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REFLEXÃO JURÍDICA SOBRE O VETO DO ART. 11 NA LEI 14.010/2020  

 

A Assessoria Jurídica do SINDICONDOMÍNIO/DF, com a 

finalidade de levar aos condomínios do Distrito Federal uma visão sistêmica do 

ordenamento jurídico pátrio sobre os deveres, obrigações e poderes dos síndicos, 

mesmo após o veto do art. 11 da Lei 14.010/2020, realiza a presente reflexão.  

 

Em 12 de junho de 2.020, entrou em vigor a Lei nº 14.010, que 

institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações 

jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19). 

 

Saliente-se que a referida Lei é decorrente do PL 1179/2020 que, 

dentre outros, previa o seguinte dispositivo que interessa diretamente aos 

condomínios: 

 

Art. 11. Em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, além 
dos poderes conferidos ao síndico pelo art. 1.348 do Código Civil, 
compete-lhe: 

I – restringir a utilização das áreas comuns para evitar a 
contaminação pelo coronavírus (Covid-19), respeitado o acesso à 
propriedade exclusiva dos condôminos; 

II – restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o 
uso dos abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de 
propriedade exclusiva dos condôminos, como medida 
provisoriamente necessária para evitar a propagação do 
coronavírus (Covid-19), vedada qualquer restrição ao uso 
exclusivo pelos condôminos e pelo possuidor direto de cada 
unidade. 

Parágrafo único. Não se aplicam as restrições e proibições 
contidas neste artigo para casos de atendimento médico, obras de 
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natureza estrutural ou realização de benfeitorias necessárias. 

 

 

Ocorre que o Presidente da República vetou parcialmente alguns 

dispositivos constantes do PL 1179/2020, dentre os quais, o referido artigo 11, 

remanescendo assim os artigos 12 e 13, que interessam diretamente aos 

condomínios: 

 

CAPÍTULO VIII 
DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS  
Art. 11. (VETADO). 
Art. 12. A assembleia condominial, inclusive para os fins dos arts. 
1.349 e 1.350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer, 
em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, por meios 
virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino 
será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura 
presencial. 
Parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia 
condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndico 
vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de 
outubro de 2020. 
Art. 13. É obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação 
de contas regular de seus atos de administração.  

 

É importante registrar as razões apresentadas pelo Presidente da 

República para justificar o veto do artigo 11, in verbis: 

 

A propositura legislativa, ao conceder poderes excepcionais para os 
síndicos suspenderem o uso de áreas comuns e particulares, retira a 
autonomia e a necessidade das deliberações por assembleia, em 
conformidade com seus estatutos, limitando a vontade coletiva dos 
condôminos. 

 

Com o veto do artigo 11 do PL 1179/2020 surgiram questionamentos 

quanto à legalidade de procedimentos adotados por síndicos e/ou administradores de 

condomínios, que suspenderem ou que tem interesse em suspender o uso irrestrito 
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de áreas comuns. 

Nesse sentido, cumpre esclarecer que o veto ao previsto no artigo 11 

do PL 1179/2020 não significa, por si só, que eventuais restrições de uso de áreas 

comuns, determinadas por síndicos e/ou administradores, tenha sido uma medida 

arbitrária ou ilegal. 

Outrossim, um ponto importante a considerar, é que, conforme 

estabelece o inciso IV do § 3º do art. 57 e art. 66, ambos da Constituição Federal; o 

veto pode vir a ser derrubado pelo Congresso Nacional.  

Por outro lado, a medida adotada por síndicos/administradores de 

restrição do uso das áreas comuns, objetiva conter a disseminação do COVID-19 no 

âmbito do Condomínio e resguardar a saúde de toda a coletividade e não se pode 

desconsiderar que viver em condomínio é primar pelo interesse coletivo em 

detrimento do interesse individual, nos exatos termos do art. 5º, inciso XXIII da Carta 

Magna.  

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
(...) 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
(...) 

Destaque-se que o artigo 6º da Constituição Federal não deixa pairar 

dúvidas de que são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.  

Na mesma esteira, o art. 7º, XXII da Carta Magna, de maneira 

induvidosa positiva que ao empregado é garantido a redução de riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde e segurança: 
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Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança;  
(...) 

Logicamente os bens tutelados mais valiosos são a vida e a saúde 

assim, a redução de risco à doença, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

em hipótese alguma deve ser colocado em segundo plano.  

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.  

