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Use máscara!
Os tempos são de absoluto 
descontrole não só na saúde
- por conta da escalada do 
coronavírus - mas também nos ânimos 
governamentais, digamos assim. 
O momento requer mesmo o uso 
de máscaras faciais, como forma de 
conter o avanço da epidemia. Jamais, 
é preciso deixar claro para o senhor 
Presidente da República, como meio 
de silenciar o que a sociedade (os 
condomínios fazem parte dela) mais 
deseja das autoridades: que falem 
menos, briguem menos, trabalhem
e governem mais! Tá ok?
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Mas jamais cale a boca



TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 
70068448224 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 11/03/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO DE CONDO-
MÍNIO. Consoante disciplina o art. 526, do 
Código de Processo Civil, o agravante deve 
juntar, no prazo de três dias, cópia da petição 
do agravo de instrumento e do comprovante 
de sua interposição, assim como a relação 
dos documentos que instruíram o recurso. 
No caso, conforme a certidão trazida aos autos, não foi observada 
tal regra. Precedente da Corte. NEGADO SEGUIMENTO AO RE-
CURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 
70068448224, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 08/03/2016).
STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1169865 DF 2009/0237862-0 
(STJ)
Data de publicação: 02/09/2013
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECURSO ESPECIAL. QU-
ORUM PARA ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DE 
CONDOMÍNIO. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCIPLINADA PELA 
CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, COM A VIGÊNCIA DA LEI N. 
10.931 /2004, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 1.531 DO 
CÓDIGO CIVIL , CONFERINDO, NO PONTO, LIBERDADE PARA 
QUE A CONVENÇÃO CONDOMINIAL DISCIPLINE A MATÉRIA. 
ADMISSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO POR 
MAIORIA SIMPLES DOS CONDÔMINOS, EM INOBSERVÂNCIA 
À NORMA ESTATUTÁRIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 1.333 do 
Código Civil , ao dispor que a convenção que constitui o condomí-
nio edilício torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de di-
reito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse 
ou detenção, não tem, assim como toda a ordem jurídica, a preocu-
pação de levantar paredes em torno da atividade individual. É intui-
tivo que não pode coexistir o arbítrio de cada um com o dos demais, 
sem uma delimitação harmônica das liberdades, por isso, na ver-
dade, o direito delimita para libertar: quando limita, liberta. (REALE, 
Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 64) 2. Com efeito, para propiciar a vida em comum, cabe 
aos condôminos observar as disposições contidas na convenção 
de condomínio, que tem clara natureza estatutária. Nesse passo, 
com a modificação promovida no art. 1.351 Código Civil , pela Lei n. 
10.931 /2004, o legislador promoveu ampliação da autonomia pri-
vada, de modo que os condôminos pudessem ter maior liberdade 
no que tange à alteração do regimento interno; visto que, à luz dos 
arts. 1.334 , III e V , do Código Civil e art. 9º da Lei n. 4.591 /1964, 
é matéria a ser disciplinada pela convenção de condomínio. 3. No 
caso em julgamento, a pretendida admissão de quorum (maioria 
simples), em dissonância com o previsto pelo estatuto condomi-
nial - que prevê maioria qualificada (dois terços dos condôminos) -, 
resultaria em violação da autonomia privada, princípio constitucio-
nalmente protegido 4. Recurso especial não provido....

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.

Chegamos a maio depois 
de semanas muito turbulen-
tas. O último mês com cer-
teza foi de provações para a 
maioria dos síndicos de todo 
o Brasil, os quais se viram à 
frente de desafios nunca an-
tes experimentados. Afinal, a 
situação a qual o país agora 
vivencia é também inédita, 
nunca antes vista, o que re-
quer – por parte de absoluta-
mente todos – resiliência. 

A pandemia de Covid-19 
atirou nos braços dos síndicos 
problemas de múltiplas ver-
tentes, e de uma vez só: como 
reforçar a limpeza do prédio? 
Como gerenciar os funcio-
nários? Como lidar com a 

inadimplência? Como mediar 
os conflitos da convivência 
entre vizinhos? Sim, pois com 
tanta gente passando mais 
tempo em casa é natural que 
esses também aumentem...

Nesta edição do Jornal do 
Síndico, setorizamos algumas 
discussões para facilitar o en-
tendimento acerca de dúvi-
das comuns agora, enquanto 
dura a crise do Coronavírus: 
finanças, manutenção, admi-
nistração, cotidiano, seguran-
ça... Buscamos abordar temas 
que estão afligindo gestores 
de condomínios em questões 
práticas do dia a dia na admi-
nistração de seus prédios. 

Além disso, em nossa ma-

téria Especial, trouxemos um 
exemplo de solidariedade que 
demonstra a força dos condo-
mínios na sociedade: vários 
hemocentros espalhados pe-
lo Brasil estão recorrendo a 
prédios residenciais para rea-
lizarem campanhas de doação 
de sangue e assim poderem 
estabilizar estoques durante a 
pandemia. 

São histórias assim que 
nos mostram que, embora 
haja tantas dificuldades a se-
rem superadas atualmente, o 
caminho para atravessar uma 
crise tão grave quanto a atual 
é sem dúvidas a união. É hora 
de deixar de lado as diferen-
ças, seja elas de que natureza 

forem, pois o que importa é 
permanecer unido em prol de 
um objetivo comum: cuidar 
um dos outros.   

Desejamos a todos os nos-
sos leitores um ótimo mês de 
maio e uma excelente leitura!

Coronavírus: união é palavra-chave 
para atravessar essa crise tão grave
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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.

A crise do
Coronavírus: 

finanças, manutenção, 
administração, cotidiano, 

segurança... Buscamos 
abordar temas que estão 

afligindo gestores de 
condomínios emquestões 

práticas do dia a dia
na administração

de seus prédios

“

(13)

Indicadores Econômicos jurisprudência
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Síndicos precisam adaptar formato 
das “reuniões de condomínio”
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administração

A contenção da trans-
missão do novo Coronavírus 
exigiu medidas de distancia-
mento social e isso provocou 
uma série de dúvidas e drás-
ticas mudanças nas rotinas 
dos condomínios. Com tantos 
problemas para resolver, sur-
giu também a necessidade 
de realizar reuniões entre os 
condôminos para deliberar 
sobre pautas urgentes. Então, 
eis o dilema: como promover 
assembleias nesse contexto?

