 
detém competência para 
realizar a convocação da as-
sembleia e promover a nova 
eleição por meios tecnológi-
cos que já são familiares à po-
pulação em geral, com a co-
leta dos votos à distância. No 
entender dela, o pedido ca-
recia de interesse processu-
al, já que a assembleia geral 
pode ser realizada por meio 
não presencial, de forma que 
sejam preservados concomi-
tantemente tanto a saúde, 
quanto o direito de voto dos 
condôminos na escolha de 
seu representante-mor.

Condomínio não precisa 
acionar a Justiça para 
realizar assembleias virtuais

PLANTAS INTERNAS
O verde das plantas traz harmonização mesmo aos am-

bientes indoor, tornando-os mais acolhedores e frescos. 
Tudo o que precisa ser feito é saber escolher as mais ade-
quadas e que se adaptam melhor às condições oferecidas 
por áreas internas, a exemplo de halls de condomínios. Os 
cuidados dessas são diferentes daquelas que ficam ao ar li-
vre, uma vez que a luminosidade, o nível de umidade e o 
pequeno espaço para suas raízes (já que ficarão em vasos) 
são fatores que influenciam diretamente na saúde das plan-
tinhas.

Para grandes projetos, recomenda-se a contratação de 
uma empresa de paisagismo, a qual fará um projeto ideal 
para o espaço. Porém, também é possível fazer boas esco-
lhas, ser a sua área é limitada e o interesse não é muito ou-
sado, apenas agregar um pouco mais de cor ao ambiente. 
Confira algumas espécies que se adaptam bem a lugares 
fechados: Antúrio, Begônia, Bromélia, Filodendro Cascata, 
Jade, Jiboia, Lança de São Jorge, Lírios da paz, Minicactos, 
Palmeiras Chamaedórea, Ráfis, Rosa de pedra, Singônio, 
Violeta e Zamioculca.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Na tentativa de economizar, alguns síndicos podem in-

correr no grave erro de optar por fazer uso de materiais de 
procedência duvidosa e mão de obra desqualificada na hora 
de realizar reparos no sistema elétrico do condomínio, po-
rém o barato pode sair caríssimo. A “economia” pode ser o 
gatilho para curtos-circuitos e até incêndios, podendo levar 
a sérios prejuízos materiais e humanos no condomínio. 

A qualidade do material deve ser observada: fios e ca-
bos elétricos devem ter condutor em cobre com 99,99% 
de pureza, garantindo assim a condução de energia com as 
menores perdas possíveis e máxima segurança. Para cada 
bitola (espessura do fio ou cabo) há uma resistência elétrica 
mínima a ser seguida. É possível identificar o tipo de cabo 
por meio de uma gravação impressa na parte externa do 
fio, onde está descrita a especificação, inclusive o logo do 
Inmetro e certificação. É preciso também ficar atento se a 
embalagem do produto traz todas essas informações. 

CAIXAS DE GORDURA
A manutenção periódica é a garantia de que as caixas 

de gordura vão exercer sua função perfeitamente, que é a 
de destinar os resíduos descartada pelas unidades e áreas 
comuns entre nos sistemas aeróbios e anaeróbios da tubu-
lação, afim de não provocar entupimento e a contaminação 
da rede de distribuição de água. Para tanto, esse equipa-
mento deve ser rigorosamente limpo pelo menos a cada 
dois meses. 

Uma caixa de gordura em condições corretas não pode 
ter vazamentos e possuir tampas removíveis. Elas devem fi-
car instaladas ou construídas em locais de fácil acesso e ter 
boas condições de ventilação. A função desse equipamento 
é realizar um trabalho de filtração de partículas que podem 
obstruir a tubulação do esgoto. Se não há obediência ao ca-
lendário de manutenções, pode haver entupimento e con-
sequências bastante desagradáveis. 
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Limpeza de fachadas só com 
empresa certificada

especial Coronavírus

A aparência externa da 
estrutura do condomínio 
tem um impacto direto no 
valor atribuído aos imóveis 
situados em seu interior e, 
consequentemente, nos res-
pectivos preços de venda ou 
aluguel. Afinal, quem quer 
pagar caro para morar em 
um edifício de aspecto feio 
ou sujo?