 

 

Dito isto, é importante considerar que eventuais medidas de restrição 

do uso das áreas comuns  adotadas pelos síndicos e/ou administradores de 

condomínio,  foram precedidas da Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional emitida pela Organização Mundial da Saúde, em 

decorrência do Coronavírus (COVID-19); do  Decreto Distrital nº 40.475, de 28 de 

fevereiro de 2020, que declara situação de emergência no âmbito do Distrito Federal, 

em razão da pandemia do novo Coronavírus; do Decreto Distrital nº 40.509, de 11 de 

março de 2020, e suas alterações, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

Coronavírus; do Decreto Distrital nº 40.520, de 14/03/2020 do Governador do Distrito 

Federal, bem como as demais medidas de prevenção ao COVID-19, implementadas 

no âmbito do Distrital e Federal; do Decreto Distrital nº 40.550, de 23/03/2020 do 

Governador do Distrito Federal, bem como todos os demais que foram editados, além 

das demais medidas de prevenção ao COVID-19, implementadas no âmbito Distrital 

e Federal e demais Decretos posteriores. 
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Não se pode deixar de destacar a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Internacional emitida pela Organização Mundial da 

Saúde, em decorrência do Coronavírus (COVID-19).    

 

Nessa linha de raciocínio, é importante traçar um paralelo destas 

restrições com a necessidade de manter-se o isolamento social principalmente nos 

condomínios que possuem áreas como piscinas, academias, playground, salões de 

festas e jogos, dentre tantas outras de uso comum.  

 

Assim, a situação de calamidade pública e necessidade de 

rompimento do convívio social, trouxe aos síndicos e administradores o dever de 

dotar mecanismos e medidas de diminuição dos riscos de contágio, a fim de 

preservar a saúde e segurança da coletividade, que mora, trabalha e de alguma 

forma convive no condomínio. 

 

Neste aspecto é imperioso trazer à baila o que a Lei 4.591/64 

estabelece nas alíneas “a” e “b” do § 1º do art. 22: 

 

Art. 22. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um síndico do 
condomínio, cujo mandato não poderá exceder de 2 anos, permitida a 
reeleição. 
§ 1º Compete ao síndico: 
(...) 
b) exercer a administração interna da edificação ou do conjunto 
de edificações, no que respeita à sua vigência, moralidade e 
segurança, bem como aos serviços que interessam a todos os 
moradores; 
(...) 

 
 

No mesmo sentido, o Código Civil de 2002, no que tange às 

atribuições do síndico previstas no artigo 1.348, não deixa dúvidas quando elenca 

como uma das responsabilidades do Síndico a fiscalização da conduta dos 
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condôminos, dando-lhe a prerrogativa legal de intervir quando necessário para fazer 

valer a lei e os regramentos da Convenção Condominial e Regimento Interno e zelar 

pelo interesse comum. 

 

Art. 1.348. Compete ao síndico: 

(...) 

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo 

ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns; 

(...) 

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar 

pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores; 

 

Assim, é obrigação legal do Síndico, não só prezar pela saúde e 

segurança dos condôminos, mas, também, fiscalizar as ações de todos os 

condôminos nas áreas comuns e unidades autônomas, para que o direito de 

vizinhança seja amplamente respeitado. 

  

Vale ressaltar que a arguição do direito de propriedade neste 

momento específico de calamidade pública, em hipótese alguma poderia sobrepor os 

direitos coletivos aqui sustentados.  

 

Convém salientar que o Código Civil estabelece em seu art. 1.277, 

que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as 

interferências prejudiciais à segurança e à saúde dos que o habitam: 

 

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de 
fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e 
à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de 
propriedade vizinha. 

 

Neste sentido podemos destacar o que determina o art. 1.336, IV, 
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do Código Civil, em relação ao dever do condômino de utilizar sua unidade de 

maneira que não prejudique a salubridade e segurança dos demais moradores:  

 

 Art. 1.336. São deveres do condômino: 
(...) 
 IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e 
não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e 
segurança dos possuidores, ou aos bons costumes 
 
 

Ademais, a análise de cada caso concreto deve observar ainda as 

normas insertas na Convenção e no Regimento interno de cada Condomínio. 

Cabe ainda observar que, em Parecer SEI-GDF n.º 26/2020 - 

CACI/GAB, o secretário da Casa Civil, Valdetário Andrade Monteiro, equiparou as 

áreas comuns dos Condomínios à áreas públicas stricto sensu:  

 

Em que pese as áreas comuns dos condomínios residenciais não 
serem áreas públicas stricto sensu, o são de forma ampla, lato sensu, 
uma vez que nelas não somente circulam os moradores dos referidos 
condomínios, mas, também, empregados destes, prestadores de 
serviços, entre outros. Cumpre inclusive salientar que as áreas dos 
pilos dos prédios que estão situados na área tombada de Brasília são 
áreas públicas stricto sensu, sendo vedada qualquer forma de 
proibição da circulação de pessoas nesses espaços. Ou seja, essas 
áreas comuns dos condomínios são espaços que facilitam a 
contaminação pelo novo coronavírus. 

