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Sai o síndico,
entra o líder

Toda grande crise produz, ou revela, 
líderes: por vezes vencedores, por vezes 

péssimos exemplos.  Mas o que 
se espera de um líder em um momento 

de crise? O que é ser um líder?

A resposta é fácil.  São pessoas capazes 
de orientar e influenciar outras pessoas 

ou grupos, que as reconhecem como 
tal. Líder é quem conduz o seu grupo ao 

resultado esperado, fazendo as coisas do 
modo certo, sem truques e nem atalhos.

E que líder é você  à frente do seu 
condomínio? O Jornal do Síndico - Baixada 
Santista espera, com essa edição especial, 

contribuir com a sua vitória.



TSTJ - RECURSO ESPECIAL REsp 
1152148 SE 2009/0156052-4 (STJ)
Data de publicação: 02/09/2013
Ementa: PROCESSO CIVIL. DIREITOS 
REAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
REINVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO. VAGA NA GARAGEM. COI-
SA REIVINDICANDA NÃO INDIVIDUA-
LIZADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação 
reivindicatória (art. 1.228 do CC ), fun-
dada no direito de sequela, outorga ao 
proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se 
encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como 
requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa rei-
vindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprova-
ção da posse injusta. 2. Em condomínio edilício, a vaga de 
garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma 
(art. 1.331 , § 1º , do CC ), desde que lhe caiba matrícula 
independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso 
exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado 
a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) 
área comum, quando sua fruição couber a todos os condô-
minos indistintamente. 3. A via da ação reivindicatória não é 
franqueada àquele que pretende obter direito exclusivo de 
vaga no estacionamento, quando este, na verdade, confi-
gura direito acessório da unidade autônoma ou área de uso 
comum, uma vez que, nessas hipóteses, inexiste requisito 
essencial ao seu ajuizamento, qual seja, a individualização 
do bem reivindicando. 4. No caso em exame, as vagas na 
garagem encontram-se na área comum do edifício ou são 
acessórias aos apartamentos, a depender do que regula a 
convenção do condomínio, o que se torna ainda mais evi-
dente ante a ausência de matrícula autônoma no Registro 
de Imóveis, descabendo, por isso, o manejo da ação reivin-
dicatória. 5. Recurso especial provido.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUR-
SO ESPECIAL AgRg no AREsp 383905 RJ 2013/0270091-
1 (STJ)
Data de publicação: 17/11/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECUR-
SO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS 
AQUISITIVOS DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONDO-
MÍNIO EDILÍCIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL 
E FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVI-
MENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu, com base nos 
fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, que não hou-
ve inadimplemento contratual. O acolhimento das razões 
de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de 
matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula des-
ta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

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.

Quando iniciamos o ano 
de 2020 não tínhamos ideia 
do que ele nos preparava, do 
tamanho dos desafios e da 
intensidade da força e deste-
mor que precisaríamos em-
preender para enfrentá-los. 
Mas eis que de uma hora pa-
ra outra tudo se configura de 
uma maneira muito rápida 
para nos trazer exatamente 
ao ponto onde estamos. 

O cenário atual é sério. O 
Brasil e o mundo inteiro atra-
vessam o que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) de-
clarou, em março, ser uma 
pandemia – status que se dá 
quando uma epidemia se alas-
tra por todos os continentes 
do globo – de um vírus alta-

mente transmissível e de uma 
letalidade considerável entre 
pessoas vulneráveis. 

Tal conjuntura, no porte 
que estamos vendo, é abso-
lutamente inédita na história 
mundial. E como tudo que é 
inédito, estamos vivendo pe-
la primeira vez e aprendendo 
com os próprios erros. Essa 
aprendizagem se dá desde o 
âmbito macro (da esfera das 
grandes autoridades econô-
micas, geopolíticas etc), até 
mesmo às nossas vidas priva-
das e ao gerenciamento das 
dinâmicas das nossas rotinas, 
afinal a vida precisa continuar, 
embora o mundo pareça estar 
parado. 

E quem é que faz a máqui-

na girar quando tudo parece 
estar estagnado, quando as 
pessoas parecem estar parali-
sadas? É a figura do líder que 
se sobressai e é capaz de guiar 
a reação e organizar o funcio-
namento das coisas para que 
a vida prossiga de alguma fora 
minimamente normal. 

No contexto dos condo-
mínios não é diferente e é o 
síndico quem tem que assu-
mir essa postura e fazer ouvir 
a sua voz. Em um momento 
crítico como o que ora pas-
samos, mais do que nunca, 
precisamos de síndicos fortes, 
altivos, de pulso firme, que 
demonstrem ao condomínio 
que têm autoridade para ca-
pitanear o barco em águas 

turbulentas e exercerem seus 
papeis de liderança. 

A todos, e especialmen-
te aos síndicos e síndicas do 
Brasil, desejamos força e sere-
nidade para lidar com os de-
safios da nova fase. Tenham 
todos uma excelente leitura e 
um mês de paz.

Coronavírus: desafio proposto pelo 
momento é o de mostrar liderança
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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.

É a figura do
líder que se

sobressai e é 
capaz de guiar a 

reação e organizar o 
funcionamento das 

coisas para que a vida 
prossiga de alguma fora 

minimamente normal

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência
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administração

*Profa. Rosely Schwartz

A informação é uma impor-
tante arma para enfrentarmos 
o enorme desafio no combate à 
COVID-19. Para tanto, reunimos 
mais alguns esclarecimentos 
com o intuito de orientar o ad-
ministrador de condomínios em 
suas ações. 

É essencial informar a todos 
que faz parte das atividades do 
síndico, definidas no Código Ci-
vil/2002 e Lei 4591/64, preserva-
rem a segurança e os interesses 
comuns dos moradores, não po-
dendo ser omisso, negligente ou 
imprudente.

Desta forma, ele deve comu-
nicar, por meio de circulares, que 
as ações que estão sendo ado-
tadas são embasadas nas orien-
tações do Ministério da Saúde e 
visam minimizar os riscos de con-
tágio, e que as pessoas precisam 
ser positivas e ter calma.

Sobre a limpeza das áreas co-
muns – Como no condomínio 
vários espaços já estão fechados 
neste momento, os funcionários 
terão mais tempo para refazerem 
a limpeza de algumas áreas, prin-
cipalmente os halls de entrada e 
halls dos apartamentos, maçane-
tas, corrimãos e partes metálicas.
Produtos para a higienização das 
áreas comuns - É recomendado o 
uso de desinfetante profissional, 
que, além de bactericida, seja 
fungicida e viricida.  Os funcio-
nários deverão usar mascarás e 
luvas descartáveis durante todo 
o tempo que permanecerem no 
condomínio e durante o trajeto 
para casa.
Ainda sobre os cuidados com os 
funcionários – Deve-se ter espe-
cial atenção à higiene das mãos 
e roupas e serem orientados, 
quando possível, logo que che-
garem ao condomínio, tomarem 
banho, antes de colocar o uni-
forme, reduzindo assim a possi-
bilidade de contágio durante o 
transporte. 
Quanto ao número de funcio-
nários – Para os funcionários 
na faixa de risco, maiores de 60 
anos ou com algum tipo de doen-
ça pré-existente, recomenda-se 
que fiquem em casa e estudar a 
possibilidade de antecipação das 