A manutenção das facha-
das deve, portanto, constar 
nos cuidados preventivos bá-
sicos agendados na rotina do 
prédio, a fim de não apenas 
preservar as estruturas, mas 
também valorizar a estética 
dele. Isso passa pela contrata-
ção de uma empresa especia-
lizada nesse tipo de serviço, 
o qual é orçado geralmente 
estabelecendo um preço fixo 
por metro quadrado. 

O síndico deve estar aten-
to ao selecionar profissionais 
para a execução da manuten-
ção da fachada. Um fato im-
portante a ser considerado é 
que os operários da empresa 
devem ser habilitados para 
trabalho em altura e devem, 

para tanto, possuir certifica-
ção da NR-35. Acima de 2 me-
tros já há essa exigência.

É válido ressaltar o fator 
jurídico que, em caso de pos-
síveis acidentes ou falta de 
equipamentos de proteção, 
o síndico e o condomínio po-
dem ser solidariamente res-
ponsabilizados juntamente à 
empresa a qual o trabalhador 
serve. Logo, é também obriga-
ção do contratante fiscalizar o 
andamento dos processos.

Os equipamentos e meios 
químicos que serão emprega-
dos para remover as sujidades 
das fachadas serão escolhidos 
a partir da análise das carac-
terísticas de cada prédio. Para 
isso, também é necessária 
a avaliação de especialistas, 
não é o síndico quem escolhe. 

A depender do material e 
do acabamento da superfície 
externa da edificação, será 
escolhido o método: se utili-
za escovação, jateamento, se 
será necessária a aplicação de 
algum produto químico mais 
forte ou só detergentes. O uso 
de agentes inadequados pode 

acarretar prejuízos, tais como 
corrosão de itens metálicos, 
ressecamento excessivo, des-
colamento de rejuntes, man-
chas, arranhões, etc. Assim, 
deixe a cargo de um especia-
lista a decisão. 

O administrador de condo-
mínios Cícero Dias acrescenta 
que o síndico deve dedicar 

uma atenção especial em re-
lação à comunicação com os 
moradores durante o período 
de limpeza da área externa do 
prédio. “É importante infor-
mar por meio de cartazes no 
elevador e outros canais de 
comunicação as datas em que 
haverá operários em serviço, 
detalhando os dias previstos 

para cada andar”, orienta. 
Ele explica que tal medida 

é necessária para que os con-
dôminos evitem abrir as ja-
nelas durante a realização da 
limpeza, evitando possíveis 
danos, pois eventualmente 
algum objeto pode se soltar 
ou produto químico pode ser 
dispersado.  

Lixo tóxico deve ser descartado com responsabilidade
Você sabia que cerca de 

1% do lixo produzido nas 
cidades é composto por re-
síduos sólidos que contêm 
em sua composição elemen-
tos tóxicos potencialmen-
te nocivos à saúde huma-
na, como cobre, mercúrio, 
chumbo, zinco, manganês, 
níquel, lítio e cádmio? Essas 
substâncias estão presentes 
principalmente em pilhas e 
baterias, que são irrespon-
savelmente descartadas no 
lixo comum sem qualquer 
cuidado. 

É provável que o principal 
motivo para fazer esse des-
carte perigoso seja a igno-
rância sobre os prejuízos que 
podem ser gerados a partir 
desses materiais, como, por 
exemplo, a poluição do solo 
e mananciais de água. Por-
tanto, a melhor estratégia 
para modificar esse hábito é 
a conscientização das pesso-
as sobre a necessidade de se 
separar pilhas e baterias do 
lixo comum recolhido no am-
biente doméstico. 