A situação soa paradoxal: 
se as questões do condomí-
nio existem justamente em 
decorrência – indiretamente 
– da obrigação do isolamento 
social exigido pelas autorida-
des sanitárias, como o síndico 
conseguirá convocar uma reu-
nião, que consequentemente 
causará aglomeração de deze-
nas de pessoas, expondo-as à 
contaminação de uma doença 
infecciosa? 

É válido relembrar que 
nesse contexto de reclusão e 
distanciamento social, muitas 
pessoas passaram a desenvol-

ver suas atividades profissio-
nais e acadêmicas em casa, 
por meio da internet, com a 
ajuda de aplicativos de web-
conferência. De fato, tais fer-
ramentas facilitaram muitos 
processos, mas será que elas 
são adequadas para a resolu-
ção das burocracias do condo-
mínio?

É preciso cautela na hora 
de pensar em testar pela pri-
meira vez as reuniões remotas 
pela internet neste momento, 
pois as decisões obtidas por 
esse meio podem vir a ser 
questionadas e invalidadas 
posteriormente, acarretando 
problemas jurídicos, caso a 
Convenção condominial não 
preveja a modalidade de as-
sembleia por webconferência 
(o que ocorre na maioria dos 
condomínios brasileiros).

Em março, a Associação 
das Administradoras de Bens 
Imóveis e Condomínios de 
São Paulo (AABIC) um parecer 
jurídico a síndicos, gerentes e 
representantes da área con-
dominial destacando que o 

voto virtual só poderá ser con-
siderado caso o condomínio 
explicite essa possibilidade 
em Convenção condominial.

A viabilidade da realização 
de assembleias virtuais per-
meia várias questões, dentre 
elas o fato de que nenhum 
condômino pode ser impedi-
do de votar por razões técni-
cas, como dificuldade de aces-
so à internet. “Embora não 
seja impraticável, ainda exis-
tem barreiras tecnológicas, 
legais e de costumes a serem 
superadas”, diz um trecho do 
documento escrito pela AA-
BIC. Outro aspecto a ser discu-

tido é idoneidade dos meios 
fornecidos para a coleta dos 
votos: antes de propor essa 
metodologia, o condomínio 
precisa responder como será 
feito de forma segura. 

Enquanto não se viabiliza a 
possibilidade da “web assem-
bleia”, os problemas chegam 
e precisam ser votados. As-
sim, a melhor saída é tentar 
equilibrar os danos. O síndico 
Paulo Miranda compartilha a 
experiência que colocou em 
prática no residencial de 2 tor-
res que administra na cidade 
de Recife (PE): “Optamos por 
fazer a reunião ao ar livre e 

substituímos o salão de festas 
pela quadra poliesportiva, co-
locando as cadeiras com uma 
distância segura entre elas 
e também foi solicitado que 
todos comparecessem com 
máscaras, essa parte alguns 
não aderiram, infelizmente 
nem todos ainda têm consci-
ência”. Ele acrescenta que uti-
lizou a caixa de som e micro-
fone do salão de festas para 
uma melhor comunicação. 
“Acredito que nós síndicos 
vamos ter nossa capacidade 
testada nesse momento, pre-
cisamos ser criativos”, finaliza 
Miranda.



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

Página 4

O mês, a cor e o até o símbolo 
da campanha dedicada à 

segurança viária não foram 
escolhidos por acaso

solidariedade

A hepatite é a inflamação 
do fígado, que geralmente é 
causada por vírus ou uso de 
medicamentos. Os sintomas 
da hepatite podem surgir pou-
cos dias após o contato com o 
vírus e se manifestam através 
da cor amarelada na pele e na 
parte branca dos olhos e o seu 
tratamento depende do que 
originou a doença.

SINTOMAS DA HEPATITE
Os sintomas da hepatite 

podem variar ligeiramente con-
forme o tipo de vírus envolvido, 
mas geralmente se manifestam 
na fase aguda da hepatite, atra-
vés de:
- Dor de cabeça e mal-estar ge-
ral;  Dor e inchaço abdominal;
- Cor amarelada na pele e na 
parte branca dos olhos;
- Urina escura, com cor de Co-
ca-Cola;
- Fezes claras, como massa de 
vidraceiro;
- Náuseas, vômitos e emagreci-
mento sem causa aparente.

As causas da hepatite po-
dem envolver a contaminação 
com vírus, bactérias ou parasi-
tas, sendo que no Brasil os ví-
rus da hepatite A, B e C são os 
maiores responsáveis pelos ca-
sos de hepatite no país. Dessa 
forma, as causas da inflamação 
no fígado podem ser: 
- Infecção com vírus da hepatite 
A, B, C, D, E, G; bactérias ou pa-
rasitas causadoras da hepatite;
 - Medicamentos;  Consumo ex-
cessivo de bebidas alcoólicas e

Maio Amarelo já ficou 
conhecido até internacio-
nalmente como um mês em 
prol da segurança viária, 
com o intuito de salvar vidas 
nas vias e rodovias de todo 
o planeta, mas você sabe 
por justamente este mês e 
esta cor foram escolhidos 
para representar essa luta?

Sim, tudo tem uma ex-
plicação. A escolha de maio 
para marcar essa mobiliza-
ção foi motivada pelo fato 
da ONU (Organização das 
Nações Unidas) ter institu-
ído a Década da Ação para 
Segurança no Trânsito no 
mês de maio de 2011, daí a 

referência atual.
A cor, claro, também tem 

uma motivação. O amarelo 
foi escolhido por simbolizar 
“atenção no trânsito”, uma 
referência mundialmente 
conhecida nos faróis de trân-
sito, por exemplo.

Mas não é só isso. Até o 
laço, símbolo do Maio Ama-
relo, não surgiu “do nada”. 

Aliás, muito pelo con-
trário, o objeto já é quase 
referência em campanhas 
similares como o Outubro 
Rosa, em prol do combate 
ao câncer de mama, e o No-
vembro Azul, contra o cân-
cer de próstata. Mas por que 

utilizar o laço que remete 
à luta contra doenças para 
uma campanha de trânsito? 
Pois, segundo os organizado-
res do Maio Amarelo, os aci-
dentes no trânsito já viraram 
uma epidemia.

Em 2016, quando a cam-
panha completa três anos de 
existência, dois temas foram 
eleitos para terem o traba-
lho educativo intensificado: 
o uso do cinto de segurança 
e o excesso de velocidade, 
fatores que impactam no 
aumento de mortes e que 
estão mais do que presen-
tes no “universo” dos cami-
nhões.

Conscientização
sobre a hepatite

- Ingestão de cogumelo vene-
noso.

