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Saiba como transportar 

seu pet dentro de 
elevadores (p.6)

-
Outubro é o mês dedicado à conscientização do Câncer de Mama. 

A campanha busca alertar as mulheres e a sociedade sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessa doença. 



Nossa mensagem

INDICaDOREs

Desde julho, o Jornal do Síndico vem atualizando seus leitores 
quanto ao progresso da implementação da plataforma e-Social que 
passará a ser obrigatória para gestão de contratos no condomínio a 
partir desse ano. O processo é burocrático e complexo e, por isso, 
foi dividido em três fases, para se promover uma transição gradual. 

Devido à dificuldade para as devidas adequações exigidas, o uso 
do e-Social foi inicialmente implementado sob modo experimental, 
apenas com o caráter pedagógico de ensinar os administradores a 
manusearem a plataforma e atualizarem suas informações. Ainda 
não estão sendo aplicadas multas. 

A segunda fase da obrigatoriedade foi adiada uma vez e, agora, 
novamente prorrogada até outubro. Os síndicos e suas equipes 
têm, portanto, até o dia 10 deste mês para lançarem no sistema 
e-Social as informações pertinentes de seus funcionários. Após 
a consolidação da plataforma como obrigatória, o ritmo de 
atualizações deve se acentuar. 

Síndicos de condomínio precisarão, mais do que nunca, de 
organização e proatividade para obedecer aos prazos previstos 
em lei, que são bastante curtos, sob o risco de serem penalizados 
com multas altas caso não façam as devidas notificações em tempo 

hábil. Mais uma vez, reforçamos através de nosso veículo de 
comunicação que todos os síndicos busquem se informar quanto 
à adequação perante o e-Social. Mais detalhes na nossa matéria de 
“Legislação”. 

No nosso espaço “Seu Condomínio” trazemos um assunto de 
interesse público e privado, sugerido por um leitor do Jornal do 
Síndico. O uso de gás encanado no prédio como uma alternativa 
aos tradicionais botijões de gás envasado. Quais os benefícios de 
um e malefícios de outro? O que diz a legislação? Consultamos um 
técnico na área para sanar as dúvidas dos nossos leitores. 

A equipe do Jornal do Síndico está sempre atenta às novidades 
no universo dos condomínios, visando a satisfazer as necessidades 
das pessoas que nos acompanha. Recebemos sugestões de pauta. 
Colabore!

A todos, desejamos um excelente mês de outubro e uma agradável 
leitura.

Os Editores
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Gás encanado proporciona mais segurança e praticidade a condomínios

Os benefícios do gás natural 
encanado em detrimento do envasado em 
botijões demonstram o porquê da primeira 
opção ser a mais adequada para condomínios 
residenciais. É por isso que em muitas cidades 
esse recurso chega aos domicílios por meio de 
uma rede de distribuição própria, provida por 
uma concessionária, tal como se faz com a água 
e a energia elétrica. 

O estado da Paraíba possui dois exemplos 
bem sucedidos dessa implantação: a capital 
João Pessoa e a cidade de Campina Grande, que 
juntas totalizam cerca de 17.500 clientes em mais 
de 350 condomínios. O serviço é prestado pela 
Companhia Paraibana de Gás (PB Gás).

A Constituição brasileira estabelece que a 
distribuição de gás natural canalizado é um 
serviço público sob regulamentação Estadual, 
ou seja, cabe a cada estado estabelecer as regras 
de concessão da distribuição de gás natural. 
De acordo com Marco Antonio Coutinho - 
Gerente de Mercado Residencial e Comercial 
da PB Gás – ao contrário de países europeus, no 
Brasil não há obrigatoriedade dos condomínios 

aderirem à rede, mas isso é 
recomendado principalmente 

para os novos empreendimentos 
que disponham da rede de distribuição de 
gás canalizado em frente ao imóvel, evitando 
transtornos para obtenção do AVCB (Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros) e alvará da 
prefeitura (Habite-se). 

“Nas regiões centrais de cidades como 
São Paulo e Rio de Janeiro, dependendo dos 
espaços disponíveis entre os imóveis o Corpo 
de Bombeiros só emite o AVCB, bem como a 
prefeitura só emite o alvará, com a confirmação 
de interligação a rede de gás natural canalizado”, 
esclarece Coutinho. 