férias desses funcionários. Para 
os que estão trabalhando, esta-
belecer horários diferentes para 
as refeições e alterar o horário 
de trabalho, para que tenham 
condições de utilizarem trans-
porte coletivo com menor fluxo, 
usando máscaras e pagar vale ga-
solina para os funcionários que 
quiserem utilizar o próprio carro 
como meio transporte.
Na falta de funcionário para 
atender a escala de trabalho 
do edifício - O síndico poderá, 
em caráter emergencial e com a 
aprovação do conselho, contra-
tar funcionários temporários.
Funcionário com suspeita ou já 
diagnosticado com o COVID-19 
- É importantíssimo, que o síndi-
co seja imediatamente avisado, 

para que seja afastado imediata-
mente para poder ser recuperar 
e seja refeita a escala de traba-
lho.
Uso do Fundo de Reserva – Para 
poder viabilizar muitas das medi-
das mencionadas, o síndico pre-
cisará de recursos, sendo às ve-
zes necessário utilizar o Fundo de 
Reserva. Por tratar-se de gastos 
emergenciais, ele deve comparti-
lhar as demandas com o conse-
lho, em reunião virtual, e obter a 
aprovação para o uso. Após essa 
aprovação, os moradores deve-
rão ser informados, por meio de 
circulares, sobre ações que estão 
sendo adotadas e os respectivos 
valores utilizados. Logo que for 
possível, o síndico deverá con-
vocar uma assembleia para que 

haja a ratificação desses gastos.
Assembleia – A recomendação 
é de cancelar as já convocadas 
e de adiar as que haviam sido 
planejadas. No entanto, quando 
esses procedimentos não forem 
possíveis, e, mesmo que a con-
venção não traga essa previsão, 
o síndico, diante de uma situação 
extrema, não deve ser omisso e 
nem negligente, permitindo-se, 
assim, organizar a assembleia 
para que seja virtual, mencio-
nando o nome do presidente e 
do secretário. Desta forma, os 
moradores votarão por meio de 
aplicativos ou vídeo conferência, 
podendo ser gravada. É possível 
também, neste momento de ris-
co, apurar os votos por escrito, 
exigindo a identificação formal 

do condômino, com números do 
RG, CPF e assinatura. Devem-se 
registrar em uma ata os resulta-
dos obtidos, com a assinatura do 
presidente e do secretário. Logo 
que passar o risco de contágio, 
convocar uma assembleia, de 
acordo com a convenção, sendo 
pauta a leitura da ata anterior e 
ratificação de todas as decisões 
adotadas na crise, inclusive os 
valores usados do Fundo de Re-
serva. 

*Profa. Rosely Schwartz - Au-
tora, coordenadora e docente do 
Curso de Administração de Con-
domínios e Síndico Profissional – 
presencial – na FECAP e online – 
OCONDOMINIO. Autora do livro 
Revolucionando o Condomínio – 
15ª Edição – Editor Benvirá.
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Parecer sobre fechamento de áreas 
comuns e cancelamento de assembleias

cotidiano

Em virtude da situação ex-
cepcional que ora padece o 
Brasil e todo o mundo devido 
à pandemia do novo corona-
vírus, a qual obriga todos a 
mudar drasticamente suas 
rotinas, o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) aprovou reso-
lução assinada pelo ministro 
Dias Toffoli no dia 19 de mar-
ço estabelecendo, no âmbito 
do Poder Judiciário, regime de 
Plantão Extraordinário, para 
uniformizar o funcionamento 
dos serviços judiciários. 

Conforme a norma, os pra-
zos processuais estão suspen-
sos até 30 de abril (informa-
ção colhida durante a redação 
desta matéria). Tal resolução, 
entretanto, não se aplica ao 
STF (Supremo Tribunal Federal) 
e à Justiça Eleitoral. Síndicos e 
assessores jurídicos do condo-
mínio devem estar atentos à 
esse momento de excepciona-
lidade. 

Houve, então, a suspensão 
do trabalho presencial de ma-
gistrados, servidores, estagiá-
rios e colaboradores nas unida-
des judiciárias, mas assegurada 
a manutenção dos serviços es-
senciais em cada Tribunal. Se-
gundo o artigo 2º da resolução, 
o Plantão Extraordinário fun-
cionará em idêntico horário ao 
do expediente forense regular, 
estabelecido pelo respectivo 
Tribunal.

Em que consiste essa medi-
da? Foram definidas atividades 
essenciais a serem prestadas, 

*Dr. Rodrigo Karpat

Diante do colapso ocasiona-
do pela Covid-19, o coronavírus, 
em âmbito mundial, os condo-
mínios têm sido orientados por 
gestores, advogados e especia-
listas da área médica para sus-
penderem as assembleias com 
o fim de impedir qualquer tipo 
de aglomeração. 

Se caminharmos para um ce-
nário igual ao da Europa e EUA, 
com a rápida propagação do ví-
rus, chegaremos a um momento 
em que as cidades começarão a 
ficar em quarentena com restri-
ção de circulação, sendo impos-
sível a realização de assembleias. 
Com a isso a vida condominial 
ficará prejudicada. 

Diante desta situação, que 
poderes têm os síndicos dian-
te da urgência que a situação 
comporta para suspenderem as-
sembleias e utilização de áreas 
comuns?

Entendo que os síndicos têm 
poderes executivos para que em 
situações extremas como a que 
estamos vivendo, tome medidas 
extremas, mesmo sem a realiza-
ção de assembleia. 

Questiono - O síndico tem 
poderes para interditar uma 
piscina com vazamento ou sem 
condições de uso? O síndico tem 
poderes para interditar área co-
mum em função da queda de 
pastilhas?  Sim, com o embasa-
mento de que ao síndico compe-
te o poder e dever de diligenciar 
e fazer guarda das áreas comuns 
(Art. 1.348, V do Código Civil). 
E medidas como o fechamento 
de áreas de grande circulação, 
como a restrição no uso dos ele-
vadores, são muito mais do que 
diligências e guarda das áreas 
comuns, são uma questão de 
saúde pública e proteção ao di-
reito a vida Art. 5º da Constitui-
ção Federal. 

Cancelamento das assembleias 
e mandato do síndico

O término do mandato do 
síndico com certeza é um gran-
de problema a ser superado, 
uma vez que o condomínio sem 
comando fica à deriva. Logica-
mente que a orientação técnica 
é que o condomínio eleja seu 
representante legal antes do tér-
mino do mandato, mas em casos 
extremos, como o que estamos 
vivendo agora, com a pandemia 
do Covid-19, a situação pode 
temporariamente mudar. 

Precisamos considerar a im-
possibilidade involuntária de 
eleição de novo representante 
legal do condomínio. Neste caso 
o antigo síndico continua no 
mandato até a nova eleição. Cer-
tamente que pode haver prejuí-

zo com esta medida, tais como: 
a falta de representatividade 
para representar o condomínio 
em juízo ou perante as institui-
ções financeiras.

Neste sentido, o imortal J. 
Nascimento Franco: “ Quando 
termina o prazo do mandato do 
´sindico sem a eleição de outro, 
duas soluções podem ocorrer 
para se evitar a acefalia do con-
domínio: o síndico continua até 
a eleição no exercício da função, 
ou a transfere ao subsíndico, se 
existir, ou, ainda, a qualquer ou-
tro membro do conselho Fiscal, 
que deverá convocar logo uma 
Assembleia para eleger nova 
administração”  J. Nascimento 
Franco, 5ª edição Editora Foren-
se, 2009. 

Nas situações acima destaca-
das, entendo que os atos prati-
cados necessariamente devam 
ser ratificados em assembleia a 
ser convocada o quanto antes. 