O condomínio, por ser 
um local que concentra vá-
rios lares, pode servir como 
ponto de apoio e difusão 
de informação a respeito. O 
que pode ser feito? O ideal é 
separar o lixo tóxico do res-
tante, pois dessa forma fa-
cilita-se a coleta e posterior 
armazenagem em aterros es-
peciais. Para isso, é interes-
sante disponibilizar dentro 
do condomínio um coletor 
específico para esses mate-
riais. Os resíduos devem ser 
conduzidos a postos de cole-
ta cadastrados em sua cida-
de (muitos supermercados 
fazem esse serviço).

Uma resolução do Con-
selho Nacional do Meio Am-
biente, publicada em 1999 e 
válida para todo o país, dis-
põe sobre o modo adequa-
do de se desfazer de pilhas 
e baterias usadas sem com-
prometer o meio ambiente. 
De acordo com a normativa, 
quando houver o esgota-
mento energético do produ-
to, ele deverá ser levado para 

lojas que o vendam ou redes 
de assistência técnica. Em 
ambos os casos, são comér-
cios que estão autorizados a 
receber as baterias e pilhas 
usadas.

O que deve ir para o cole-
tor especial:
•Pilhas alcalinas: são as mais 
usadas no Brasil e teorica-
mente podem ser jogadas 
no lixo comum por apresen-
tarem baixa concentração de 
metais, no entanto isso não é 
o ideal. É mais sensato fazer 
a separação. 
• Pilhas de relógios e cal-
culadoras: são aquelas em 
formato de moeda e geral-
mente contém Mercúrio, um 
metal altamente tóxico.
• Bateria de carro: possuem 
alto teor de chumbo, além 
de terem também uma solu-
ção de ácido sulfúrico, extre-
mamente danosa.
• Baterias de câmeras, note-
books e telefones: esta ba-
teria fica em terceiro lugar 
entre as mais perigosas. Uti-
lizadas na maioria dos apa-

relhos eletrônicos há alguns 
anos atrás, o uso dessas ba-
terias tem sido reduzido.
• Pilhas recarregáveis: essas 
têm a vantagem de serem 

reutilizáveis até certo ponto, 
mas devem ser descartadas 
com cautela, pois possuem 
composição de níquel metal 
hidreto.
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FONSECA MELO
Tel.: (13) 3237.0011 - Veja anúncio na página 3

PROJEXE Engenharia
Tel.: (13) 3227.9068 -  Veja anúncio na página 3

SANVICON
Tel.: (13) 3019.3916 - Veja anúncio na página 3

SOARES E VALENTIM Construções e Reformas
Tel.: (13) 3467.2295 - Veja anúncio na CAPA

REFORMAS E LAUDOS

Instalação de piso tátil deve atender a recomendações da ABNT
cotidiano

Fundamentais para promover uma socieda-
de mais inclusiva e justa, medidas de acessi-
bilidade são um direito das pessoas com de-
ficiências (PcD). No que se refere àquelas que 
possuem especificamente deficiência visual 
– são cegas ou têm baixa visão – o piso tátil 
fornece a sinalização adequada para propiciar 
uma locomoção mais segura e independente. 
Nessa perspectiva,  estabelecimentos empre-
sariais e residenciais devem buscar implemen-
tar melhorias em suas estruturas de modo a 
se adaptarem às demandas desse grupo de 
pessoas. 

É importante ressaltar que, no caso de con-
domínios residenciais, o fato de não existirem 
pessoas com algum tipo de deficiência visual 
habitando no prédio não torna tal instalação 
desnecessária, pois a acessibilidade não se jus-
tifica apenas para os moradores atuais, mas 
também aos visitantes, eventuais prestadores 
de serviço e, também, possíveis condôminos 
futuros. Logo, é recomendável que todos os 
edifícios procurem fazer suas intervenções o 
mais breve possível. 