 

 

Tal entendimento atrai para os Condomínios a aplicabilidade dos 

Decretos Distritais, que visam conter a disseminação do COVID-19, inclusive no que 

concerne as penalizações,  

 
Não se pode desconsiderar ainda, que tais medidas também 

servem para resguardar os empregados e colaboradores, em condomínios. 

 

Inclusive é oportuno destacar os termos das notificações emitidas 
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pelo órgão fiscalizador do trabalho e que estão sendo objeto de notificações da 

Secretaria Regional do Trabalho, verbis:  

 

O Auditor-Fiscal do Trabalho que assina abaixo, autoridade do 

Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, nos termos do disposto 

nos §§ 3º e 4º, do art. 630, da Consolidação das Leis do Trabalho, 

bem como nos incisos IV e X do artigo 18 do Regulamento de 

Inspeção do Trabalho (aprovado pelo Decreto nº 4.552, de 

27/12/2002), informa que a empresa supra qualificada passará por 

procedimento de auditoria mediante ação fiscal, e encontra-se 

NOTIFICADA para: 1. Orientar todos trabalhadores sobre as 

medidas de prevenção de contágio pelo coronavírus (COVID-19), 

especialmente sobre a forma correta de higienização das mãos, 

uso correto de máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção 

e sobre os demais cuidados. 2. Impedir a aglomeração de 

trabalhadores e demais pessoas nos ambientes de trabalho, 

com o distanciamento mínimo de 2 m (dois metros) entre as 

pessoas, conforme recomendações emitidas pelo Ministério 

da Saúde e demais órgãos locais dessa área. 3. Garantir que os 

ambientes destinados a tomada de refeições estejam em 

condições de conservação, limpeza e higiene e promover nos 

refeitórios distanciamento adequado entre as pessoas, inclusive na 

fila para servir os alimentos, orientando para que sejam evitadas 

conversas. 4. Divulgar os sintomas da COVID-19 e disponibilizar 

informações da Secretaria de Saúde com a lista dos 

estabelecimentos de saúde definidos que atendem os casos 

suspeitos. 5. Garantir que os ambientes de trabalho sejam 

mantidos bem ventilados, limpos, higienizados, com janelas e 

portas abertas, caso seja possível. 6. Adotar procedimentos de 



 

 

 

 
Setor Gráfico, quadra 01, lote 505, Ed. Barão do Rio Brando, sala 26, Brasília, DF, CEP 70610-410 

3225-9552 

 

9 

limpeza e desinfecção de objetos e superfícies existentes nos 

ambientes de trabalho, tocados com frequência, incluindo 

elevadores, corrimões, maçanetas, materiais de escritório, 

mobiliário, máquinas, equipamentos, computadores (em especial, 

mouses e teclados), celulares, etc. A frequência das ações de 

limpeza e desinfecção (que pode ser feita com água e sabão, 

álcool 70% ou outro produto desinfetante) e os produtos químicos 

utilizados devem garantir a eficiência dos procedimentos. 7. 

Garantir que as instalações sanitárias sejam mantidas em 

adequada condição de conservação, limpeza e higiene. A 

limpeza e higienização devem ser realizadas com a frequência 

necessária para manter o ambiente constantemente limpo e 

evitar a propagação do vírus. 8. Prover os lavatórios de material 

para a limpeza (água e sabão), e toalhas descartáveis para enxugo 

ou secagem das mãos com proibição expressa do uso de toalhas 

coletivas. 9. Monitorar, com auxílio do SESMT, no início da jornada 

de trabalho, a temperatura dos trabalhadores que permanecerão 

realizando as atividades. Quando não houver SESMT, atribuir a 

atividade para trabalhador capacitado. Realizar a medição da 

temperatura com termômetro infravermelho sem contato físico. 

10.Criar e divulgar protocolos para identificação e 

encaminhamento de trabalhadores com suspeita de contaminação 

pelo novo coronavírus antes de ingressar no ambiente de trabalho. 

O protocolo deve incluir o acompanhamento da sintomatologia dos 

trabalhadores no acesso e durante as atividades nas 

dependências do estabelecimento. 11.Fornecer os Equipamentos 

de Proteção Individual – EPI, como máscaras de proteção, e 

prover o local de trabalho com os produtos e materiais de proteção 

e higienização, bem como orientar os trabalhadores sobre o modo 
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correto de utilização desses equipamentos, produtos e materiais e 

exigir o seu uso. 12.Garantir a limpeza e a desinfecção dos 

locais de trabalho e áreas comuns no intervalo entre turnos ou 

sempre que houver a designação de um trabalhador para 

ocupar o posto de trabalho de outro. 13.Os trabalhadores que 

preparam e servem as refeições devem utilizar máscara cirúrgica, 

touca e luvas, com rigorosa higiene das mãos. 14.Proibir 

expressamente o compartilhamento de copos, pratos e talheres 

não higienizados, bem como qualquer outro utensílio de cozinha. 