Mas por que é preferível adotar o gás encanado 
quando há essa opção? O técnico alerta que os 
perigos do gás em botijões estão relacionados 
a possíveis falhas operacionais. “Elas podem 
ocorrer desde o transporte em veículos ao 
momento do abastecimento (principalmente 
nas mangueiras, válvulas e conexões que podem 
causar vazamentos), falta de manutenção nos 
equipamentos (reguladores e cilindros), e em 
instalações mal executadas”, afirma Coutinho, 
acrescentando que o gás é um combustível 
armazenado sob pressão e em grandes volumes, 

o que por si só já é um risco, e qualquer manuseio 
errado pode provocar vazamentos de grande 
proporção. 

Dentre os benefícios do gás encanado estão: a 
segurança já mencionada; maior comodidade e 
conforto porque o fornecimento de gás natural é 
contínuo (sem interrupções) direto do gasoduto 
existente na rua para dentro dos condomínios, 
ou seja, não falta e não acaba; a praticidade já que 
o usuário só paga após o uso, tem a comodidade 
de receber as faturas em seu condomínio com 
o volume correto consumido referente ao mês 
anterior; aproveitamento de espaços, pois não há 
armazenamento em cilindros. O meio ambiente 
também sai ganhando, já que se elimina a 
necessidade de caminhões transitando nas 
cidades, evitando emissão de poluentes no ar 
ambiente.

Apesar de ser mais vantajoso, o gás encanado 
não é uma obrigação. “Não há restrição para 
que os condomínios recorram novamente aos 
botijões, a concessionária de gás canalizado não 
aplica multas pelo desligamento, o condomínio 
tem todo o direito de optar pelo produto que 
preferir, mas historicamente não há registros de 
que isso ocorra, pois os benefícios são muitos, 
incluindo a economia”, informa Marco Coutinho.
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Primeira fase da implantação do e-Social para condomínios vai até outubro
Em julho, alertamos no Jornal do Síndico que o 

uso da plataforma de escrituração digital e-Social 
para o gerenciamento de informações fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias passaria a ser exigido 
também para condomínios a partir de então. No 
mês seguinte, contudo, noticiamos que – segundo 
nota oficial divulgada à época - tal determinação 
fora implantada em caráter experimental durante a 
sua primeira fase, sem o objetivo de penalizar, mas 
apenas de orientar a adequação dos contratantes. 

Os condomínios ganharam mais tempo para 
organizar a burocracia necessária e seus registros 
para procederem com a segunda fase que vem a 
seguir. Por enquanto, nesta primeira fase, deve-se  
buscar inserir e-Social informações próprias dos 
condomínios: cargos e funções dos funcionários, 
bem como valores a serem pagos de salários e 
encargos, incluindo férias e também horários 
e turnos de trabalho. O prazo de adequação foi 
prorrogado para o dia 10 de outubro. Os síndicos 
têm até essa data para regularizar as informações 
na plataforma e-Social.
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Os gestores devem correr contra o tempo para 
fornecer o cadastro completo dos trabalhadores 
registrados nos seus condomínios, visto que 
muitos não possuem os dados completos ou 
possuem dados inválidos, como endereço antigo 
no qual o trabalhador não mora mais. Esse é um 
fator complicador na hora de obedecer ao prazo 
imposto.

No entanto, no futuro, após a total implantação, 
o principal desafio no gerenciamento dos dados 
requeridos será sem dúvidas o dinamismo no 
repasse desses, uma vez que o e-Social exige uma 
atualização rigorosa do sistema. A maior parte 
dos administradores estavam habituados a enviar 
informações aos órgãos competentes apenas 
quando solicitados. Porém, daqui para frente, 
tudo deverá ser feito em tempo real, em ambiente 
digital e on-line, de modo que o cruzamento das 
informações e consequentes autuações sejam 
muito mais fáceis de serem aplicadas.

Por exemplo, eventos da rotina entre contratante 
e contratado – tais como admissões, aviso e 

pagamento de férias, desligamentos, alterações 
contratuais, acidentes laborais, faltas, atestados 
médicos – que antes podiam ser notificadas 
retroativamente, agora precisam ser registradas 
em 24 horas, sob o risco de sofrer penalidades 
judiciais, cujas multas podem chegar a R$ 233 mil. 