O que é o piso tátil? É um equipamento in-
cluído na regulamentação prevista pela NBR 
9050 da Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT), a norma brasileira oficial sobre 
acessibilidade a edificações, mobiliário, es-
paços e equipamentos urbanos. Ele consiste 
basicamente em placas a serem aderidas ao 
chão (em uma cor que contrasta dele) que pos-
suem relevos por meio dos quais a pessoa cega 
ou pessoa com baixo índice de visão pode se 

orientar e se locomover de forma independen-
te pelo espaço do prédio, seguindo as rotas 
disponíveis. 

É importante ter em mente que o piso tá-
til e sua instalação possuem uma série de ca-
racterísticas e para executar corretamente um 
projeto desta natureza o ideal é buscar a asses-
soria de uma empresa especialista em acessi-
bilidade. Assim sendo, entre os principais tipos 
estão: 
a) piso tátil direcional: trata-se de um tipo cuja 
estrutura serve para direcionar e orientar os 
passos do pedestre, seu desenho consiste em 
relevos lineares, regularmente dispostos. 
b) piso tátil de alerta: ele dispõe de desenhos 
que cumprem com a função de alerta em meio 
ao trajeto, com um conjunto de relevos tronco-
-cônicos.

Os dois tipos de piso tátil são instalados de 
forma combinada, sendo um para orientar o 
percurso e outro para orientar os pontos de 
parada. Por exemplo: o piso tátil direcional 
conduz o trajeto em um corredor até a chegada 
ao elevador e, na frente dele, a uma distância 
segura, o piso tátil de alerta, orienta o usuário 
onde ele deve se posicionar. O mesmo se dá 
em outros locais do condomínio como rampas 
de acesso, escadas, etc. 

Além da técnica a ser empregada na execu-
ção do projeto em si, outro aspecto a ser consi-
derado na instalação de pisos táteis que requer 
a assessoria de um profissional qualificado é 
quanto ao material que compõe as placas des-
ses pisos, isto é, de que são feitos efetivamen-

te. No mercado, há ofertas diversas: concreto, 
borracha, inox, porcelanato, etc. Fatores como 
estética, durabilidade e segurança devem ser 
avaliados em consonância à disponibilidade fi-
nanceira do condomínio, a fim de encontrar um 
termo comum que viabilize a melhor relação 
custo-benefício. 
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Síndico também ri!

Um velho senta-se num banco no ônibus, bem 
em frente a um Punk de cabelos compridos, 
com mechas verdes, azuis, rosa e vermelhas.
O velho fica olhando para o Punk e o Punk 
olhando para o velho.
O Punk vai ficando invocado, até que então 
pergunta ao velho:
- O quê foi vovô? Nunca fez nada diferente 
quando era jovem
O velho responde
- Sim, eu fiz. Quando era jovem, fiz sexo com 
uma Arara, e estou aqui pensando: “Será que 
este monstrengo é meu filho?”

Filho meu

No psiquiatra:
- Doutor, tenho complexo de feiúra.
- Que complexo que nada...

Complexo?

No prédio onde eu moro não tem o 13° andar.
- Ué, por que não? O dono do prédio é supers-
ticioso? - Não, é que o prédio só vai até o 8° 
andar mesmo.

Que coisa....

O sujeito entra em uma concessionária e logo o 
vendedor o aborda:
- Boa tarde! Posso ajudar o senhor? Gostou de 
algum veículo?
- Boa tarde. Gostei sim dessa Hilux.
- Bom, estamos com uma mega promoção. 
Você levando esta Hilux pagamos as 3 primeira 
parcelas.
- Sério?
- Sério.
- Vou levar então.
- Em quantas parcelas?
- Três!

Promessa é dívida!

Porque o louco toma banho com o chuveiro 
desligado? Por que ele comprou um shampoo 
para cabelos secos!

Que louco

A esposa estava lavando a louça, enquanto seu 
marido tomava uma cerveja sentado no sofá. De 
repente o marido se vira para esposa e pergunta:
- Amor, o que você fazia antes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:
- Eu vivia!

Vivia...