TRANSMISSÃO DA HEPATITE
A transmissão da hepatite 

pode ocorrer pelo contato oral-
-fecal ou pelo contato com o 
sangue contaminado. Algumas 
formas de contaminação com a 
hepatite são:
- Partilhar seringas;
- Relação sem camisinha;
- Consumir alimentos ou água 
contaminados;
- Contato com urina ou fezes do 
indivíduo contaminado.

PREVENÇÃO DA HEPATITE
Em relação à prevenção da 

hepatite é recomendado to-
mar as vacinas contra hepatite 
A e hepatite B, usar camisinha 
em todas as relações sexuais, 
não partilhar seringas e adotar 
medidas de higiene como sem-
pre lavar as mãos depois de ir 
ao banheiro e antes de comer. 
Além disso, é importante ser 
cauteloso ao realizar piercings 
ou tatuagens exigindo materiais 
novos ou devidamente esterili-
zados.

com doenças crônicas, imu-
nossuprimidas, com doenças 
respiratórias e outras com mor-
bidades preexistentes que pos-
sam conduzir a um agravamen-
to do estado geral de saúde a 
partir do contágio, com especial 
atenção para diabetes, tubercu-
lose, doenças renais, HIV e coin-
fecções, e que tinham retorna-
do de viagem em regiões com 
alto nível de contágio.



Comunicação com funcionários é 
fundamental em tempos de crise

cotidiano
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O síndico exerce dentro do condomínio mais 
que a função de administrador, ele é também 
um líder e como tal precisa estar à frente de uma 
equipe, gerenciando processos e orientando con-
dutas. Nessa perspectiva, a comunicação desse 
gestor com seus colaboradores é um eixo funda-
mental no equilíbrio do condomínio em todas as 
situações, mas se faz mais necessária ainda espe-
cialmente em situações críticas.

A pandemia de Covid-19 instalou uma crise sem 
precedentes no Brasil e, de uma hora para outra, 
todo mundo precisou se adaptar a novas rotinas 
inesperadas, enfrentando desafios para os quais 
não há respostas previsíveis simplesmente porque 
não há ninguém que já tenha vivido tal contexto 
anteriormente. 

Nos condomínios essa dinâmica se apresen-
tou como grandes desafios administrativos para 
os síndicos: como gerir as finanças em tempos de 
inadimplência? Como providenciar uma limpeza 
adequada, algo de necessidade vital na vigência de 
uma epidemia? Como cuidar da segurança, agora 
que é necessário limitar até certo ponto o número 
de visitantes ao interior do prédio?

O síndico é uma pessoa só e é impossível dar 
conta de todas as demandas de um condomínio so-
zinho. Portanto, ele precisa saber delegar tarefas. 
Entretanto, não basta “entregar” uma obrigação a 
cada funcionário e esperar que tudo se encaminhe, 

o bom gestor é aquele que acompanha os proces-
sos, sabe o que cada um dos seus colaboradores 
está fazendo e se comunica bem com cada um de-
les. 

Conhecer os próprios funcionários faz toda a 
diferença! Então é importante que o síndico ou 
síndica tenha essa proximidade, estabelecer con-
fiança, tratar com cordialidade e profissionalismo. 
O funcionário precisa receber ordens específicas 
e precisas do seu gestor, para saber exatamente 
como deve proceder, especialmente quando a situ-
ação atual apresenta novos determinantes que não 
havia anteriormente. Se possível, deixe as novas 
orientações por escrito. 

Outro ponto recomendável é ter o feedback, isto 
é, o retorno das atividades demandadas. Sempre 
que ordenar um serviço, o síndico deve, posterior-
mente, buscar saber como isso foi executado, ten-
tando identificar fragilidades ou dificuldades que o 
funcionário está enfrentando para desenvolver seu 
trabalho e assim tentar resolver. 

Para isso, mais uma vez, reforça-se a necessida-
de de haver um canal aberto de diálogo entre sín-
dico e funcionários. É preciso que o síndico esteja 
disponível para uma comunicação ampla, que não 
se coloque em um patamar de superioridade, caso 
contrário, será sempre o último a saber dos proble-
mas do condomínio, o que é pior para ele mesmo. 
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Dica de segurança para 
síndicos, agentes de 
portaria e vigilantes

segurança

*Paulo Ferracini

Devido ao afastamento so-
cial, aumentaram os serviços 
de delivery, nesse momento 
temos que redobrar a aten-
ção com entregas e acessos 
no Condomínio, pois crimino-
sos estão se passando como 
entregadores, agente de fis-
calização da saúde, usando 
coletes, crachás e máscaras 
cirúrgicas para cometerem 
crimes.

Segue abaixo algumas re-
comendações de segurança:
• Fazer a identificação visual 
da pessoa;
• Cumprimentá-la (bom dia, 
boa tarde e boa noite);
• Manter os portões fecha-
dos;
• Fazer com que a pessoa 
aguarde do lado de fora do 
condomínio ou em um local 
reservado para isso, devendo 
ser tratado à distância, pois é 
prática comum marginais in-
ventarem uma entrega;
• Avisar o condômino, solici-

tando sua presença ou de al-
gum funcionário para retirar 
a encomenda na portaria.

Caso autorizado à entra-
da, anotar nome, RG, placa 
da moto ou veículo, horário 
de entrada e saída, nome e 
telefone da empresa forne-
cedora do produto, exemplo: 
(restaurante, farmácia, mer-
cados e outros).

Solicitar para o Síndico ou 
Gestor do Condomínio, para 
elaborar uma relação de mo-
radores idosos e que moram 
sozinhos, para adotar proce-
dimento de contato no apar-
tamento ou casa, após a saída 
do entregador, para verificar 
se está tudo bem.

Em caso de dúvidas, en-
trar em contato com o Síndico 
e a Supervisão de Segurança 
da empresa contrata ou se 
necessário acione a Polícia 
Militar (190) ou Guarda Mu-
nicipal (153).

*Paulo Ferracini – Consul-
tor de Segurança

COVID-19 e as relações de 
trabalho no condomínio

*Paulo José Ferraz de Arruda Júnior

Segundo o Decreto 64.881/20, emitido pelo Governador do Estado de São Paulo 
dentre as atividades consideradas essenciais, está à prestação de serviços de limpeza e 
segurança privada, o que viabilizou a continuidade dos serviços de portaria, vigilância 
e limpeza nos condomínios.