Para o advogado Thiago Badaró, especialista 
em Direito Condominial, a recomendação é 
que, com essa prorrogação de prazo, síndicos e 
administradoras comecem a “ensaiar” os melhores 
processos a serem adotados para que, com o 
máximo de brevidade, os eventos não periódicos 
sejam comunicados ao sistema do e-Social.

“Além disso, com o fim da primeira fase 
vem uma das maiores responsabilidades dos 
síndicos: o cadastro dos eventos não periódicos, 
aqueles que ocorrem fora da rotina de trabalho 
e que, por óbvio, o síndico é o primeiro a tomar 
conhecimento, nascendo assim a obrigatoriedade 
de comunicação ao e-Social”, afirma Dr. Thiago 
Badaró.



COTIDIANO Jornal do Síndico - Outubro de 2018 6

Transporte de PETs no elevador exige cuidados 
Dentro do condomínio, animais domésticos 

– a exemplo de cães e gatos – só devem 
transitar por espaços comuns acompanhados 
de seus tutores. Fica a cargo dos donos, 
portanto, responder por qualquer ato de 
seu pet, desde sujeiras em locais indevidos 
até o ressarcimento de bens materiais do 
condomínio ou terceiros. 

A denominação de “espaços comuns” inclui 
também os elevadores do prédio. Neles, o 
transporte de PETs deve seguir algumas 
regras e cuidados, não apenas para garantir a 
segurança e conforto dos demais moradores, 
como também cuidar da segurança do próprio 
animal. Cada condomínio tem suas próprias 
regras, as quais devem estar explicitadas 
no regimento interno. Contudo, 
algumas questões elementares se 
aplicam à maioria. 

A primeira regra é a opção por 
se locomover através do elevador 
de serviço, em detrimento do 
social, sempre que houver 
essa opção. Os elevadores 
de serviço costumam estar 
adaptados ao transporte 
de cargas, móveis, 
pessoas molhadas, 
de modo que os 
materiais que o 
revestem geralmente 
são mais práticos de 
limpar. Por outro 
lado, os sociais com 

frequência são revestidos de carpete ou 
tapetes mais fáceis de sujar com pelos ou 
excrementos. 

Esse último ponto é, também, um cuidado 
que todo tutor deve ter. Ao sair com seu cão, 
gato ou outro bichinho, deve-se estar sempre 
precavido com algum material que sirva 
para recolher fezes ou outra sujeira que ele 
venha a produzir. Obviamente, o ideal é não 
permitir que o animal faça suas necessidades 
no interior do elevador, porém se num caso 
excepcional ele fizer, o dono deve limpar. 

Sempre que possível, o animal de estimação 
deve ser conduzido no colo da pessoa 
que o acompanha. Para gatos, o ideal é 
a caixa transportadora específica. Caso 

o PET seja de um tamanho que 
não pode ser levado nos braços, 

como raças de cães de grande porte, 
ele pode ser transportado no chão 
sempre coleiras e guias adequadas. 
O uso de focinheira é uma exigência 
de alguns condomínios, porém é 
recomendável em situações nas quais 
já se tem conhecimento de um certo 
grau de agressividade do cão. 

O indivíduo que transportar seu 
animal com coleira e guia deve 
atentar para o fato de que elas podem 
não ser detectadas pelo dispositivo 

sensor de presença da porta do elevador, 
podendo ocorrer acidentes. Deve-se cuidar 
para conduzir o animal sempre junto ao corpo 
do condutor para ajudar na identificação. 

Assim como outras questões relacionadas 
ao convívio entre moradores, síndico e 
funcionários do condomínio, o bom senso é a 
regra geral que quando praticada, aplica-se a 
quase tudo. A presença de animais domésticos 
em condomínios tem amparo legal, porém há 
regras que regem a integração deles à rotina 

do condomínio e os donos 
precisam respeitá-las não 

impondo às demais 
pessoas aquilo que 

não gostaria que lhes 
fosse imposto. 
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Por Charles Mesquita

Pessoas que optam por viver em condomínios 
podem enfrentar algumas adversidades como 
a acústica de determinados ambientes da 
casa, ou até a luminosidade, dependendo de 
onde o prédio está localizado e qual o andar 
escolhido. 