O Joãozinho fala para a mãe:
- Mamãe o Juquinha disse que ele tem um ta-
-ta-ta-taravô.
E a mãe falou:
- Nossa como ele é mentiroso!
E o Joãozinho:
- Não, mãe! Ele é gago.

Gago

A velha no consultório do gastro:
- Doutor, vim aqui para que o senhor me tire os 
dentes.
- Mas minha senhora, não sou dentista, sou 
gastro. E vejo que a senhora não tem nenhum 
dente na boca.
- É claro. Engoli todos.

Gastro

Uma loira estava tendo aulas de pilotagem de 
helicóptero. O instrutor avisou:
- Eu vou falar com você pelo rádio a cada 1.000 
pés para ver como você está.
A 1.000 pés o instrutor pelo rádio disse que ela 
estava indo muito bem. A 2.000 pés ele disse 
que ela ainda estava indo bem. Logo antes de 
chegar a 3.000 pés, a hélice parou, e o helicóp-
tero caiu no chão. O instrutor correu até onde 
ela caiu, a puxou para fora do helicóptero e 
perguntou:
- O que deu errado?
A loira respondeu:
- A 2.500 pés eu comecei a ficar frio, então eu 
desliguei o ventiladorzão.

Baita loira mesmo

O português liga para a companhia aérea e per-
gunta:
- Quanto tempo leva uma viagem do Brasil para 
Portugal?
- Só um minuto...
Agradece, e desliga.

Um minuto

O que o galo foi fazer na delegacia?
R: Soltar a franga.

É nada!

Ao chegar na empresa, o chefe vê a sua secre-
tária trabalhando que nem uma condenada e 
pergunta:
- Nossa, dona Priscila! Desde quando a senhora 
trabalha assim deste jeito?
- Desde que eu vi o sr. descendo do seu carro.

Supersincera

- Vó, já disse mil vezes que não se pode lavar co-
bertor nessa máquina de lavar. Você não sabe 
que ela só aguenta 5 kg? Prometa que nunca 
mais fará isso novamente.
- Meu netinho, isso não é cobertor, é a minha 
calcinha.

Caramba!

- Você sabe a piada da mulher? - Não! Como é?
- Melhor eu não te contar, porque é muito difí-
cil de entender!

Piada da mulher
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homenagem

Eles estão presentes em 
grande parte dos edifícios 
residenciais brasileiros e, 
em muitos deles, conferem 
ao condomínio uma verda-
deira “identidade”, criando 
laços e construindo histórias 
de afeto com os moradores 
mais antigos: os porteiros! 
Esses importantes profissio-
nais têm sua função mereci-
damente homenageada no 
próximo dia 9 de junho, em 
que se celebra no calendário 
nacional o “Dia do Porteiro”.

Além de destacar a rele-
vância do trabalho desses 
funcionários – os quais são 
responsáveis, dentre outras 
funções, pelo controle de 
acesso de visitantes, enco-
mendas e correspondências, 
repasse de comunicados, etc 
– a data é um bom momento 
para reforçarmos recomenda-
ções imperativas que devem 
ser adotadas pelo condomí-
nio no intuito de resguardar a 
segurança desse trabalhador 
e, em contrapartida, também 
dos que mantêm contato com 

9 de junho: Dia do Porteiro – cuidados 
para a proteção dos seus funcionários

ele durante o período em que 
vivemos atualmente de per-
manente risco biológico.