 Inicialmente é forçoso ressaltar que cabe aos empregadores cumprir as regras cons-
titucionais, constitucionais dos estados, e celetistas relativas à segurança e à saúde do 
trabalho, as normas regulamentadoras provenientes de leis estaduais e municipais, e, 
até mesmo, as convenções internacionais. Se assim não o fizer poderá sofrer punições 
perante a justiça laboral, assim como responsabilizado civil e criminalmente. A Consti-
tuição do Estado de São Paulo, no artigo 219 caput, garante a todos o direto a saúde.  
Complementando esse dispositivo legal o artigo 229 do mesmo diploma legal assim 
determina:

“Artigo 229 - Compete à autoridade estadual, de ofício ou mediante denúncia de 
risco à saúde, proceder à avaliação das fontes de risco no ambiente de trabalho e 
determinar a adoção das devidas providências para que cessem os motivos que lhe 
deram causa”.

§ 1º - Ao sindicato de trabalhadores, ou a representante que designar, é garan-
tido requerer a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente 
de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou a saúde dos 
empregados.

§ 2º - Em condições de risco grave ou iminente no local de trabalho, será lícito ao 
empregado interromper suas atividades, sem prejuízo de quaisquer direitos, até a 
eliminação do risco.

§ 3º - O Estado atuará para garantir a saúde e a segurança dos empregados nos 
ambientes de trabalho.

§ 4º - É assegurada a cooperação dos sindicatos de trabalhadores nas ações de 
vigilância sanitária desenvolvidas no local de trabalho.

No mesmo sentido o artigo 13 da 155 OIT, ratificada pelo Brasil assim determina:
“De conformidade com a prática e as condições nacionais, deverá ser protegido, 

de consequências injustificadas, todo trabalhador que julgar necessário interromper 
uma situação de trabalho por considerar, por motivos razoáveis, que ela envolve um 
perigo iminente e grave para sua visa ou sua saúde.”

Pela leitura das normas acima se conclui que o trabalhador que exerce suas ativida-
des laborais em condições de risco grave, ou iminente no local de trabalho tem direito 
a proteger sua saúde, podendo até mesmo, sem prejuízo de quaisquer direitos inter-
romperem suas atividades.

A Convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, 
impõe ao empregador o dever de informar ao empregado todos os riscos para a sua 
saúde inerentes ao seu trabalho.

Ainda neste diapasão o art. 7º, inciso XXVIII da Constituição Federal, estabelece a 
responsabilidade civil do empregador, ao determinar ser direito do trabalhador, “segu-
ro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a 
que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”. Os profissionais da limpeza es-
tão em contato diário com elementos contaminantes, e expostos ao Covid 19, também 
conhecido como Coronavirus.

Assim sendo, diante das normas trabalhistas em vigor, cabe ao empregador prestar 
todas as informações sobre os riscos existentes pelo Coronavirus, orientando os fun-
cionários de como se prevenir da seu contágio, e sobre o distanciamento social, for-
necendo todos os equipamentos de proteção necessários para mitigar os riscos desta 
exposição (luvas, máscaras, álcool gel).

Importante lembrar que o funcionário doente será um foco de contaminação para 
os demais moradores do condomínio. De outra lado, deve ser considerado que o traba-
lhador que contrair o vírus ficará afastado de suas atividades, havendo dificuldade na 
sua substituição neste momento de pandemia. As duas situações poderão causar ainda 
mais prejuízos para o prédio.

Assim sendo, para evitar tantos problemas que podem surgir ao prédio e ao fun-
cionário, a prudência é a melhor solução, sendo necessário pensar em soluções para 
diminuir os riscos da contaminação, evitando que o funcionário se desloque até o con-
domínio através de transporte coletivo em horários de grande fluxo de pessoas. Uma 
boa alternativa é a flexibilização da jornada de trabalho assim com alterar as escalas 
de trabalho.

PAULO JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA JUNIOR - Advogado, especializados em Direito 
Condominial, com atuação também nas áreas Cível e Trabalhista. 
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finanças

O Fundo de Reserva tem 
como principal função ga-
rantir a continuidade e o bom 
funcionamento do condomí-
nio em casos de despesas im-
previstas e emergenciais, ele 
também pode ser utilizado 
para investimentos futuros 
no condomínio, correto? Po-
rém, estamos diante de um 
cenário atípico de pandemia 
e é esperado que os impac-
tos oriundos desse momen-
to atingissem as moradias. 
Estamos falando de redução 
de salários, de cortes, de fal-
ta de emprego e é possível 
que a lista de inadimplência 
do condomínio cresça e que 
dentro dela apareçam os no-
mes de ótimos pagadores. 

Como auditores, temos 
um trabalho bastante próxi-
mo dos administradores dos 
condomínios e por esse mo-
tivo separamos 6 dicas para 
colaborar com uma ótima 
gestão do Fundo de Reserva.

Entenda de finanças – É 
comum ouvir que alguns sín-
dicos não entendem muito 
de finanças. E aqui vai a nossa 
primeira sugestão: buscar co-
nhecimento. Diante da com-
plexidade cada vez maior da 
gestão de um condomínio, 
o síndico precisa saber gerir 
bem os recursos arrecadados 
e ter conhecimento faz toda a 
diferença; 

Garanta a continuidade e o bom funcionamento do condomínio
em casos de despesas imprevistas e emergenciais

Mantenha a arrecadação 
– Alguns especialistas do seg-
mento condominial afirmam 
que o ideal é o condomínio 
possuir de 2 a 3 meses de 
arrecadação no Fundo de Re-
serva, porém, isso é puro fe-
eling. Quanto mais meses de 
arrecadação couber no Fundo 
de Reserva, mais o condomí-
nio está preparado para des-
pesas imprevistas e emergen-
ciais;

Defenda a arrecadação – 
A cota condominial não fica 
alta por causa do Fundo de 
Reserva. Há condomínios que 
suspendem a arrecadação 
do fundo para diminuir o va-
lor, mas a questão não está 
na arrecadação do Fundo de 
Reserva e sim na gestão das 
despesas ordinárias, já que o 
fundo é um percentual do ra-
teio ordinário; 

Invista de forma conscien-
te – Em diversas Convenções 
há cláusulas que dizem que 
o Fundo de Reserva deve 
ser aplicado em investimen-
tos conservadores. Mas isso 
não significa que “SÓ” deva 
ser aplicado na poupança. 
Atualmente, há opções de 
aplicações de riscos médio/
baixo que trazem resultados 
melhores. 