15.Realizar as reuniões somente por vídeo conferência, 

inclusive as da CIPA, para evitar a aglomeração de pessoas no 

ambiente de trabalho (presencial). 16.SESMT e CIPA, quando 

existentes, devem instituir e divulgar a todos os trabalhadores um 

plano de ação com políticas e procedimentos de orientação aos 

trabalhadores para auxílio na adoção de medidas de prevenção da 

contaminação do ambiente de trabalho. 17.Fornecer Equipamentos 

de Proteção Individual – EPI para os trabalhadores de atendimento 

de saúde do SESMT, como enfermeiros, auxiliares e médicos, de 

acordo com os riscos, em conformidade com as orientações do 

Ministério da Saúde. 18.Garantir que os trabalhadores de 

empresas terceirizadas e/ou prestadoras de serviços que 

realizem atividades no ambiente de trabalho sejam 

contemplados pelas medidas de saúde e segurança 

destinadas aos empregados celetistas do estabelecimento, 

conforme previsão expressa do item 2, do Anexo II da NR-24. 

19.Proibir o uso compartilhado de armários instalados para guarda 

de pertences pessoais, orientar os empregados a somente levarem 

o essencial para o ambiente de trabalho e garantir que os armários 

sejam de uso pessoal e exclusivo. Alternativamente, poderão ser 
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adotadas outras soluções que garantam a higiene e a privacidade 

do trabalhador. 20.Manter o registro (atualizado) de todas as ações 

desenvolvidas pelo estabelecimento para eliminar/reduzir o risco 

de contaminação pela COVID-19 nos ambientes de trabalho. 

21.Dar atenção especial aos trabalhadores responsáveis pela 

higienização e limpeza dos locais de trabalho, inclusive 

terceirizados, garantir que esses trabalhadores recebam e utilizem 

todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI necessários 

para o desempenho da função, assim como aqueles indicados 

para a prevenção da COVID-19 e orientar esses trabalhadores 

sobre os riscos existentes nos locais de trabalho, bem como sobre 

as formas de contágio e de prevenção do coronavírus. 

(...) 

As orientações/recomendações relacionadas na presente 

Notificação têm seu fundamento na Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, capítulo V: Da Segurança e da Medicina do 

Trabalho; nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde 

no Trabalho, em especial, as Nrs: 01, 04, 05, 06 e 24 e nas 

recomendações do Ministério da Saúde e demais órgãos da área. 

(...) 

 

Ou seja, nessa fase de decretação de pandemia, é necessário 

ainda buscar medidas, a fim de mitigar a contaminação de empregados e 

colaboradores no âmbito do condomínio. 

As obrigações do síndico/administrador não se resumem somente 

ao âmbito da legislação civil. O Código Penal também prevê, em seus artigos 267 e 

268, que são crimes contra a saúde pública propagar doenças e descumprir 

determinações do poder público para evitar a propagação de doença contagiosa, 
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podendo o síndico/administrador ao ser omisso quanto à adoção de medidas 

mitigadoras da propagação do vírus COVID 19, ante o potencial infecto-contagioso, 

responder como agente no crime de epidemia.  

 

Desta forma, considerando as atuais circunstâncias, em razão da 

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional emitida 

pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência do Coronavírus (COVID-19); 

atos governamentais que determinam o isolamento social e as legislações 

supracitadas, no entendimento  desta assessoria, fica clara em relação à legitimidade 

de o síndico para restringir o acesso às áreas comuns em uma situação atípica como 

a que enfrentamos, podendo, inclusive, aplicar penalidades àqueles que não 

respeitarem as orientações sanitárias, colocando em risco a coletividade. 

 

Insta aclarar, que a Lei 13.465/2017 introduziu ao Código Civil, a 

previsão de que os condomínios de lotes (condomínios horizontais) também seguem 

a legislação de condomínio edilício.   

  

Art. 1.358-A.  Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes 
que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum 
dos condôminos.   
§ 1º  A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à 
área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial 
construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição.   
§ 2º  Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto 
sobre condomínio edilício neste Capítulo, respeitada a legislação 
urbanística.   

 

Por fim, registre-se que o parecer jurídico desta Assessoria 

Jurídica está delineado na forma acima narrada, observando, apenas, que nosso 

entendimento não representa de forma alguma verdade absoluta, mas buscamos a 

interpretação restrita da lei sob óbice da visão do legislador, bem como da 

jurisprudência e doutrina. 
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Este é o parecer da Assessoria Jurídica do SINDICONDOMINIO.  

 

Brasília, 12 de junho de 2020. 

 

 

DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR              VIVIANE A. S. MESQUITA 

OAB/DF 13.224                                             OAB/DF 14.415 

 