No Ceará, condições como clima quente 
e úmido também podem contribuir com a 
situação.  Em 2005, uma grande inovação 
capaz de solucionar diversos desses problemas 
nascia no mercado de Fortaleza: a Cortina de 
Vidro, tecnologia europeia vinda da Finlândia.

Esse material foi aperfeiçoado para atender 
as necessidades do nosso clima e se adaptou 
à realidade do mercado cearense, onde se 
transformou no método mais eficaz em condição 
de uso no segmento de envidraçamentos. 
Muitas são as possibilidades de uso de acordo 
com as necessidades do cliente. 

Agregando beleza, requinte, segurança física 
e acústica, já que oferece redução de 55 a 60 
% do ruído externo. Com a Cortina de Vidro 
conforto é garantido seja na climatização 
interna ou externa fazendo uso dos brise-soleil, 
um dispositivo arquitetônico que impede 
a incidência direta de radiação solar nos 
interiores deixando o ambiente mais agradável. 

O grande diferencial das Cortinas está na 
possibilidade de deixar o ambiente 100% 
aberto em períodos mais arejados ou fechado, 
dependendo do clima ou do desejo do cliente.

Os painéis correm um ao lado do outro e 
na hora de recolher, é possível fechar 90° para 
dentro do ambiente através de dois sistemas: 
um com ancoragem na viga por rolamento 
e ou por deslizamento sobre a poliamida, 
um material sintético de muita qualidade e 
resistência. Ambos são de fácil manuseio até 
mesmo para uma criança.

Para a higiene o que mais surpreende é a 
facilidade e segurança em limpá-lo, pois as 
Cortinas de Vidro são recolhidas para dentro 
do ambiente, zerando o risco de acidente 
para quem for fazer a manutenção, já que é 
desnecessário alguém para realizar o serviço 
de limpeza da sacada.

Sobre o autor

Charles Mesquita é vidraceiro atuante na 
profissão há 40 anos. Idealizador da Tech 
Envidraçamento, empresa especializada 
na área, que funciona em Fortaleza há 16 
anos, buscando sempre trazer os melhores 
produtos e as mais novas técnicas para o 
público local.

Pioneiro em Cortinas de Vidro, Charles 
atende os consumidores prezando pela 
qualidade e desempenho do serviço 
oferecido.

CORTINA DE VIDRO:

SOLUÇÕES EM
ENVIDRAÇAMENTO



Garagem: quem pode e quem não pode ter acesso ao condomínio? 
Imagine a situação: basta um carro qualquer 

se aproximar do portão do condomínio e isso 
já é suficiente para o porteiro já liberar o acesso 
ao interior da garagem. Não há checagem da 
placa, cor ou modelo do veículo, não é feita a 
identificação do motorista, nenhum critério de 
controle é praticado. Você já viu isso acontecer 
no seu próprio condomínio ou, ainda, você já 
teve acesso a um outro prédio sem precisar se 
identificar?

A situação narrada não é meramente 
hipotética, ela ocorre em vários condomínios 
com frequência e isso constitui uma falta grave 
na segurança a qual deixa o prédio vulnerável ao 
ataque de bandidos que podem premeditar uma 
ação após observarem a rotina do condomínio e 
identificarem as falhas na segurança.

Se o seu condomínio possui vagas de garagem 
sejam elas rotativas ou fixas para cada unidade, o 
ideal é que haja um cadastro de moradores e seus 
veículos. Ali devem constar quantos veículos são, 
bem como suas características de identificação: 
placa, cor e modelo. O porteiro só deve liberar o 
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acesso de carros e motocicletas cadastrados. Para 
se manter o controle válido, é importante informar 
a todos os moradores sobre a necessidade  de 
atualizar os dados sempre que houver troca de 
veículo. 

“Mas sendo assim um visitante não pode 
estacionar na minha vaga de garagem se ela estiver 
disponível e assim eu desejar?”. Muitos devem se 
fazer essa pergunta e a resposta é positiva. Sim, é 
permitido. Contudo, é necessário que o morador 
avise o porteiro previamente os dados do veículo 
do visitante, bem como o período em que ele pode 
ter acesso ao prédio (se é por um dia, se ele ficará 
indo durante uma semana). Cessado o tempo da 
autorização, o veículo visitante passa a ser vetado. 