E ainda, se utilizando de ana-
logia ao Condomínio Voluntário, 
temos no Art. 1.324 do Código 
Civil, que o condômino que ad-
ministrar sem oposição dos ou-
tros presume-se representante 
comum.

Conclusão
Desta feita, é obvio que em 

término de mandato, novo sín-
dico deve ser eleito. Porém a 
situação do Covid-19 altera a re-
alidade fática da situação, assim 
como, neste mesmo sentido, o 
síndico fica atrelado as decisões 
assembleares, as determinações 
da Convenção, Regimento Inter-
no e as leis, e também, por ób-
vio, diante da situação peculiar, 
e em atendimento ao interesse 
coletivo, o síndico tem poderes 
para desempenhar função exe-
cutiva, para agir em nome da 
sua comunidade e fechar áreas 
comuns de forma justificada ou 

de não realizar uma assembleia 
em função do risco iminente e 
real de contaminação pela pan-
demia que assola o mundo. 

*Dr. Rodrigo Karpat - Ad-
vogado militante na área cível 
há mais de 10 anos, é sócio 
fundador do escritório Karpat 
Sociedade de Advogados e con-
siderado um dos maiores espe-
cialistas em direito imobiliário 
e em questões condominiais do 
país. Além de ministrar pales-
tras e cursos em todo o Brasil, é 
colunista da ELEMIDIA, do por-
tal  IG, do site Síndico Net, do 
Jornal Folha do Síndico, do Con-
domínio em Ordem e de outros 
50 veículos condominiais, além 
de ser consultor da Rádio Jus-
tiça de Brasília  e ter aparições 
em alguns dos principais veícu-
los e programas da TV aberta, 
como É de Casa, Jornal Nacio-
nal, Fantástico, Programa Mu-
lheres, Jornal da Record, Jornal 
da  Band, etc. Também é apre-
sentador do programa Vida em 
Condomínio da TV CRECI.  Mes-
trando em Direito pela Ponti-
fícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP) e professor 
da FAAP. É Coordenador de Di-
reito Condominial na Comissão 
Especial de Direito Imobiliário 
da OAB-SP e Integrante do Con-
selho de Ética e Credenciamen-
to do Programa de Auto-regula-
mentação da Administração de 
Condomínios – PROAD.

Justiça trabalhando em regime 
especial durante a pandemia

garantindo-se, minimamente, 
a distribuição de processos ju-
diciais e administrativos, com 
prioridade aos procedimentos 
de urgência; serviços destina-
dos à expedição e publicação 
de atos; atendimento aos ad-
vogados, procuradores, defen-
sores públicos, membros do 
Ministério Público e da polícia 
judiciária, de forma prioritaria-
mente remota e, excepcional-
mente, de forma presencial.

O atendimento presencial 
de partes, advogados e interes-
sados está suspenso, e deverá 
ser realizado remotamente pe-
los meios tecnológicos disponí-
veis. Para tanto, cada unidade 
judiciária deverá manter canal 
de atendimento remoto, a ser 
amplamente divulgado pelos 
tribunais. 

É válido ressaltar que tais 
medidas, bastante rígidas, 
fizeram-se necessárias devido 
à gravidade da situação é pelo 
fato de a crise sanitária estar 
sendo ocasionada por um vírus 
de altíssima transmissibilidade. 
Dessa maneira, promover cui-
dados que garantam o distan-
ciamento físico e isolamento 
social são atitudes extrema-
mente necessárias para desa-
celerar o avanço da doença.

Justamente por isso, a reso-
lução do CNJ também determi-
nou a exclusão da escala pre-
sencial todos os magistrados, 
servidores e colaboradores 
identificados como de grupo de 
risco, que compreende pessoas 
com doenças crônicas, imunos-
suprimidas, com doenças respi-
ratórias e outras com morbida-
des preexistentes que possam 
conduzir a um agravamento do 
estado geral de saúde a partir 
do contágio, com especial aten-
ção para diabetes, tuberculose, 
doenças renais, HIV e coinfec-
ções, e que tinham retornado 
de viagem em regiões com alto 
nível de contágio.



Como fica a vida de quem
mora em condomínios? 

especial Coronavírus

abril - 2020
www.jornaldosindico.com.br/baixadasantista

Página 5

Com mudanças drásticas em todos os setores, a 
pandemia de coronavírus alterou, também, a rotina 
dos condomínios. Salões de festas, academias, piscinas, 
pracinhas e outras áreas comuns foram fechadas, na 
tentativa de evitar aglomerações e reduzir a circulação 
de pessoas pelos ambientes.  

No prédio com mais de cem apartamentos em que 
Vanessa Alapont é síndica, um comunicado foi deixado 
debaixo das portas dos moradores para avisar sobre as 
novas regras: fechamento total de todas as áreas comuns 
por tempo indeterminado e a recomendação para evitar 
a circulação de pessoas e serviços externos. Dispensado-
res com álcool gel foram distribuídos em áreas estratégi-
cas e palitinhos de dentes foram colocados no elevador 
para que os condôminos não precisem tocar nos botões 
diretamente com os dedos. 

“Uma moradora e a filha fizeram. Ela perguntou se 
poderiam colocar. Todo mundo adorou. Hoje, vamos re-
por os palitos. Mesmo com uma redução na circulação, 
já foram gastos mais de 800 palitinhos de quarta (18) 
para cá”, conta Vanessa.

Autora da iniciativa, Adriana Aparecida Paz, docente 
da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre, diz que teve a ideia após ver alguns vídeos em 
grupos de WhatsApp. “Como eu tinha os materiais em 
casa, optamos por fazer”.

Foi então que ela e a filha Marcella, quatro anos, se 
debruçaram na atividade de cravar palitos de dentes em 
bolinhas de isopor para distribuí-los pelos quatro eleva-
dores dos prédios. “Isso contribui no sentido de tentar 
reduzir a transmissão”, justifica Adriana. 

E o trabalho em equipe é grande no condomínio: as 
mães do prédio trocam por mensagens as atividades 
repassadas pelas escolas dos seus filhos. Cada morador 
que precisa ir para a rua se oferece para buscar itens para 
os vizinhos, especialmente os mais velhos. O zelador tem 
ajudado com as entregas feitas na portaria, na tentativa 
de diminuir o trânsito pelas dependências.  

“Parou a circulação. Só passam as pessoas que vão 
para rua ou quem precisa levar seus pets para fazer as 
necessidades”, elata Vanessa.

Há limites?
Em vigor por tempo indeterminado, as restrições im-

postas pelas administrações dos condomínios têm am-
paro legal. Conforme o advogado Ricardo da Rocha Neto, 
especialista em direito civil, empresarial e imobiliário, do 
escritório Abe Giovanini, cabe aos síndicos a observação 
das suas atribuições determinadas pelo artigo 1.348 do 
Código Civil. Também é necessário verificar a convenção 
do condomínio e as recomendações das autoridades sa-
nitárias, que devem ser obedecidas.  

“As áreas comuns consideradas não essenciais, como 
salões de festa, piscinas, brinquedotecas e academias, 
podem sofrer grandes restrições em seu uso ou, a de-
pender do significativo fluxo de pessoas em um grande 
condomínio por exemplo, ter suas atividades suspensas, 
com restrição total do acesso. Em uma situação normal, 
o mais adequado seria definir regras em assembleia, mas 
na atual conjuntura, admite-se que o síndico tome as de-

cisões mais efetivas e adequadas para garantir a saúde 
dos moradores do edifício”, explica.