Dependendo do valor a 
ser investido, o condomínio 
pode negociar menores ta-

xas com o gerente do ban-
co. Além disso, há Fintechs 
e gestores independentes, 
fiscalizados pelo Banco Cen-
tral, que oferecem aplicações 
seguras sem a cobrança da 
taxa de administração ou co-
brando um percentual bem 
pequeno comparado aos rea-
lizados pelos bancos tradicio-
nais. Isso traz maior retorno 
para o investidor.

Obras requerem outro tipo 
de arrecadação – O Fundo de 
Reserva deve ser empregado 
para situações imprevistas e 
emergenciais, principalmente 
em cenários de crise como o 
qual estamos vivendo. Por-
tanto, o condomínio deve fa-
zer um rateio específico para 
obras e melhorias. 

Contrate uma auditoria 
especializada – A auditoria é 
uma linha defesa para iden-
tificar problemas e contri-
buir na mitigação de riscos. 
A figura de um auditor inde-
pendente acompanhando a 
movimentação do Fundo de 
Reserva contribui como um 
controle na gestão dos recur-
sos arrecadados. 

 Fale com a gente para 
entender como a MB7 pode 
auxiliar o seu condomínio a 
fazer uma gestão muito mais 
transparente desse recurso 
tão importante denominado 
Fundo de Reserva.

Seis dicas para fazer uma 
boa gestão financeira do 
fundo de reserva

ÁLCOOL GEL
A higienização das mãos é uma das principais medidas para 

evitar a contaminação pelo novo Coronavírus. Além de lavar 
com água e sabão, uma outra maneira de proceder essa lim-
peza é utilizar álcool a 70%, em sua forma líquida ou em gel, 
quando não há disponibilidade de realizar a lavagem conven-
cional numa pia. 

Por isso, é recomendável que os condomínios instalem 
dispensers de álcool em gel em áreas comuns, tais como: a 
entrada social e de serviço do prédio, próximo ao portão, ao 
dispositivo de acesso por biometria e a catraca; próximo aos 
elevadores social e de serviço do subsolo e do térreo; próximo 
ao acesso às escadas, bem como em outras áreas de circulação 
e acesso de pessoas.

USO DOS ELEVADORES
Durante a pandemia, a aglomeração de pessoas em espa-

ços confinados é algo a ser evitado o máximo possível. Assim, 
é recomendável afixar cartazes dentro e fora dos elevadores 
sociais e de serviço, orientando o uso mais adequado desses 
equipamentos do condomínio, a fim de minimizar o risco de 
transmissão de vírus e contaminação por Covid-19.

São recomendações importantes: 1) passar álcool gel 70% 
antes e depois de acionar o painel de controle do elevador e de 
pegar na porta dele (se esta não for automática); 2) preferen-
cialmente utilizar o elevador sozinho ou com pessoas que habi-
tam o mesmo apartamento; 3) não entrar em elevador cheio e 
não conversar dentro do elevador, evitando espalhar gotículas 
de saliva pelo ambiente e em suspensão no ar.

APARELHOS ELETRÔNICOS
A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) da Cida-

de de São Paulo lançou um comunicado com recomendações 
para contenção da covid-19 voltadas aos condomínios residen-
ciais. Dentre outras informações, o documento diz que é reco-
mendável eleger um funcionário, por turno de trabalho, para 
usar o interfone e telefone na estação de trabalho. 

Deve-se higienizar tais aparelhos (que ficam em constan-
te contato com gotículas de saliva), a cada turno de trabalho 
ou sempre que houver alternância de uso com outra pessoa. 
É adequado seguir as recomendações do fabricante para de-
sinfecção de equipamentos eletrônicos como computadores 
e laptops. Para facilitar a higienização do teclado de compu-
tador/laptop, sugere-se a colocação de filme plástico sobre a 
superfície, o qual precisa ser trocado no início de cada turno 
de trabalho, ou sempre que houver alternância de uso entre 
pessoas.



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

Página 8

Justiça suspende liminar que isentava 
munícipe de usar máscara facial

especial Coronavírus

Uma decisão judicial sus-
pendeu o efeito de uma limi-
nar que isentava um muníci-
pe de utilizar máscara facial 
em Santos. Desde esta sexta-
-feira (1), vigora no Municí-
pio o decreto que torna obri-
gatório o uso do acessório 
(não profissional) em espaços 
públicos e estabelecimentos 
comerciais, como mais uma 
forma de contenção do novo 
coronavírus.

O despacho foi emitido 
pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJ-SP) e 
já está em vigor. A partir dele, 
o autor da ação fica obrigado, 
como todos os cidadãos, a uti-
lizar máscara facial conforme 
determina do decreto. Porém, 
no caso específico deste mu-
nícipe, não será lavrada multa 
em caso de descumprimento. 
Ele será apenas advertido.

Na decisão, a desembarga-
dora Isabel Cogan, considera 
que Santos enfrenta uma situ-
ação de calamidade pública, o 
que, segundo o documento, 
“autoriza a adoção de medi-
das excepcionais (...) em prol 

de proteger o bem maior da 
saúde e vida da população”. O 
processo ainda está em anda-
mento.

De acordo com a Procura-
dora Geral do Município, Re-
nata Arraes, “a decisão tem 
conteúdo altamente moral 
e, segundo a relatora, usar a 
máscara, além de ser reco-
mendação médica e técnica, 
constitui um dever cívico da-
queles que respeitam os va-
lores da sociedade e se sen-
sibilizam com a crise sanitária 
gravíssima”.

CONFIRA O DOCUMENTO
NA ÍNTEGRA

“Não obstante os rele-
vantes fundamentos do juízo 
“a quo”, o contexto atual é 
drástico, agravado dia-a-dia 
pela escalada avassalado-
ra da doença no país e no 
mundo, e de perspectivas as-
sustadoras”. A situação não 
é diferente no município de 
Santos, tendo sido decretado 
o estado de calamidade pú-
blica, nos termos do Decreto 
Municipal nº 8.898, de 20 de 

março de 2020, o que auto-
rizaria a adoção de medidas 
excepcionais, condizentes 
com esse quadro fático extre-
mo, mitigando-se a legalida-
de estrita, em prol de prote-
ger o bem maior da saúde e 
vida da população. 

A questão, de certo, não 
é simples, requer reflexões e 
debates. Entretanto, por ora, 
recomendável a preponde-
rância da medida que melhor 
salvaguarda a saúde e a vida, 

sobretudo a do próprio agra-
vado. Por outro lado, o uso de 
máscara facial é reconhecido 
pelos profissionais compe-
tentes e habilitado como cui-
dado eficiente, equipamento 
simples, de fácil produção e 
um grande aliado no comba-
te à propagação da doença. 

