
 

 

NOTA SOBRE COVID-19 

  

A Comissão Especial de Direito Condominial da OAB, seção Goiás,  nos usos de sua atribuições, cumprindo 

com o dever que lhe compete, 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11/03/2020, quarta-feira, declarou 

pandemia de Covid-19; 

 

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o 

comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção 

de riscos, a fim de ser evitada a disseminação da doença; 

 

CONSIDERANDO as medidas adotadas e recomendadas pelo Governo do Estado de Goiás, no sentido de 

proibir/restringir aglomeração de pessoas; 

 

CONSIDERANDO que no Estado de Goiás existem 9 (nove) pacientes infectados com o vírus, já 

confirmados, e outros 89 (oitenta e nove) sob suspeita; 

 

CONSIDERANDO que foi decretada situação de emergência no âmbito da saúde pública no Brasil; 

 

Os Membros da Comissão de Direito Condominial da OAB/GO, por meio da presente, RESOLVEM 

recomendar a todos os advogados atuantes na área condominial, síndicos, gestores de condomínios e de 

associações, condôminos e associados, a adoção das medidas abaixo, inclusive, afixando esta recomendação 

nos quadros de avisos e elevadores, além de enviarem, por mala direta e/ou e-mail, como também 

encaminharem por qualquer outro meio, para quem por bem entender, com escopo de conscientizar todos em 

relação ao COVID-19, orientando-os que aludida recomendação se dê nos sseguintes termos: 

 

➢ Avaliação com bancos e cooperativas acerca da possibilidade de se prorrogar o prazo de assinatura e token 

dos representantes do condomínio que eventualmente tenha mandato com fim previsto para este período, tido 

como crítico, com isso adiando as assembleias para data posterior, até que haja maior controle da doença. Tudo 

isso com objetivo de evitar que o condomínio fique acéfalo ou inadimplente com suas obrigações financeiras 



 

 

e administrativas; 

➢ Não sendo possível o adiamento das assembleias, que as pautas sejam restritas ou reduzidas apenas aos temas 

imprescindíveis, tais como eleição ou destituição de síndico. Referidas assembleias deverão sempre ser 

realizadas em local aberto e/ou arejado, acomodando-se os presentes em espaços de segurança suficiente entre 

uma e outra pessoa, e que as discussões sejam sempre curtas e restritas aos temas indispensáveis, além de 

disponibilizar aos presentes água corrente, sabonete líquido, papel toalha, máscaras e álcool gel 70% INPM. 

➢ Seja evitado o uso coletivo das áreas comuns, a exemplo de salões de festas, home cinema, brinquedoteca, 

academias, área gourmet, quadras poliesportivas e de areia, campos de futebol, piscinas e etc., como também 

lembrar  a todos os condôminos a necessidade de compreensão da gravidade do momento, recomenda restrição 

ao máximo o uso de tais espaços; 

➢ Na hipótese de reservas dos espaços de convivência, seja verificado com o condômino a possibilidade de 

adiamento da data até que a situação regularize/normalize; 

➢ A revisão da agenda de locação dos espaços para fins de bloqueio de novos eventos ou cancelamento dos já 

agendados; 

➢ Sejam deslocados os profissionais de limpeza, asseio e conservação das áreas dos salões de festas, home 

cinema, brinquedoteca, academias, área gourmet, pisicinas, quadras poliesportivas e de areia, campos de 

futebol e etc., para higienização e desinfecção das áreas de grande circulação, tais como portarias, halls de 

entrada, elevadores e outros, mantendo disponível álcool gel 70% INPM em todas referidas áreas; 

➢  A orientação de todos moradores e demais usuários dos elevadores para limitarem sua utilização com várias 

pessoas, dando-se preferência as viagens feitas por uma família por vez;  

➢ A solicitção aos condôminos que mantenhma a administração informada, relativamente a eventuais casos 

positivos de coronavirus na unidade; 

➢ A advertência a todos profissionais de limpeza, asseio e conservação que, em contato com lixos e materiais 

depositados por eventuais condôminos infectados, sejam os manejos dos mesmos feitos sempre com uso de 

luvas e máscaras;  

➢ A informação, pelos condôminios a administração sobre qualquer caso suspeito ou positivo de coronavírus, 

dentro da unidade; 

➢ O afastamento temporário de qualquer funcionário do condomínio que eventualmente apresente os sintomas 

da doença; 

➢ A proibição de execução de obras ou serviços de reparos que exijam a presença de duas ou mais pessoas nas 

dependências do condomínio, excetuadas aquelas de extrema importância. 

 

Por derradeiro, informam os membros da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB/GO ter oficiado 



 

 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás consulta acerca do entendimento do Poder Judiciário goiano nos 

casos de realização de assembleias por meio virtual, preservando-se o direito do condômino a participação e 

voto, naqueles casos que se tornarem imprescindíveis, a exemplo destituição de síndico, e da possibilidade do 

síndico que se encontrar com mandato vencido permanecer a frente da gestão condominial durante esse 

período, evitando-se, assim, realização de assembleias. Outros questionamentos foram igualmente feitos, 

estando eles aguardando a resposta do Tribunal. 

 

Na oportunidade, ratificam os membros da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB/GO o pedido 

para que os síndicos assumam a verdadeira função de representante legal do condomínio, adotando todas as 

providências necessária à conteção da doença dentro do ambiente condominial e que, remanescendo dúvidas 

quanto as recomendações supra, consulte seu assessor jurídico. 

 

Com votos de estima e consideração, 

 

 

________________________________________ 

Caio César Pereira da Mota Oliveira 

Presidente da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB/GO 

 

 

 

 