Ele acrescenta que em prédios menores, com menos 
moradores, pode-se decidir pelo não fechamento dessas 
áreas, desde que cada usuário cumpra regras rígidas de 
limpeza. Limitações de horários e de número de pessoas 
também podem ser determinadas. Até mesmo os locais 
a céu aberto, como terraços, churrasqueiras e pracinhas 
podem ser limitados ou completamente fechados, ga-
rante o advogado. Como a recomendação das autori-
dades sanitárias e especialistas em infectologia contra o 
coronavírus diz respeito a um distanciamento social, as 
áreas abertas também poderão ser fechadas ou sofrer 
sérias restrições de uso em prol do interesse, salubridade 
e bem-estar coletivos. Não haveria nem sentido lógico 
permitir-se a realização de um churrasco onde as pesso-
as ficam muito próximas umas das outras em um mo-
mento tão crítico da epidemia.  Se até mesmo as praias 
estão sendo fechadas, há mais justificativa técnica para 
se fechar espaços abertos menores como pracinhas, ar-
gumenta.

Outro alerta do especialista é para atividades de hos-
pedagem, como de Airbnb. Segundo ele, nesse momen-
to, por conta da rotatividade em estadias de curto prazo, 
o serviço deve ser suspenso.

Esclareça suas dúvidas
Advogado do escritório Abe Giovanini, Ricardo da Ro-

cha Neto, especialista em direito civil, empresarial e imo-
biliário, tira dúvidas relacionadas aos direitos e deveres 
nos condomínios neste período:

01 - Administradoras de condomínios são obrigadas a 
fornecer álcool gel? Limpar mais vezes elevadores, ma-
çanetas e corrimãos?  

Sim. Os administradores de condomínio e síndicos 
devem se manter atualizados e agir de forma proativa 
quanto às orientações e determinações das autoridades 
sanitárias que estão à frente da gestão da crise, sejam 
federais, estaduais ou municipais. Podem contar com o 
auxílio de associações da classe de empresas imobiliárias 
ou mesmo da própria Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) ou de assessores jurídicos dos condomínios que já 
vêm emitindo pareceres para orientação específica.  
02 - Como fica a questão dos entregadores, tendo em 
vista que muitas pessoas estão trabalhando de casa 
agora? Eles podem ser proibidos de circular pelas de-
pendências dos prédios?  

Sim. Diante do contexto e das recomendações por 
partes das autoridades, eles podem representar uma 
ameaça aos moradores se for permitida sua livre circu-
lação no condomínio. É preciso que sejam estabelecidas 
regras para o controle da porta de entrada, já que esta 
pode se tornar um fator importante de contágio, sendo 
recomendável possibilitar a abertura remota da porta. 
Até mesmo a identificação biométrica dos próprios mo-
radores deveria ser evitada nesse momento, pelos riscos 
do contágio ao ser tocada por diversas pessoas.
03 - Quanto aos prestadores de serviços dos condômi-
nos, como empregadas e babás, por exemplo, pode ha-

ver proibição de entrada dessas pessoas?  
Considerando a lógica do distanciamento social e, 

pela relevância de tais prestadores de serviços, embora 
possa se cogitar restrições em um momento inicial, pode 
vir a ser necessária a efetiva proibição da entrada de tais 
pessoas. É possível alguma flexibilização como cuidado-
res e enfermeiros particulares para idosos que requeiram 
tais cuidados por questões graves de saúde.  
04 - Em um condomínio em que um morador está com 
suspeita de covid-19: o que os outros moradores po-
dem e o que não podem fazer se avistarem esta pessoa 
circulando pelas áreas comuns?  

Nessa situação, o morador que avistar o suspeito ou o 
doente deverá reportar ao síndico ou à administração do 
condomínio, os quais, uma vez confirmada a suspeita e a 
doença, inclusive tem obrigação legal de noticiar a ocor-
rência às autoridades sanitárias, sob pena de responde-
rem também criminalmente, a exemplo das hipóteses 
previstas nos artigos 267 a 269 do Código Penal, relativos 
aos Crimes contra a Saúde Pública – Epidemia, Infração 
de medida sanitária preventiva e Omissão de notificação 
de doença. O morador doente deve ser prontamente 
orientado a permanecer em quarentena domiciliar mo-
nitorada, com isolamento social.

O morador que avistar o caso suspeito não deverá re-
velar a identidade do morador suspeito ou doente para 
os demais condôminos, devendo preservá-la e revelá-la 
tão somente para os gestores condominiais, os quais te-
rão  que comunicar aos demais condôminos acerca da 
confirmação da doença no condomínio e intensificação 
de ações de higiene, limpeza e prevenção. (fonte: Gaú-
chaZH).

ATA DE REUNIÃO
A ata de reunião existe para se ter um registro formal do que foi discutido em assembleia. Portanto, ela tem 

valor documental. É comum acreditar que é tarefa do síndico redigi-la, já que ele é o gestor do condomínio, con-
tudo, praticamente todas as convenções condominiais vetam a escolha dele para isso. O dever de escrever a ata é 
designado, geralmente, a um secretário escolhido pelo presidente da assembleia. Muitos secretários optam pelo 
uso do computador, imprimindo o texto final ao término da assembleia. Entretanto, não há impedimentos para que 
a ata seja escrita manualmente em um papel ou mesmo diretamente no livro de atas do condomínio. A narrativa 
deve ser clara e objetiva, pontuando fielmente as colocações que foram expressas na ocasião e as decisões toma-
das a respeito de cada pauta, não esquecendo o quórum (quantos votantes) teve cada votação. A mesma deve ser 
assinada por todos os presentes.

TOLDOS 
Os toldos são instalações benéficas tanto como proteção contra a chuva quanto contra a incidência de lumi-

nosidade solar excessiva. Em ambas as situações, as intempéries climáticas são determinantes para definir a vida 
útil do produto. Independentemente do tipo de toldo, uma regra primordial deve ser observada: as instruções do 
fabricante devem ser seguidas, pois cada material pode ter especificidades próprias.De modo geral, existem atu-
almente no mercado dois principais tipos de toldos: os rígidos e os maleáveis. Os primeiros são frequentemente 
encontrados com os materiais policarbonato e metal, muito populares em condomínios, pois são de fácil manuten-
ção e acumulam menos sujeira. O segundo tipo, maleável, é constituído de lona ou tecido e geralmente têm cor, 
sofrem nuances de acordo com o tempo de exposição ao sol e à chuva, portanto deve se ter muito cuidado com os 
produtos químicos usados na limpeza.
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1. Reduza o acesso a áreas comuns
O síndico não só pode, como deve reduzir acesso 

a áreas comuns, como piscina, playground e até ele-
vadores. Entretanto, em relação aos elevadores, cabe 
lembrar que não é possível discriminar pessoas que 
precisam usá-lo. É fundamental higienizar os eleva-
dores e todas as áreas de acesso ao condomínio com 
maior rigor. 

2. Limite a circulação de animais
Até então, se desconhece qualquer orientação ofi-

cial sobre cuidados especiais com animais. Por pre-
caução, é melhor limitar a circulação dos animais em 
áreas comuns e o contato deles com pessoas infec-
tadas.

3. Capriche na limpeza de puxadores e corrimãos
Todo cuidado com a administração interna do con-

domínio não é exagero. É preciso redobrar os cuida-
dos com a limpeza de puxadores e corrimãos.

4. Afaste funcionários do grupo de risco
Porteiros, faxineiros e outros funcionários do gru-

po de risco (pessoas com mais de 60 anos, hiper-
tensos, diabéticos, fumantes e pessoas que estejam 
fazendo tratamento com quimioterapia) devem ser 
afastados do convívio do condomínio, mas os paga-
mentos devem ser mantidos.