Por fim, não posso deixar 
de registrar o uso de másca-
ras faciais, não profissionais, 
pela população como verda-
deira e necessária postura 

cívica, daqueles que se ade-
quam e respeitam os valores 
de uma sociedade, entendem 
e se sensibilizam com o con-
texto atual, de crise sanitária 
gravíssima, sem precedentes, 
sendo, aliás, pouco compre-
ensível a resistência quanto 
ao seu uso, nesses tempos de 
pandemia, o que significa ex-
por a própria saúde e a dos 
outros. 

Nesse aspecto, portanto, 
entendo pelo afastamento da 
imposição de multa em rela-
ção ao agravado, com subs-
tituição pela advertência, 
como medida que se reve-
laria suficiente para a cons-
cientização sobre a gravida-
de da crise e dos seus danos 
irreparáveis. Assim, defiro o 
almejado efeito suspensivo, 
com afastamento da aplica-
ção de multa em relação ao 
agravado e substituição por 
advertência. Oficie-se ao juí-
zo de origem, com urgência. 
Intime-se a parte adversa 
para contraminuta”.

(fonte: www.santos.sp.gov.br)

Síndico deve adiar realização de obras não essenciais
Durante a pandemia, 

período em que se reco-
menda o isolamento social 
e mais pessoas estão sem 
sair de casa, especialistas 
recomendam que obras não 
essenciais sejam suspensas 
nos condomínios. Embora 
importante para a coletivi-
dade, é fato que essa regra 
não é bem aceita por todos, 
pois há condôminos que 
querem dar continuidade 
às suas obras particulares, 
mas a situação deve ser jus-
tificada. 

O síndico deve expor que 
tal advertência não é fru-
to de seu arbítrio, mas se 
faz necessária não apenas 
por medidas de minimizar 
as chances de contágio da 
Covid-19 entre operários (e 
também funcionários e mo-
radores do condomínio ex-
postos ao fluxo de visitantes, 
o qual deve ser diminuído), 
mas também para garantir 
o sossego dos moradores, 

agora obrigados a passarem 
muito mais tempo em casa, 
inclusive trabalhando ou es-
tudando em domicílio, inclu-
sive em horário comercial

A orientação mais sensa-
ta para o momento de crise 
atual é de que apenas obras 
emergenciais sejam realiza-
das. Isso se aplica tanto às 
áreas privativas, quanto às 
áreas comuns. No que tange 
às unidades privadas, é claro 
que o síndico jamais pode-
rá impedir o condômino de 
reparar um vazamento, in-
filtração, um problema elé-
trico do seu apartamento ou 
algo que coloque em risco a 
segurança dos moradores. 

Já no âmbito do condo-
mínio, principalmente pen-
sando em uma contenção 
drástica de despesas, todo 
e qualquer custo que não 
seja estritamente essencial 
deve ser adiado. Então, isso 
significa que obras só de-
vem ser empreendidas se 

for para consertar alguma 
coisa urgente. Todo o resto, 
reformas estéticas ou de ou-
tra natureza não essencial, 
tanto em área privativa ou 
área comum, é aconselhável 
que sejam adiadas, mesmo 
que o projeto já tenha sido 
aprovado. 

Esse assunto é tão rele-
vante no âmbito dos condo-
mínios que em Santa Catari-
na um juiz decidiu em favor 
de um prédio residencial, 
não obstante um decreto 
estadual já liberar a constru-
ção civil no território. O caso 
ocorreu em abril quando do-
nos de um apartamento em 
Florianópolis acionaram a 
Justiça para concluir a refor-
ma da propriedade, suspen-
sa em 18 de março devido ao 
decreto estadual – o primei-
ro de uma série de determi-
nações impostas pelo Gover-
no Estadual – para conter o 
avanço do Coronavírus. 

No dia 1º de abril, o go-

vernador de SC autorizou a 
retomada de algumas ativi-
dades, entre elas a da cons-
trução civil. Os dois funcio-
nários que já trabalhavam 
na reforma do apartamento, 
empregados de uma emprei-
teira, voltaram ao condo-
mínio no dia seguinte. Mas 
o síndico não permitiu que 
eles recomeçassem a obra. 
Os proprietários, então, in-
gressaram com ação em um 
dos Juizados Especiais Cíveis 
da Capital.

Na decisão liminar, o ma-
gistrado relembrou os de-
cretos, inclusive aquele que 
previu a retomada das ati-

vidades da construção civil. 
O condomínio, ele explicou, 
é um lugar reservado, que 
integra uma comunidade e 
é administrado pelo síndico. 
E nestes casos, prosseguiu o 
juiz, deve prevalecer o inte-
resse do condomínio e não 
o interesse particular dos 
autores. “O momento viven-
ciado por todos nós requer 
cautela” e “o foco deve ser a 
proteção e a integridade de 
todos os moradores”, disse. 
Assim, finalizou o magistra-
do, as obras devem ser adia-
das para um momento mais 
estável, no qual a segurança 
de todos esteja garantida.
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SERRALHERIA

SOLUÇÕES DE ENERGIA

TRATAMENTO DE PISO

ASTELICON Tecnologia
Tel.:(13) 3029.4777.- Veja anúncio na página 8

TRATA PISO
Tel.: (13) 3239.7968 - Veja anúncio na página 3

VISTORIA AÉREA

SERRALHERIA

ENGECON Engenharia e Construção
Tel.: (13) 3234.5919 - Veja anúncio na CAPA

ENGETELLES Engenharia e Construção
Tel.:(13) 3394.4000 - Veja anúncio na página 3

FHR Engenharia
Tel.:(13) 3233.3144 - Veja anúncio na página 3

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

Portaria remota é alternativa para prédios que buscam economia
cotidiano

A folha de pagamento de funcionários é a 
despesa que mais absorve recursos do condo-
mínio e nela estão incluídos os custos despen-
didos com porteiros. Para que possa funcionar 
24 horas por dia, a portaria demanda no mí-
nimo quatro profissionais que se alternam em 
turnos diurnos e noturnos. Sobre o salário dos 
que trabalham de madrugada é ainda acresci-
do o adicional noturno, o que vem a sobrecar-
regar ainda mais os gastos com pessoal.

Vivendo a atual temporada de crise finan-
ceira que o país enfrenta, muitos síndicos se 
empenham em planejar e executar estratégias 
que “enxuguem” as despesas do condomínio, 
de modo a baratear as taxas ou - pelo menos 
- congelar o seu valor, adiando reajustes que 
possam aumentar a inadimplência. 