Para o administrador de condomínios Moacir 
Alencar, que gerencia prédios residenciais em 
Fortaleza (CE), o excesso de cautela pode soar 
exagerado e até inconveniente, mas é necessário 
para fazer frente à criminalidade crescente que 
visa cada vez mais os condomínios como alvo 
de saques e arrastões. “Antes de impor regras 
autoritariamente, é fundamental que o síndico 

e seus auxiliares se empenhem em fazer uma 
conscientização dos condôminos, mostrando que 
todos devem colaborar com a segurança coletiva”, 
pondera Alencar. 

Ele alerta para uma tendência que vem 
crescendo, principalmente nas grandes cidades, 
que são os aplicativos de transporte privado a 
exemplo do Uber e outros. “Muitos usuários, em 
nome do conforto, solicitam que o motorista os 
desembarquem dentro do prédio, mas essa é uma 
prática que deve ser proibida, o mesmo se aplica 
aos taxis, pois coloca em cheque a segurança do 
condomínio”, alerta o administrador. 

Para o profissional cearense, o ideal seria evitar 
ao máximo que pessoas que não são moradoras 
do prédio tivessem acesso às garagens, seja para 
uma visita, para deixar passageiro, para entregar 
uma encomenda ou qualquer outra finalidade. É 
claro que sempre haverá exceções e cada caso deve 
ser analisado em seu contexto, mas é importante 
que os moradores tenham essa consciência e 
firmem um compromisso com a segurança do 
condomínio. Assim todos saem ganhando. 



Redação com assessoria
A criminalidade crescente nas grandes cidades 

tornou-se o medo de muitos pais que receiam 
pela segurança de seus filhos adolescentes, uma 
vez que, nessa fase da vida, é comum que eles 
busquem opções de lazer noturnas, as famosas 
“baladas”, mas a insegurança é um empecilho 
relevante. 

A partir dessa demanda e também seguindo 
a tendência dos condomínios com ofertas 
múltiplas de lazer, vêm surgindo no mercado 
da arquitetura e design de interiores diversos 
modelos de projetos voltados para atender à 
essa busca por diversão aliada à segurança de 
se estar dentro de um ambiente conhecido, 
como o condomínio. 

De acordo com a arquiteta Fernanda 
Andrade, vem crescendo o número de clientes 
que buscam por projetos que criem um espaço 
voltado para a descontração, alegria e encontro 
entre os jovens. “Saber que estão em casa e com 
quem estão é fundamental para a tranquilidade 
dos pais. Isso pode ser em espaços específicos 
no apartamento, casa ou em condomínios”, 
afirma.
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LAZER E SEGURANÇA NAS 

BOATES DE 
CONDOMÍNIO

A criação de um ambiente deste tipo pode 
se dar do zero, com a edificação de um local 
específico, ou com o reaproveitamento 
de um espaço já existente ou ainda com a 
adaptação do próprio salão de festas, que 
pode ser incrementado com equipamentos 
de sonorização e iluminação especiais para 
proporcionar o clima de festa. Para isso, alguns 
pontos devem ser considerados. 

A arquiteta dá a dica do que é importante 
levar em conta nesse momento: o ambiente 
deve contar com isolamento acústico para 
não incomodar os demais condôminos.  “Há 
vários materiais para isolamento acústico, 
vidros especiais, revestimentos de paredes com 
painéis de madeira, por exemplo, paredes com 
isolamento com lã de vidro, isopor, lã de pet, 
instalação de carpetes, colocação de tapetes, 
tecidos e forro acústico. Esses materiais podem 
decorar o ambiente e melhorar a qualidade do 
som, já que é um local onde ele é constante” 
orienta Fernanda. 

Segundo a profissional, a preparação acústica 
de um ambiente deve ser pensada tanto para 

melhorar a qualidade da acústica interna como 
eliminar a poluição sonora externa, limitando 
o vazamento de ruídos para fora do ambiente.