5. Reduza a circulação de funcionários
É preciso lembrar que muitos funcionários do 

condomínio usam transporte público para chegar ao 
local de trabalho e estão mais expostos à contami-
nação. Portanto, é recomendável reduzir a circulação 
de funcionários, mas sem deixar de pagá-los. Pode 
ser feito um rodízio.

6. Postergue reuniões e assembleias
As reuniões e assembleias devem ser postergadas. 

Condomínios só podem fazer reuniões virtuais se elas 
estiverem precisas na convenção ou forem aprovadas 
em alguma assembleia.

7. Evite a entrada de entregadores
Evite aumentar o fluxo de pessoas nas portarias, 

não importa quem seja.

8. Proíba festas nos salões ou o uso de churras-
queiras

Os síndicos devem proibir qualquer aglomeração 
no condomínio. A situação exige a tomada de deci-
sões difíceis, para manter a responsabilidade com a 
vida de todos e evitar pânico.

Condomínios devem 
estabelecer regras que 
evitem aglomerações

especial Coronavírus

Desde o mês de março, 
com a decisão da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
em decretar o status de pan-
demia devido à dissemina-
ção do coronavírus, todo o 
mundo tem se mobilizado 
na tentativa de deter esse 
microrganismo e diminuir a 
velocidade do contágio da 
doença por ele causada, a 
Covid-19. 

Tal situação mudou dras-
ticamente a rotina dos bra-
sileiros, de um modo nunca 
antes visto. Tudo isso visando 
a obediência principal que é a 
de diminuir tanto quanto for 
possível contatos interpes-
soais próximos e, portanto, 
evitar aglomerações, uma vez 
que se sabe que o vírus da 
Covid-19 é transmitido por 
gotículas de saliva expelidas 
durante a fala e outras secre-
ções corporais que podem fi-
car fixadas no corpo e superfí-
cies inertes. 

O que as autoridades sani-
tárias pedem é que todo cida-
dão faça sua parte e busque 
restringir o contato com ou-
tras pessoas. Os condomínios 

podem ajudar a evitar aglo-
merações e também a cons-
cientizar os seus moradores. 
A primeira das medidas deve 
ser suspender as reuniões 
presenciais. 

Foi o que fez a síndica Pa-
trícia Leite, administradora de 
um residencial em Porto Ale-
gre (RS). “Quando os noticiá-
rios começaram a falar sobre 
medidas de contenção e isola-
mento eu imediatamente to-
mei a iniciativa de suspender 
a assembleia que tínhamos 
agendada para o mês de mar-
ço, a qual ainda não foi remar-
cada”.

Além da suspensão de reu-
niões condominiais, é impor-
tante que seja igualmente ve-
tada toda e qualquer reunião 
dentro do prédio. Para tanto, 
recomenda-se que sejam fe-
chados os espaços de uso 
coletivo, tais como piscina, 
churrasqueira, espaço gour-
met, quadras poliesportivas, 
academias de ginástica, sa-
lões de jogos. 

Os salões de festas que 
trabalham com agendamen-
to prévio devem desmarcar 

suas reservas e comunicar os 
condôminos por escrito, jus-
tificando que por motivo de 
força maior e pela seguran-
ça sanitária da coletividade, 
aquela ação está sendo toma-
da. Novas reservas não devem 
ser feitas até que a situação se 
normalize. 

Além dessas medidas, é 
fundamental que o síndico 
ou síndica acompanhe as atu-
alizações de notícias sobre 
a pandemia de coronavírus 
diariamente em canais de 
notícias com credibilidade, 
que repassem informações de 
fontes oficiais, para assim po-
der transmiti-las aos demais 
moradores.  

É válido espalhar pelo con-
domínio avisos básicos de cui-
dados com a própria higiene, 
princípios do isolamento, as 
regras temporárias do condo-
mínio e também desaconse-
lhando os moradores a rece-
berem visitantes. Para vencer 
uma situação de crise como 
esta é necessário que cada 
um faça sua parte com res-
ponsabilidade e empatia. 
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o amor está no ar

Mensagem de otimismo 
projetada em fachada de prédio

“Vai passar”, diz a mensagem projetada em um edifício no bairro Marapé, em Santos, 
no litoral de São Paulo, nos últimos dias. A mensagem se refere ao momento de isolamento 
social, quarentena e pandemia por conta do novo Corona vírus. Poucos minutos antes da pro-
jeção, crescia no empresário Antonio Augusto Ribeira Junior, de 38 anos, o desejo de mandar 
uma mensagem positiva para confortar maior número de pessoas que ele conseguisse. Ele 
conseguiu.

Procurado pelo site de notícias G1, o empresário conta que a ideia veio durante o jantar, após 
acompanhar ao noticiário local. “Só estava vendo desgraça, queria passar uma mensagem para 
as pessoas. Pensei em escrever algo e publicar nas redes sociais, mas antes lembrei que tinha 
um projetor e resolvi testar para ver se funcionava”, conta.

“Deu certo, funcionou. Começamos a ouvir aplausos, gente gritando que ia passar, assobian-
do, agradecendo. Poucos minutos depois, começamos a ler relatos nas redes sociais de pessoas 
dizendo que se emocionaram, mesmo sem saber de onde vinha a mensagem”, disse Antonio.

O empresário decidiu repetir a ação diariamente, sempre das 21h à 23h. A projeção é feita 
em um edifício na Rua Moura Ribeiro, no bairro Marapé. “Fazer isso tira a minha angústia, por-
que sei que, pelo menos naquele momento, alguém vai ler e se sentir confortado em um dia 
ruim.”

As projeções diárias com mensagens positivas repercutiram nas redes sociais e vizinhos de 
Antonio descobriram a autoria da ação e incentivaram-no a continuar. “Muita gente veio me 
mostrar, dizendo que tinha visto algo muito legal, sem saber que era eu. Muita emoção.”

A advogada Luciana Farah está em isolamento domiciliar desde o dia 17 deste mês. Ela, que 
tem um filho de apenas um ano, criou o costume de ficar na varanda do seu apartamento, no 
bairro Macuco, aproveitando o ar fresco durante a quarentena.

“Fui à varanda como de costume e vi uma claridade forte, não sabia o que era. Olhei para 
o lado e encontrei a mensagem no prédio à frente. Senti um conforto, sabe? Emocionei-me”, 
conta. O isolamento não tem sido fácil para a advogada. “Ainda mais com uma criança pequena. 
Nem descer do prédio estamos descendo. Acabamos recebendo muitas notícias negativas, ruins 
e vídeos assustadores o dia inteiro”, desabafa. “Ver algo assim nos conforta. Vai passar.” (fonte: 
Juliana Steil - G1)

“Foi uma surpresa muito grande”, afirma dona Celi
Uma idosa comemorou o aniversário de 100 anos na jane-

la de um apartamento na Vila Velha, no Espírito Santo, devido 
ao isolamento social imposto pela pandemia do novo coro-
navírus. Para não deixar a data passar em branco, vizinhos 
organizaram uma serenata para a Celi Silva Mello, a nova cen-
tenária, na última terça-feira de março, dia 30.

A vizinha Adriana Morelato conhece dona Celi há anos e 
já planejava uma comemoração especial para a amiga, mas 
devido à quarentena, a idosa não pode sair de casa.