Sabendo que o novo coro-
navírus (agente responsável 
pela pandemia de Covid-19) 
é um microrganismo alta-
mente transmissível pelo ar e 
por contato físico, alguns cui-
dados devem ser tomados. 
Confirma a seguir medidas 
que o condomínio deve im-
plementar nas portarias a fim 
de aumentar a proteção dos 
seus funcionários:
1) Álcool a 70% - o emprega-
dor deve disponibilizar aos 
porteiros álcool líquido ou 
em gel nessa concentração 
para que ele possa regular-
mente fazer a higienização 
das mãos, bancada e equipa-
mentos (interfone/telefone, 
computador, controle remo-
to, etc)
2) Papel toalha – Deve ser 
fornecido papel descartável 
também para a finalidade da 
higienização.
3) Máscaras – O condomínio 
deve fornecer máscaras des-

cartáveis ou de tecido em 
quantidade suficiente para 
que sejam trocadas no inter-
valo de tempo adequado en-
quanto durar o turno de tra-

balho do porteiro. 
4) Barreira física – O ideal é 
que o porteiro fique sempre 
restrito em sua própria gua-
rita. Porém, para os que tra-

balham em mesas no hall do 
prédio, é interessante que o 
condomínio planeje uma so-
lução razoável de isolamento 
que barre gotículas durante 
um diálogo entre o porteiro e 
um interlocutor. Um exemplo 
a se inspirar são as chapas de 
acrílico instaladas em caixas 
de supermercado atualmen-
te. 
5) Roupas – Os porteiros de-
vem ser orientados a não usa-
rem a mesma roupa por mais 
de um dia. Caso o condomí-
nio não ofereça uniformes 
em número suficiente, deve 
ser liberado o uso de roupas 
próprias excepcionalmente 
neste período. 
6) Evitar acessórios – Os por-
teiros devem ser orientados a 
não utilizarem adereços, tais 
como broches, distintivos, 
bottom, crachás e até mesmo 
gravatas, os quais podem ser-
vir de potenciais condutores 
de vírus. O mesmo se aplica 
a acessórios de uso pessoal 
(correntes, pulseiras, brincos, 
relógios).

(*)Simone Gonçalves

O tabagismo no condomínio 
é assunto polêmico, pois embora 
alguns condôminos não se im-
portem há outros se incomodam, 
e muito.

Além do Código Civil, Con-
venção e Regimento Interno há 
outras normas legais aplicáveis 
aos condomínios, dentre elas a 
conhecida “Lei Antifumo”.

Dentre os deveres do Síndico 
está o de adaptar o condomínio 
a legislação, seja federal, esta-
dual ou municipal, logo é preciso 
atenção ao surgimento de novas 
leis.

Com novas legislações apli-
cáveis é necessário o Síndico 
orientar os condôminos sobre as 
novas regras, além de atualizar 
o Regimento Interno e a Conven-
ção Condominial.

Porque seu Condomínio deve 
estar adequado a Lei Antifumo?

Segundo dados oficiais do Sis-
tema de Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico 
– VIGITEL em 2018, 9,3% dos bra-
sileiros afirmaram ter o hábito de 
fumar. Sendo que, em 2006, ano 
da primeira edição da pesquisa, 
o índice era de 15,6%. (Fonte: 
www.saude.gov.br) 

A Lei Antifumo aplicada em 

A aplicabilidade da Lei Antifumo nos condomínios
condomínios é um importante 
avanço para não fumantes, pois 
criou limites de boa convivência e 
saúde, além de proteger do taba-
gismo passivo.

Antes desta legislação os pró-
prios condomínios estabeleciam 
regras quanto ao consumo de ci-
garros, narguilés e assemelhados 
nas áreas comuns, conforme leis 
municipais.

Porém é preciso observar que 
a respectiva lei não estabelece 
punição à quem fuma e descum-
pre a legislação.

Ou seja, não é o fumante 
quem sofrerá punição e sim o 
estabelecimento que tolerar o 
consumo em local inapropriado, 
neste caso o condomínio.

Por isso, Síndicos, Condômi-
nos e Administradoras devem 
estar atentos!

A Lei trata de áreas fechadas 
ou parcialmente fechadas, po-
rém precisa ser incluída na vida 
condominial e a atualização da 
Convenção e Regimento Interno 
é o melhor meio. 

Nos condomínios existem 
áreas consideradas “abertas”, 
como playground, mas através 
da atualização das normas inter-
nas podem-se incluir outros “es-
paços livres de tabaco”.