Ao se instalar um espaço de uso comum 
no condomínio, devem ser estabelecidas as 
regras para se usufruir dele. Primeiramente, 
o condomínio precisa ter uma listagem de 
todos os bens contidos no espaço, desde a 
aparelhagem eletrônica, a mobília, até os itens 
de bar e copa, se houver. As reservas devem 
ser feitas em nome de um condômino que se 
responsabiliza pelos cuidados e manutenção 
do patrimônio. A entrada de visitantes deve 
ser controlada pela portaria, tendo a devida 
identificação e autorização. 

Outro ponto a se destacar é que a boate do 
condomínio é para intuito exclusivo de lazer 
dos moradores e seus convidados, sendo vetada 
a atividade comercial ou lucrativa de qualquer 
gênero, o que configuraria uma mudança na 
finalidade do imóvel, o que não é permitido. 
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Caixas de gordura devem passar por limpeza a cada 2 meses
Você sabe o que é e para que serve a caixa de 

gordura? Trata-se de um dispositivo instalado 
entre as linhas de drenagem e as linhas de 
esgoto sanitário de um imóvel e seu objetivo 
é funcionar como um recipiente capaz de 
separar a gordura e o óleo proveniente dos 
alimentos que porventura cheguem através da 
água descartada após lavagens, seja da pia das 
cozinhas, banheiros, máquina de lavar, etc. 

O bom funcionamento do encanamento 
está condicionado à manutenção das caixas de 
gordura. Então, se algo não está dando certo 
nesse sentido (mau cheiro, transbordamento, 
falta de escoamento) é aconselhável verificar as 
caixas, pois o problema pode estar lá. Ela deve 
funcionar como uma barreira, impedindo a 
ida de resíduos mais grosseiros para o esgoto, 
assim como caminho inverso: o refluxo, ou 
seja, a entrada de material de esgoto da rua na 
caixa.

O atraso na limpeza da caixa de gordura faz 
com que se forme uma crosta de sujeira que 

impede o prosseguimento normal do fluxo 
de água para as galerias de esgoto. Essa água 
parada pode trazer vários transtornos além do 
já citado mau funcionamento do encanamento. 
Isso pode favorecer, por exemplo, a proliferação 
de animais como ratos, baratas e outros insetos 
que se beneficiam dos restos de alimentos 
acumulados.

A manutenção periódica é a garantia de que 
o equipamento exercerá sua função e a gordura 
descartada pelas unidades e áreas comuns do 
imóvel será descarregada nos sistemas aeróbios 
e anaeróbios da tubulação. As caixas necessitam 
de limpeza pelo menos bimestralmente, 
orientam os especialistas. Entretanto, essa 
periodicidade depende da capacidade 
volumétrica de cada caixa, portanto, o melhor 
é consultar o fabricante. 

Como limpar? Primeiro retira-se a tampa, 
com o auxílio de luvas coleta-se a sujeira 
acumulada e a coloca em uma vasilha que possa 
ser descartada. Caso a caixa esteja entupida, 

deve-se ter cuidado ao tentar desentupi-la com 
objetos pontudos. A finalização do processo 
pode ser feita com a aplicação de sabão em pó 
(200 g) e 3 litros de água fervente. Isso ajuda a 
solubilizar a gordura residual e eliminá-la.

Por ser uma despesa ordinária do condomínio, 
não é necessária aprovação em assembleia. Para 
barganhar bons preços, o síndico pode fechar 
contrato anual com uma empresa especializada 
no serviço. 

Uma caixa de gordura em condições corretas 
não pode ter vazamentos e deve possuir 
tampas removíveis. Elas devem ficar instaladas 
ou construídas em locais de fácil acesso e ter 
boas condições de ventilação. A Associação 
Brasileira de Normas Técnicas possui 
orientações específicas para esses equipamentos 
(NBR 8160): elas podem ser de PVC, concreto 
ou alvenaria desde que atendidos os requisitos 
mínimos de retenção. 

ADMINISTRAÇÃO

Quando o síndico decide bater em retirada 
O universo do condomínio deve ser sempre 

analisado em seu devido contexto, evitando 
generalizações. A ocupação do posto de síndico é 
um exemplo: se por um lado em alguns prédios 
a disputa pelo cargo é acirradíssima e conta com 
todos os elementos de uma tradicional campanha 
eleitoral (incluindo os negativos), por outro, não 
faltam exemplos de outros condomínios em que 
há quase um total desinteresse em se assumir esse 
compromisso.