Seguindo toas medidas necessárias, Adriana convocou os 
vizinhos para fazer uma serenata embaixo da janela da ani-
versariante, que adorou a surpresa e agradeceu gravando 
um vídeo. “Quero agradecer à minha turma do prédio. Estou 
completando 100 anos de idade, graças a Deus, estou lúcida. 
Foi uma surpresa muito grande para mim, eu adorei”, disse.

Vizinhos cantam 
parabéns à idosa que 
fez 100 anos

Depois de mobilizações em prédios e con-
domínios, em que moradores colavam bilhe-
tes no elevador e corredores oferecendo ajuda 
para idosos e pessoas em grupos de risco, ago-
ra a solidariedade se volta também a vítimas 
de violência doméstica. 

A mensagem agora não traz a proposta de ir 
ao mercado ou farmácia, mas para ceder o pró-
prio apartamento para mulheres que sofrem 
com agressões e não tem para onde escapar.

“Se precisar de ajuda, corra para cá. Aparta-
mento 602. Você não está sozinha Pode gritar, 
pedir socorro, a gente abre a porta para você.” 

O bilhete tem sido compartilhado nas redes 
sociais e já começa a ser replicado. Faz um aler-
ta também aos possíveis agressores — “Você 
não vai se esconder atrás da covid-19. Estamos 
de olho e chamaremos a polícia”. 

A mobilização parte de dados e da análise 
de especialistas afirmando que o período de 
confinamento vai aumentar os casos de violên-
cia doméstica.

A advogada Gabriela de Souza, do escritó-
rio Advocacia para Mulheres, explica que os fa-
tores que levam ao aumento de violência são 
o maior tempo de convivência e a sobrecarga 
de estresse em um momento de insegurança, 
como o que vivemos, fazendo com que a ten-
são se intensifique. 

Além disso, pontua, a rede de apoio que 

poderia acolher essa mulher está parada, o 
que faz o agressor ter certeza da impunidade. 
Por isso, oferecer abrigo próximo pode ser de 
grande ajuda neste momento.

“A mulher não pode ir para a casa de al-
guém, da mãe, por exemplo, como costuma 
acontecer. Não consegue falar com uma ami-
ga para pedir ajuda, justamente porque não 
está em segurança para fazer uma ligação na 
mesma casa que o seu agressor está. Ele pode 
ouvir e a situação ficar pior”, diz.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos registrou um aumento de 17% 
nas denúncias feitas ao 180, número do gover-
no federal que presta atendimento a mulhe-
res vítimas de violência. Foram 829 nas duas 
primeiras semanas do mês, contra 978 na últi-
ma semana, quando foi instaurado o distancia-
mento social em grande parte do país.

A ministra Damares Alves disse, em nota, 
que o aumento de denúncias é decorrência 
do confinamento, que abriga vítimas a convi-
verem de forma mais intensa com seus agres-
sores.

“Pela nossa experiência, sabemos que o 
agressor é, na maioria das vezes, uma pessoa 
da família ou então muito próxima. Por isso, 
durante a quarentena, estamos reforçando os 
mecanismos que ajudam essas mulheres a de-
nunciar”, afirmou.

“Corra para cá”: bilhete em 
elevador oferece ajuda para 
vítima de violência

Um mercadinho montado dentro de um condomínio de 
Curitiba tem ajudado moradores a se manterem em isola-
mento social.

Uma empresa montou o estabelecimento em uma área co-
mum do prédio, que fica no bairro Boa Vista, onde os morado-
res podem comprar itens de necessidade básica, como alimen-
tos, bebidas, produtos de limpeza e papel higiênico.

“No início da semana eu precisei de alguns de produtos de 
mercado, mas nem precisei sair para fazer as compras”, disse 
a moradora Lorena Oliva. A loja funciona sem vendedores. Os 
moradores pegam os produtos que precisam e pagam por conta 
própria.O pagamento pode ser feito por um aplicativo de celu-
lar ou em uma máquina de cartão de crédito ou débito no local.

Mercadinho próprio!
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Obras no condomínio em
meio à crise do coronavírus 

especial Coronavírus

Diversas medidas de com-
bate ao avanço do coronavírus 
foram adotadas para restringir 
a circulação de pessoas, como a 
recomendação de reclusão em 
ambiente domiciliar. O objetivo é 
evitar contato social a fim de con-
ter a pandemia em seu momento 
mais crítico. Todas essas medidas 
provocam o aumento do número 
de pessoas em suas casas, o que 
sem dúvida traz consequências 
nas relações entre os moradores 
nos condomínios em edificações.

No entanto, se o confinamen-
to é usado como forma de conter 
o avanço do vírus, a medida traz 
um impacto social e psicológico 
negativo. A reclusão interrompe 
a rotina diária das pessoas, com 
redução da atividade física e do 
bem-estar, causando irritação e 
alteração de humor. Se a reclusão 
for prolongada, acarretará proble-
mas como estresse pós-traumá-
tico, angústia e insônia. O confi-
namento gera um sentimento de 
incerteza, de tédio e de solidão, 
que é agravado na proporção de 
sua duração, ensejando repercus-
sões negativas na saúde mental.

Neste texto discutiremos a re-
alização de obras envolvendo os 
condomínios, que podem ser de 
três tipos: as realizadas dentro das 
unidades privativas de cada con-
dômino; aquelas executadas em 
áreas de propriedade comuns; ou 
mesmo as obras feitas em prédios 
vizinhos, mas que podem direta 
ou indiretamente afetar o condo-
mínio.

Todas as obras realizadas em 
condomínios edilícios devem obe-
decer às recomendações da ABNT, 
que solicita a apreciação de proje-
to técnico a profissional de enge-
nharia ou arquitetura. Ainda nos 
condomínios, quer a obra seja re-
alizada dentro das partes privati-
vas ou nas partes comuns, devem 
ser respeitados o regulamento 
interno e a convenção. Em adição 
às questões acima, o Código Civil 
ainda traz deveres gerais para o 
condômino quanto à realização 
de obras, quer dentro do condo-
mínio ou em prédios vizinhos, que 
devem obedecer aos três “s”. O 
síndico também deve zelar pelas 
partes comuns e obter quóruns 
para a realização de obras de in-
teresse do condomínio. Também 
não devemos desconsiderar os 
direitos de vizinhança, que se apli-
cam não apenas entre os prédios 
vizinhos, sendo válidos de forma 
complementar ao regramento in-
terno dos condomínios. Veremos 
cada um desses itens a seguir.

NBR 16.280/2015
A Norma de Reformas da 

ABNT estabelece as etapas de 
obras de reformas e os requisitos 
para as obras em uma unidade 
privativa ou no próprio condomí-
nio em edificações. O Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo nos 
recomenda que toda obra de imó-
vel que altere ou comprometa a 
segurança da edificação ou de seu 

entorno precisa ser submetida à 
análise da construtora/incorpo-
radora e do projetista, dentro do 
prazo da garantia. Após este pra-
zo, exige laudo técnico assinado 
por engenheiro ou arquiteto e 
urbanista e autorização expressa 
do proprietário. A norma afasta 
definitivamente o chamado “faz-
-tudo”, protege os condôminos 
dos não-habilitados legalmente 
ao exercício profissional e privile-
gia a boa técnica.

O síndico tem, por força de sua 
função, com base no art. 1.348 do 
C.C., a obrigação de “diligenciar a 
conservação e a guarda das partes 
comuns” do condomínio. Nesta li-
nha de raciocínio, mesmo que o 
síndico não esteja obrigado legal-
mente a cumprir as determina-
ções da norma 16.280/2014, será 
responsabilizado posteriormente 
em caso de algum evento grave, 
se não tiver adotado a cautela ne-
cessária para evitá-lo.