Esta Lei tem sido grande alia-
da em condomínios que buscam 

proteger suas áreas comuns 
como “livres do tabaco”, dentre 
elas churrasqueiras, piscinas, jar-
dins e outras áreas coletivas. 

Vamos entender a Legisla-
ção?

A Lei nº 9.294/96 dispõe so-
bre as restrições ao uso e à pro-
paganda de produtos fumígeros, 
bebidas alcoólicas, medicamen-
tos, terapias e defensivos agríco-
las, nos termos do § 4° do artigo 
220 da CF/88. 

 Traz em seu artigo 2º e pará-
grafo 3º que: 

“É proibido o uso de cigarros, 
cigarrilhas, charutos, cachimbos 
ou qualquer outro produto fumí-
geno, derivado ou não do tabaco, 
em recinto coletivo fechado, pri-
vado ou público”. (Redação dada 
pela Lei nº 12.546/11)

“§ 3º  Considera-se recinto co-
letivo o local fechado, de acesso 
público, destinado a permanente 
utilização simultânea por várias 
pessoas”. (Incluído pela Lei nº 
12.546/11)

Já o Decreto no 2.018/96 que 
regulamentou a lei nº 9.294/96 
dispõe sobre as restrições ao 
uso e à propaganda de produtos 
fumígenos, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defen-
sivos agrícolas, nos termos do § 
4º do artigo 220 da CF/88.

O referido Decreto estabelece 

que o “recinto coletivo fechado” 
é “local público ou privado, acessí-
vel ao público em geral ou de uso 
coletivo, total ou parcialmente fe-
chado em qualquer de seus lados 
por parede, divisória, teto, toldo 
ou telhado, de forma permanen-
te ou provisória;”. (Redação dada 
pelo Decreto nº 8.262/14) 

E ainda dispõe em seu artigo 
3º que “é proibido o uso de cigar-
ros, cigarrilhas, charutos, cachim-
bos, narguilé ou outro produto 
fumígeno, derivado ou não do 
tabaco, em recinto coletivo fecha-
do”.   (Redação dada pelo Decre-
to nº 8.262//14)

As referidas alterações legis-
lativas estão em vigor em todo o 
território nacional!

Assim, a proibição do tabaco 
e derivados em locais fechados 
de acesso coletivo deve ser segui-
da por condôminos, moradores, 
visitantes e funcionários do con-
domínio.

Atenção: apartamentos estão 
excluídos da Lei, pois sacadas/
janelas pertencem à área útil 
da unidade, porém, em alguns 
casos, a fumaça/cheiro poderá 
incomodar vizinhos.

Além disso, bitucas de cigar-
ro e cinzas não podem ser joga-
das pelas janelas, pois além de 
sujar andares inferiores e áreas 
comuns poderá também causar 

incêndio.
Logo é importante realizar 

campanhas de conscientização e 
orientação, bem como quanto às 
reclamações através do uso do 
livro de ocorrências.

Já que em caso de desrespei-
to a Lei Antifumo, o condomínio é 
que será responsabilizado e arca-
rá com o valor da multa. 

A multa será dividida entre 
todos os condôminos, no entan-
to, identificado o infrator poderá 
o condomínio cobrar dele o paga-
mento da penalidade.

Mas para que seja viável tal 
possibilidade, é necessário que 
a medida seja aprovada em as-
sembleia condominial. 

Na maioria dos casos, senso-
res de fumaça e câmeras pode-
rão auxiliar na inspeção.

Devemos ter ciência que a Lei 
Antifumo em condomínios é um 
avanço à coletividade, uma vez 
que visa estabelecer um padrão 
de respeito e de civilidade ao am-
biente condominial.

Faça você a sua parte! ;)
Visite nosso Blog http://si-

monegoncalves.com.br/blog/ e 
Instagram: @simonegoncalves.
com.br

*Simone Gonçalves é advo-
gada