Nesse cenário, muitas vezes, o postulante ao 
cargo o assume apenas para preencher um espaço 
vazio, sem ter – portanto – o genuíno desejo de 
ser síndico. Foi o que ocorreu no residencial em 
que vive a estudante Julianna Dalvani em Belo 
Horizonte (MG) e o resultado não foi positivo. 

“O senhor que foi síndico do condomínio por 
vários anos se mudou e ficamos sem ter quem 
assumisse a administração por que a maioria 
dos moradores é muito jovem, estudantes, e 
não demonstrava interesse em abraçar essa 

responsabilidade. Por pressão, uma moradora 
aceitou o cargo com a promessa de se fazer um 
rodízio anual com outros condôminos”, relata 
Julianna. O acordo, contudo, não foi cumprido 
e após aproximadamente 5 meses a síndica 
abandonou suas atribuições. 

O problema é que essa renúncia não foi 
oficializada. “A moça que estava como síndica 
simplesmente parou de cuidar das burocracias 
referentes ao condomínio e houve uma desordem 
nas contas e demais compromissos. Isso só veio à 
tona porque a empresa terceirizada de zeladoria 
e portaria se negou a enviar os funcionários por 
atraso nos pagamentos. Foi então que descobrimos 
que a síndica estava viajando há vários dias”, 
afirma a moradora. A situação foi resolvida com 
a contratação de um síndico profissional, uma vez 
que nenhum outro morador manifestou interesse 
em assumir um mandato interino. 

O exemplo ilustra uma dúvida que muitos 
síndicos têm: eu posso deixar de ser síndico se não 

me adaptar a essa função? A resposta é sim, claro, 
ninguém é obrigado a exercer o cargo de síndico, 
embora esse compromisso tenha sido previamente 
firmado sob ação espontânea do mesmo. O que 
não se pode é abandonar o cargo sem haver um 
substituto equivalente ou ao menos um aviso 
prévio. 

O advogado Alan Balaban explica que o 
administrador pode ser penalizado por se afastar 
deliberadamente de sua função. “O síndico 
responde perante o imóvel que administra 
de forma civil e criminal, o que chamamos 
de responsabilidade civil ou responsabilidade 
criminal. Em caso de afastamento deliberado, 
ou seja, sem prévia justificativa ou sem outro 
proprietário do imóvel assumir em seu lugar e 
caso, ocorra algum prejuízo ao imóvel, o síndico 
responde. Porém, se o mesmo se afastar e o 
subsíndico assumir imediatamente em seu lugar, 
não causando qualquer prejuízo ao condomínio, 
não há que se falar em penalização ao síndico”, 
esclarece o advogado.





Pedras naturais
A opção por pedras naturais no contexto de 

uma obra ou reforma deve ser avaliada pelo seu 
parâmetros custo-benefício e por serem práticas, 
resistentes e duradouras. A versatilidade desse 
material permite sua aplicação tanto em pisos, 
quanto em paredes, vigas e divisórias, podendo 
estar presente em ambientes diversos, tais como 
cozinha, copa, banheiros, áreas de lazer. 

Dentre as opções disponíveis no mercado, 
algumas se destacam: Pedra Portuguesa, Pedra 
São Tomé, Ardósia e Pedra Miracema. Tais tipos 
de pedra podem ser utilizadao com acabamentos 
rústico ou polido e em diferentes formatos, de 
acordo com a necessidade e a característica de 
cada projeto. As cores e texturas são variáveis 
e devem se adequar ao conceito proposto ao 
ambiente. A consultoria de um arquiteto é 
fundamental para assegurar o sucesso da obra e 
adequação aos interesses do cliente. 

Hidrantes
Você já deve ter percebido que em frente a quase 

todo condomínio, na calçada, há uma tampa 
vermelha no chão, mas não deve saber exatamente 
para que serve. Trata-se de caixas do registro de 
recalque de incêndio, sendo a manutenção delas 
responsabilidade do imóvel em cuja calçada elas 
estão, visto que é um equipamento particular 
pertencente ao condomínio.