O síndico pode entender, ba-
seado no projeto do engenheiro 
ou arquiteto, que a obra colocará 
em risco a edificação. Neste caso 
deverá proibir a reforma, pois o 
interesse da comunidade con-
dominial está acima do interesse 
particular de qualquer condômi-
no. A ABNT não é lei, portanto seu 
cumprimento não é obrigatório, 
mas tem sido reconhecida e pres-
tigiada pelos Tribunais.

A norma apresenta diversos 
procedimentos a serem adotados, 
antes, durante e após o término 
da obra, sejam por parte do con-
dômino, como do condomínio, ga-
rantindo maior segurança a todos 
os envolvidos, visto que dentre 
suas exigências deverá existir um 
acompanhamento profissional, 
com responsabilidade pelo ser-
viço, evitando assim demolições, 
abertura de vãos, remoção de ba-
nheiros, dentre outros que podem 
afetar totalmente o condomínio.

Realização de obras
em unidade privativa

A propriedade é um direito e 
uma garantia consagrada na Cons-
tituição da República (CRFB art. º 
5, inc. XXII e XXIII). A propriedade 
deve ser exercida segundo a sua 
função social, voltada mais aos in-
teresses gerais da coletividade do 
que aos interesses particulares. 
O direito de propriedade confere 
ao seu titular diversos poderes, 
como os direitos de uso e fruição 
(art. 1.228 do C.C.).

Importante ressaltar que o 
uso e gozo do imóvel pelo proprie-
tário está sujeito a diversas regras 
e restrições. O exercício deste di-
reito deve se dar em consonância 
com as finalidades econômicas e 
sociais (art. 1.228, § 1º), sendo 
ilícito o uso anormal da proprie-
dade, caracterizado quando há 
o manifesto excesso dos limites 
impostos pelos bons costumes e 
regras de sociedade.

O condômino pode usar, fruir 
e livremente dispor de sua pro-
priedade exclusiva dentro do con-

domínio especial em edificações 
(C.C. art. 1.335 inc. I), bem como 
usar das partes comuns, confor-
me a sua destinação, respeitando 
o direito dos demais compossui-
dores (C.C. artigo 1.335 inc. II).

Por certo que esta utilização 
não é ilimitada, nem irresponsá-
vel. O condômino tem diversos 
deveres, como os previstos no art. 
1.336 do Código Civil. Deve dar às 
suas partes a mesma destinação 
que tem a edificação, nem pode 
as utilizar de maneira prejudicial 
ao sossego, salubridade e segu-
rança dos possuidores, ou aos 
bons costumes (inc. IV). A realiza-
ção de obras não pode compro-
meter a segurança da edificação 
(inc. II), nem pode alterar a forma 
e a cor da fachada do prédio, ou 
suas esquadrias externas (inc. III).

Realização de obras
em prédios vizinhos

Os direitos de vizinhança exis-
tem para harmonizar o uso da pro-
priedade entre prédios vizinhos, 
estabelecendo determinadas res-
trições, em prol da salutar coexis-
tência social pacífica. Servem para 
evitar o exercício do direito de 
propriedade de maneira absoluta 
e ilimitada, conformando em face 
da coletividade.

O proprietário ou o possuidor 
de um prédio pode usar fazer ces-
sar as interferências prejudiciais à 
segurança, ao sossego e à saúde 
dos que o habitam, provocadas 
pela utilização anormal da pro-
priedade vizinha, segundo a reda-
ção do artigo 1.277. O parágrafo 
único do artigo proíbe as interfe-
rências entre os prédios, mas leva 
em consideração diversos crité-
rios, como os limites ordinários 
de tolerância dos moradores da 
vizinhança.

Consideramos que o limite or-
dinário de tolerância se encontra 
deveras abalado em uma situação 
como a atual, em que há reclusão, 
pânico, aumento de estresse e 
medo. Por certo o momento é de 
convivência especial em condo-
mínios, que requer maior cautela 
nas ações individuais que possam 
gerar repercussões coletivas.

Realização de obras
em áreas comuns

A realização de obras pelo 
condomínio em áreas comuns 
também deve respeitar os pres-
supostos de segurança, saúde e 
sossego dos demais condômi-
nos. O síndico deve obedecer aos 
quóruns previstos em lei para a 
realização das obras nas partes 
comuns. As obras são de natureza 
voluptuária, útil e necessária.

Por voluptuárias temos como 
exemplo as reformas de embe-
lezamento das fachadas e as re-
formas internas das cabines de 
elevadores. São úteis as obras que 
aumentam ou facilitam o uso da 
coisa, como a instalação de siste-
ma de segurança, colocação de 
grades no condomínio e amplia-
ção da sala de ginástica. As obras 

necessárias são as que objetivam 
conservar ou impedir sua dete-
rioração, como a impermeabiliza-
ção de um local com vazamento, 
reparos elétricos ou manutenção 
da fachada. Dispõe o artigo 1.341 
do Código Civil que a realização de 
obras no condomínio depende: “I 
– se voluptuárias, de voto de dois 
terços dos condôminos; II – se 
úteis, de voto da maioria dos con-
dôminos”. As obras ou reparações 
necessárias independem de deli-
beração da assembleia (§1ª).

Temos de analisar mais de-
tidamente a questão. As obras 
voluptuárias ou úteis, como desa-
fiam os quóruns dos condôminos 
em assembleias, não devem ser 
realizadas no atual contexto res-
tritivo. A uma, por não serem tão 
relevantes para o condomínio que 
não possam esperar momento 
oportuno. A duas, por requisita-
rem decisão assemblear, que na 
prática da maioria dos condomí-
nios do país só poderia ser realiza-
da presencialmente, o que causa-
ria uma exposição desnecessária 
dos condôminos em um momen-
to de restrição de contato social.

As obras necessárias, que pela 
sua própria natureza de evitar 
que a propriedade se deteriore, 
devem ser realizadas; contudo, 
apenas se forem imprescindíveis 
e inadiáveis, e mesmo assim com 
algumas cautelas.

Nos casos de obras de manu-
tenção predial em andamento, se 
os condomínios determinarem a 
suspensão das obras, adverte-se 
desde já que as empreiteiras po-
derão exigir a renegociação dos 
valores dos contratos por conta da 
suspensão, notoriamente em ra-
zão do aluguel de equipamentos 
e pelos salários do pessoal para-
lisado. Até o presente momento, 
os serviços de manutenção foram 
considerados pelo Estado do Rio 
de Janeiro como atividade essen-
cial, argumento que assiste às em-
preiteiras que não desejam parali-
sar as obras no atual contexto.

As obras de natureza voluptu-
ária ou útil que já estiverem em 
andamento deverão ser avalia-
das casuisticamente. Importante 
ponderar o risco de contágio por 
conta da circulação de pessoas 
no condomínio, eventual solu-
ção de redução do quantitativo 
operando na obra, bem como os 
riscos de contágio dos operários 
na obra, que poderão talvez pre-
judicar o condomínio em sede de 
responsabilização trabalhista sub-
sidiária.

Deve-se verificar, com os 

profissionais de engenharia e 
arquitetura responsáveis pela 
execução da obra, os eventuais 
riscos de prejuízos às obras em 
execução, diante do atraso no 
cronograma de trabalho e agen-
da de pagamento a fornecedores 
e à mão-de-obra. Não havendo 
problemas mais graves com o 
adiamento, esta medida se im-
põe para preservar não apenas a 
saúde dos empregados na obra, 
mas principalmente o sossego dos 
condôminos neste momento de 
sensibilidade exacerbada e nervos 
aflorados.