Dentre as medidas que podem ser tomadas, 
está a adoção da portaria remota em substitui-
ção total ou parcial dos porteiros.

Como funciona esse sistema? Haverá o con-
trole o prédio à distância, 24 horas por dia, uti-

lizando câmeras cujas imagens gravadas serão 
enviadas às centrais de monitoramento, onde 
profissionais especializados estarão a todo 
momento vigiando a movimentação do local. 

A compra e instalação dos equipamentos re-
quer investimento, mas - ao se colocar na pon-
ta do lápis - percebe-se que esse gasto se dilui 
e consiste em uma economia quando compara-
do à manutenção de funcionários, implicando 
em uma redução de 50% até 60% dos custos 
com pessoal. 

Além da economia, outro diferencial da por-
taria remota é a segurança. Com frequência, 
porteiros são rendidos por bandidos armados 
que conseguem acessar o interior do condomí-
nio e praticar crimes. 

No caso do monitoramento remoto, não há 
essa possibilidade, pois não há ninguém vulne-
rável na guarita que possa ser agredido. Não 
há risco da guarita ficar sozinha enquanto o 
porteiro utiliza o banheiro ou mesmo quando 
dorme em serviço, o que não é raro acontecer.

Todo o trabalho é feito à distância, mas fun-
ciona da mesma forma que faria um porteiro 
presencial: o visitante interage com o porteiro 
pelo interfone informando seu nome e dados 
cadastrais para acesso. 

O porteiro entra em contato com o proprie-
tário do apartamento para onde o visitante de-
seja ir e pede a autorização. Após confirmação 
do morador, a entrada é liberada. 

A ItaBrasil, empresa de gestão imobiliária 
especializada em soluções para condomínios, 
é uma das que fornecem esse tipo de servi-
ço. “Os moradores são cadastrados com fotos, 
identificação biométrica e também recebem 
um controle remoto anticlonagem para acesso 
com veículos. 

Além disso, os registros de acesso com áudio 
e vídeo são cadastrados e arquivados em rela-
tórios completos, o que permite que os con-
dôminos monitorem seu prédio e seus filhos 
pela internet ou por aplicativos de celular, por 
exemplo”, afirma representante da empresa.
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Síndico também ri!
ESCORREGANDO NO RESTAURANTE
Um homem e uma bonita mulher estavam 
jantando á luz de velas num restaurante de 
luxo. De repente o garçom notou que o ho-
mem escorregava lentamente para debaixo 
da mesa.
A mulher parecia não reparar que o compa-
nheiro tinha desaparecido.
- Perdão, senhora - disse o garçom, - mas eu 
acho que seu marido está debaixo da mesa.
- Não está não - disse a mulher, olhando cal-
mamente para o garçom. - Meu marido aca-
bou de entrar no restaurante.

AMENDOINS DA VELHINHA
Uma velhinha sentada atrás do motorista 
do ônibus oferece alguns amendoins para 
o moço, que aceita. Passado um tempo ela 
oferece mais alguns. O motorista come e 
pergunta para a velhinha:
- Esses amendoins são muito bons, por que 
a senhora não come?
- Porque não posso. Veja a minha boca, não 
tenho dentes!
Responde à senhora. O motorista faz outra 
pergunta:
- Então por que a senhora compra?
E a velhinha responde:
- Porque gosto do chocolate que vem em vol-
ta deles.

SE ESCONDENDO DA PROFESSORA
Joãozinho estava passeando com o avô pela 
pracinha, em um sábado, até que o avô de 
Joãozinho avista a professora do garoto.
- João, se esconde, meu filho, sua professo-
ra está lá! - o avô diz.
- Na verdade, vovô, quem tem que se escon-
der é o senhor! - rebate o menino.
- Mas por que eu, se foi você que faltou na 
escola ontem? - pergunta o avô.
- Porque eu falei que eu fui ao enterro do 
senhor.

ENCONTRAR OS ELEFANTES
A professora pergunta a Pedrinho:
— Onde são encontrados os elefantes?
Ele pensa um pouco e responde:
— São uns bichos tão grandes que acho im-
possível alguém perder um.

QUEM QUER IR PARA O CÉU?
A professora pergunta para os alunos: 
- Quem é que quer ir par ao céu? 
Todos levantam a mão, menos o Joãozinho.
- E você Joãozinho? 
Não quer ir para o céu? 
- Querer eu quero, mas a minha mãe falou 
que depois da aula era para eu ir direto para 
casa!

ALGO PARA PULGAS
O rapaz pergunta ao farmacêutico:
- Você tem algo pra pulgas?
O farmacêutico responde:
- Mas o que as pulgas têm?

LOIRA NA AUTOESCOLA
A loira chega à autoescola vestida de golei-
ra. O instrutor, curioso, pergunta:
- Por que você está vestida assim?
A loira responde:
- Você disse que o Palio estava ocupado e 
que iria me treinar no Gol...

PIADA DE TRÁS PRA FRENTE
- Vou contar uma piada de trás pra frente.
(Silêncio)
(Silêncio)
(Silêncio)
- Pode contar!
- Estou esperando você rir...

MISSÃO DO ESPIÃO
O português espião estava em São Paulo 
em missão entrou no táxi, o taxista pergun-
tou:
- Para onde vai?
O português respondeu:
- Isso jamais saberás.

ALGUÉM CONTRA O CASAMENTO
No casamento, o padre diz:
- Se tiver alguma pessoa que é contra esse 
casamento, que fale agora ou cale-se para 
sempre!
Então, só um levantou a mão. E o padre diz:
- Meu filho, não vale! Você é o noivo!

CUSTO DA ESCOLA
Joãozinho levou o boleto de pagamento da 
sua escola e o pai diz:
- Meu Deus, mas como é cara estudar nesse 
seu colégio!
E Joãozinho responde:
- E olha pai, que eu sou o que menos estuda 
na minha turma.

CONVERSO NO CABELEREIRO
Duas mulheres conversam no cabeleireiro:
- Nossa, que anel bonito! É diamante?
- Não, ganhei do meu marido mesmo!

PARENTESCO
-Quem é a mãe do mingau? A mãezena. -E 
a avó do mingau?A véia Quaker.
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manutenção

Habitualmente, todo con-
domínio já mantém uma roti-
na de cuidados com a limpeza 
de suas áreas comuns, mas é 
fato que em tempos de pan-
demia - como a que ora esta-
mos atravessando - ela deve 
obedecer a critérios ainda 
mais rigorosos. Reconhecen-
do a seriedade que o contex-
to atual impõe, o síndico pre-
cisa orientar e fiscalizar seus 
funcionários no que tange às 
medidas preventivas de hi-
gienização.