Para que servem? Em caso de incêndio no 
prédio, os bombeiros utilizam primeiro a água 
acumulada no reservatório deles e, se essa não 
for suficiente, eles podem acoplar o caminhão 
tanque às conexões externas da edificação. 
Essa água manterá o abastecimento da linha 
de combate a incêndio, ou seja, fornecerá água 
para os hidrantes da edificação. Por se tratar 
de um mecanismo de segurança. A água desse 
reservatório não pode jamais ser usada para 
consumo habitual do edifício. 

Piso de quadras esportivas
Visando a um maior conforto e aproveitamento 

dos espaços coletivos, as quadras poliesportivas de 
condomínio têm recebido uma atenção especial 
nos últimos anos, com o objetivo de incentivar 
a atividade física por parte dos moradores. Uma 
maneira de incrementar esse ambiente e torna-lo 
mais atrativo é substituir o tradicional cimentado 
básico por um piso mais sofisticado, que atenda 
às necessidades dos usuários. 

A aplicação de poliuretano com amortecimento 
sobre uma base asfáltica ou de concreto tem sido 
o mais indicado para se proporcionar melhor 
desempenho nos jogos com bola e mais segurança 
aos que utilizam o espaço, especialmente as 
crianças, minimizando os danos decorrentes de 
possíveis quedas. A exceção se para as quadras 
de prática de tênis, uma vez que o poliuretano 
dificulta o ato de escorregar, que é necessário a 
esse esporte. 

Dicas para você
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Mudança no CPC ajudou a diminuir inadimplência nos últimos 2 anos 
Redação com Assessoria Lello

Conforme foi amplamente noticiado pelo 
Jornal do Síndico à época, em 2016 o novo Código 
de Processo Civil alterou substancialmente a 
cobrança de taxas condominiais em atraso. A 
mudança foi feita com o intuito de agilizar o 
processo contra os inadimplentes e diminuir as 
possibilidades de o devedor ganhar tempo.

Como era antes? Para se cobrar o devido era 
necessário propor uma ação judicial na qual o juiz 
designava audiência de conciliação, instrução e 
julgamento e na ocasião da sua realização o réu 
apresentava a defesa e era proferida a sentença.

Como ficou após o novo CPC? Diferentemente 
de antes (quando era preciso propor ação, 
aguardar a sentença, depois aguardar o recurso 
que o condômino inquirido geralmente 
propunha e, só depois, aguardar a execução da 
cobrança), com a alteração no Código tornou-
se mais rápido o rito de cobrança judicial de 

cotas de condomínio atrasado, transformando 
as ações em títulos executivos extrajudiciais e 
eliminando a fase de instrução dos processos. A 
legislação permitiu, inclusive, a penhora de bens 
dos condôminos devedores.

Quais os ganhos efetivos dessa reformulação 
dos processos? Um levantamento recente 
realizado pela administradora de condomínios 
Lello com 2,5 mil condomínios de São Paulo 
sugere que o saldo vem sendo bastante positivo: 
verificou-se um aumento em 27,4% o número 
de ações movidas na Justiça para cobrar cotas 
condominiais em atraso nos últimos dois anos.

Segundo a pesquisa, entre os condomínios 
administrados pela empresa - onde vivem 190 
mil famílias - houve 1.074 execuções judiciais 
de janeiro a julho deste ano, contra 952 no ano 
passado e 843 em 2016. Ao mesmo tempo em 
que as ações de cobrança judicial cresceram, o 
índice de inadimplência, conforme o estudo da 

Lello, caiu 42,17% entre 2016 e 2018.

Para Angelica Arbex, gerente de Relacionamento 
com o Cliente da Lello Condomínios, a nova 
legislação representou um avanço na contenção 
da inadimplência. “Um condomínio com 
inadimplência alta tem problemas no fluxo 
de caixa. Começa a faltar dinheiro para o 
pagamento das despesas de rotina, e pode virar 
uma bola de neve, com necessidade de usar os 
recursos do Fundo de Reservas - que deveriam 
ser destinados a obras de melhoria e reforma do 
prédio - para pagamento dos gastos ordinários”, 
afirma.

A gerente pondera, no entanto, é preferível que 
sejam esgotadas todas as tentativas de acordo 
amigável com os condôminos devedores para 
recebimento de cotas em atraso antes da adoção 
da ação judicial de cobrança, que deve ficar como 
um plano substituto, caso a conciliação amigável 
não surta efeito.
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