Conclusão
Em razão do momento de re-

clusão domiciliar das famílias, o 
síndico deve adotar as cautelas 
necessárias para mitigar a circu-
lação de pessoas no condomínio, 
reduzir os horários de trabalho e 
adotar medidas que atenuem o 
barulho. O síndico precisará infor-
mar à coletividade dos condômi-
nos sobre a premência para reali-
zar a obra, pedindo a colaboração 
de todos, de modo a evitar o agra-
vamento do estresse das famílias 
neste período.

De maneira geral, não há im-
pedimento para a realização de 
obras nas unidades privativas, 
nas partes comuns ou nos prédios 
vizinhos, uma vez que estejam 
presentes alguns pressupostos já 
expostos acima. No caso dos con-
domínios em edificações, as obras 
realizadas nas partes comuns e 
dentro das unidades deverão obe-
decer ao preconizado pela NBR 
16.280, devendo o síndico verifi-
car se existem os documentos de 
responsabilidade técnica de en-
genheiros ou arquitetos. As obras 
realizadas devem ser executadas 
sem prejudicar os demais con-
dôminos nos três “s”: segurança, 
vedando atos que possam com-
prometer a solidez da edificação 
e estabilidade material do prédio; 
sossego, que é o direito à razoável 
tranquilidade do indivíduo; e salu-
bridade, que é preservar a saúde 
física e mental das pessoas. As 
obras e reformas também devem 
obedecer ao regramento interno 
de cada condomínio e aos direitos 
de vizinhança.

O condômino que realizar a 
obra estará sujeito, contudo, a 
obedecer às normas de boa vizi-
nhança, não podendo usar de for-
ma nociva a sua propriedade (CC, 
art. 1.336, inc. IV), sendo vedado 
seu uso anormal (art. 1.277). A 
utilização deve obedecer aos limi-
tes ordinários de tolerância dos vi-
zinhos (§único do art. 1.277), que 
no atual momento encontram-se 
em patamares deveras reduzidos, 
por conta dos níveis de estresse, 
desalento e pessimismo ocasio-
nados pela situação de pandemia 
do coronavírus e das medidas de 
restrição.

(fonte: Jornal do Brasil)
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Síndico também ri!

RIM QUE PESA
A loira passeava pelo shopping quando, de re-
pente, encontra uma velha conhecida:
— Nossa! Amiga, como você emagreceu!
— Pois é... Perdi quinze quilos! Eu tive de retirar 
um rim!
— Credo! Eu não sabia que um rim pesava tan-
to...

DO QUE SEU PAI VIVE?
— Joãozinho, do que seu pai vive?
— Ele morreu professora!
— Meus sentimentos! Mas o que ele fazia?
— Ele vivia tossindo professora!
— Meu filho, de tosse não se vive!
— Foi por isso mesmo que ele morreu!

PEDINDO INFORMAÇÃO
Certo dia andando nas ruas de São Paulo um 
senhor pergunta a um doido:
— Senhor, essa é a Rua 13 Março?
E o doido responde:
— 13 de março, mas de que ano?

AGENTE SECRETO
O louco, conta para o amigo que arrumou um 
novo emprego.
— Agora sou agente secreto.
— Ah, é? Mas o que exatamente você faz?
— Sei lá... É tudo tão secreto que eu não des-
cobri ainda.

POR ONDE COMEÇAR
O rapaz vai ao psiquiatra, deita-se no divã e 
confessa:
— Doutor, estou tão nervoso que não sei por 
onde começar...
E o médico, em tom de brincadeira:
— Comece do princípio.
— Bem, no princípio eu criei o Céu e a Terra...

SEM FALAR COM A MULHER
— Pai, vou me divorciar. Tem seis meses que 
minha mulher não fala comigo.
O pai fica em silêncio, bebe um gole de cerveja 
e diz:
— Pense bem, meu filho. Mulher assim é difícil 
de arranjar.

MORTO
O bebum cortava caminho pelo cemitério quan-
do ouve uma voz abafada:
— Socorro... eu não estou morto, me tirem da-
qui...
O bêbado identifica de onde vem o grito abafa-
do e vê uma mão saindo pela terra. Então co-
meça a pisar nela:
— Mentira! Você está é mal enterrado!

NO POSTE
O bêbado esta pendurado em um poste canta-
rolando, até que chega um guarda e diz:
— Desça já daí!
O bêbado desce e o guarda pergunta:
— Quem é você?
— Não se lembra de mim? Sou o mesmo de lá 
de cima!

QUEM OLHAR FICA CEGO
Durante a missa, um bêbado segue andando 
em meio aos fiéis e senta. Em seguida, entra 
uma moça que escorrega e cai, com o vestido 
levantado. O padre sentencia:
— Irmãos, aquele que olhar ficará cego!
Todos escondem o rosto, mas o bêbado tira 
uma das mãos e diz:
— Vou arriscar só um olho...

CEM REAIS
Dois mendigos pediam esmola em uma esqui-
na, quando de repente um ganhou cem reais. O 
outro mais do que espantado disse:
— Cara! O que é que você vai fazer com isso 
tudo?
— Vou comprar 80 litros de pinga e 10 pãezi-
nhos!
— Não acredito!
— Não acredita, em que?
— Que você esteja com tanta fome assim!

SECRETÁRIA E RECEPCIONISTA
A secretária da empresa vira-se para a recep-
cionista e comenta:
— Você já reparou como o nosso chefe se veste 
bem?
A outra, diz:
— Sim! E você, já reparou como ele se veste 
rápido?

TELEFONE OCUPADO
Um amigo cansado de ten-
tar ligar para casa do outro 
amigo e sempre encontrar 
o telefone ocupado vai até sua casa para saber 
o motivo do fato.
— Caramba Léo, o que há nesse seu telefone, 
já estou cansado de ligar pra sua casa, pergunto 
quem ta falando e o telefone só fica dando ocu-
pado!
Na mesma hora o amigo cheio de raiva chama o 
filho caçula que era gago e esbraveja:
— Túlio, quantas vezes já falei pra você não 
atender ao telefone?

BUSCAR A SOGRA
— Chefe, eu queria que o senhor me liberasse 
amanhã de manhã. É por causa da minha mu-
lher. Ela quer que eu vá buscar a mãe dela pra 
passar o fim de semana lá em casa.
— Olha, tem muita coisa pra fazer aqui no escri-
tório e eu não vou poder liberar você amanhã.
— Obrigado, chefe. Eu sabia que podia contar 
com o senhor.

LAPIDE PARA A SOGRA
Todos elogiaram a bondade e o respeito daque-
le genro que gastou uma nota preta para fazer 
uma rica lápide de mármore, para a sepultura da 
sogra.
Os elogios cessaram, no entanto, tão logo se co-
nheceram os dizeres que ele mandou gravar:
“Aqui jaz e jaz bem. Descansa ela e eu também!”.

PREGUIÇA DE IR PRA ESCOLA
De manhã, a mãe bate na porta do quarto do 
filho:
— Filho acorda!
— Hoje não vou à escola! E não vou por três mo-
tivos: estou morto de sono, detesto aquele colé-
gio e não aguento mais os professores.
— Mas você tem que ir, filho! E por três motivos: 
você tem um dever a cumprir, já tem 45 anos e é 
o diretor do colégio.

RELÓGIO ATRASADO
A mulher comenta com o marido: Querido, hoje 
o relógio caiu da parede da sala e por pouco não 
bateu na cabeça da mamãe... Maldito relógio. 
Sempre atrasado...
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