Em primeiro plano, para 
se formular uma estratégia de 
prevenção é preciso ter em 
mente algumas informações 
prévias: 1) o novo coronavírus, 
o qual dá origem à Covid-19, 
doença que está acometendo 
pessoas em larga escala em 
todo o mundo, é um vírus de 
altíssima transmissibilidade, 
o que exige, portanto, o isola-
mento social. 2) a transmissão 
se dá, principalmente, por go-
tículas expelidas pelas vias aé-
reas de indivíduos contamina-
dos, as quais podem ficar não 
apenas suspensas no ar, mas 
também impregnadas na pele 
(especialmente das mãos). 

Higienização de áreas comuns precisa 
ser reforçada durante pandemia

Sabendo disso, então, 
podemos estabelecer alvos 
prioritários: é preciso focar na 
higienização de locais que se-
jam frequentemente tocados 
pelas mãos, tais como: maça-
netas, corrimãos, balcões, in-
terruptores, botões de aciona-
mento de elevadores, leitores 
de biometria digital ou outro 
que exija contato, torneiras e 
válvulas de descarga de sani-
tários, dentro de banheiros.

Um estudo publicado pela 
revista científica “New En-
gland Journal of Medicine” 
demonstrou a durabilidade de 
sobrevivência do coronavírus 
em diferentes superfícies: aço 
inoxidável: 72 horas; plástico: 
72 horas; papelão: 24 horas; 
cobre: 4 horas; aerossolizada/
poeiras: 40 minutos a 2 horas 
30 minutos. Essas informa-
ções reforçam, portanto, a 
necessidade de empreender 

uma higienização recorrente 
nos principais locais.

Como limpar? O que 
“mata” o vírus? Essa é a per-
gunta que muita gente se 
questiona e é também o que 
levou muitas pessoas a faze-
rem estoques de álcool gel 
e álcool líquido a 70% (esse 
deve ser priorizado para a hi-
gienização das mãos). Entre-
tanto, é válido lembrar que 
essa não é a única opção para 

desinfectar superfícies. A boa 
e velha água sanitária, um 
produto de baixo custo e fácil 
acesso, bastante utilizado em 
limpeza doméstica, pode ser 
utilizado na manutenção do 
condomínio. O CFQ (Conselho 
Federal de Química) recomen-
da diluir 25 ml do produto em 
um litro d’água. Concentra-
ções mais elevadas de água 
sanitária exigem luvas.

Mais importante que o 
tipo específico de produto (o 
qual pode ser a citada água 
sanitária, desinfetantes, sa-
bão, detergentes, sanitizantes 
especiais) é a regularidade da 
limpeza, uma vez que devem 
ser observados os prazos de 
sobrevivência do vírus nas 
superfícies, já mencionados. 
Assim, a frequência da lim-
peza deve aumentar, priori-
zando os locais de maior fluxo 
de pessoas, especialmente o 
caminho que o indivíduo faz 
desde a entrada até os eleva-
dores. 

É válido reforçar que, du-
rante a pandemia, todos os 
espaços de uso comum de-
vem ser fechados para evitar 
aglomerações.

Condomínios não são em-
presas, não visam ao lucro e 
operam – quase sempre - em 
um tênue balanço entre o 
fluxo de receitas e despesas 
mensais. Em um momento 
de crise, como o que o país 
atravessa, preservar o equilí-
brio financeiro do condomínio 
pode ser, sem dúvidas, um dos 
principais desafios dos síndi-
cos e administradores.

Nessa perspectiva, a 
inadimplência vem atingindo 
índices alarmantes em todo 
o território brasileiro, o que é 
preocupante sobremaneira, 
uma vez que tal ação gera um 
efeito de reação em cascata, e 
toda uma cadeia econômica é 
afetada. 

Via de regra, é inadim-
plente aquele condômino que 
não honrou seu compromisso 
após o primeiro dia a contar 

Inadimplência crescente é
observada em condomínios do País

do vencimento do boleto da 
taxa condominial. Contudo, no 
cotidiano habitual dos condo-
mínios, observa-se que muitos 
estabelecem ainda um prazo 
de tolerância, considerando 
“atraso” somente após o se-
gundo mês acumulado de falta 
de pagamento. 

Tal prática é vista como 
uma “cortesia” dos síndicos 
aos moradores, dando-lhes 
um voto de confiança para 
que regularizem a situação 
sem maiores transtornos. Isso 
porque, como se sabe, às ve-
zes o atraso é cometido por 
uma dificuldade momentânea 
e não por uma negligência de-
liberada. 

Porém, há os síndicos que 
optam por seguir à risca os 
protocolos de cobrança. Esses 
foram beneficiados com a atu-
alização do Código de Proces-

so Civil, em 2016, cujas regras 
para cobrança ficaram mais 
duras. 

É inegável que as mudan-
ças promovidas na legislação 
facilitaram a vida do síndico e 
reduziram a inadimplência: o 
Código Civil determina multa 
de 2% e juros de até 1% ao mês 
para os valores atrasados. Esse 
percentual mensal pode variar 
conforme definição da Con-
venção condominial. A partir 
do primeiro mês de inadim-
plência, já é possível proceder 
com a cobrança judicial. 

O procedimento citado é o 
que se pratica em uma situa-
ção “normal” de inadimplên-
cia, porém o questionamento 
que fica é: nas circunstâncias 
excepcionais de estagnação 
econômica em decorrência da 
pandemia de Covid-19, é plau-
sível agir com “mãos de ferro” 

para lidar com a inadimplência 
que certamente ocorrerá ou é 
mais razoável tentar flexibilizar 
o que for possível?

Especialistas indicam que 
o caminho conciliatório, neste 
momento, é mais inteligen-
te que o do rigor absoluto na 
cobrança, pois já fica evidente 
que em situações extremas, 
com as pessoas perdendo 
fonte de renda e precisando 
priorizar custos de subsistên-
cia como a alimentação, o pa-

gamento da taxa condominial 
deixa de ser uma prioridade.

O ideal agora é tentar nego-
ciar. É recomendada a suspen-
são de multa e a cobrança dos 
juros, facilitando o pagamento 
e postergando a cobrança ju-
dicial, priorizando a concilia-
ção interna. O parcelamento 
de dívidas é uma alternativa a 
ser cogitada, mas não deve ser 
aplicada a débitos que datam 
de períodos anteriores à crise 
da pandemia.


