






A Importância da Inspeção Predial!
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nos Condomínios
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Inovação, Tecnologia e Condomínios. 
Síndico, você está preparado para gerenciar 
o condomínio do futuro?

A Aplicação da Due Diligence na 
Contratação de Prestadores de
Serviços para Condomínios Edilícios.

– Weder Iglesias

– Tatiane Cristina Dionízio

– Wlauder Robson

– Morgana Schoenau

– Fernanda Machado Pfeilsticker Silva

– Valdir Fogassa Jr

– Valzira Gonçalves de Souza

Querido leitor,

Você faz parte do nosso ecossistema e vamos te ajudar a 
manter o condomínio e a sua gestão em dia. Como? Através de infor-
mação de qualidade, da inovação, dos grupos de WhatsApp e eventos. 

A segurança deve vir sempre em primeiro lugar, e por isso, 
esta edição traz assuntos que abordam temas como: 

• Elevadores – por ser o coração do edifício e transportar 
pessoas, fique atento às manutenções periódicas e saiba 
mais sobre a modernização, que vai valorizar ainda mais 
o seu condomínio. 

• Inspeção predial - Quais os principais itens que você não 
pode esquecer?

• Confira também novas tramitações legislativas para o 
mundo Condominial.
Os síndicos parceiros CONDOMEETING são antenados e 

estão sempre "fazendo além do combinado". E em contrapartida, 
nossa equipe está envolvida em um projeto singular que reunirá o 
mercado condominial, a construção civil e imobiliária. Corre lá es-
piar o site condocasa.com.br porque você tem que estar com a gen-
te desenvolvendo o mercado condominial, e por que não, fazendo 
novos amigos!!
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O elevador, responsável por transportar passageiros de um 
andar para o outro, é o meio de transporte mais seguro do mundo. 
De acordo com a Revista Condé Nast Traveller, dos Estados Unidos, 
editorial especializado em viagens e mobilidade, a probabilidade de 
uma fatalidade envolvendo esse meio é de 0,00000015%. Dessa 
forma, andar de elevador é mais seguro até que voar de avião.  No 
entanto, apesar da segurança da ferramenta de locomoção, por se-
rem máquinas precisam estar constantemente em manutenção e pro-
cessos de inovação tecnológica, que vão além da estética, mas que 
permitam deslocamentos rápidos, eficientes e seguros.

O coordenador de engenharia da DualTech Elevadores, 
marca de grande notoriedade 
na região do Vale do Itajaí, Ro-
mulo Mattos, conta que “vem 
se tornando natural que eleva-
dores com mais de 20 anos de 
uso possam apresentar defeitos, 
e, consequentemente, colocar a 
segurança dos usuários em risco. 
Além disso, quanto mais antigo 
ele for, maiores serão os custos 
de manutenção”, completa.

O especialista ainda 
explica que a modernização 

garante inúmeros benefícios, “os principais são a segurança e eco-
nomia”. No entanto, é importante destacar que este processo não 
precisa ser feito de um dia para o outro. Ele pode ser parcial ou total, 
dependendo da situação.

A modernização parcial concentra-se na renovação pontual 
de elementos. Sejam eles estéticos ou tecnológicos. Aproveitando 
parcialmente outros sistemas existentes. Já a modernização total en-
globa a substituição de todos os componentes do elevador.

Em qualquer um dos casos, é importante entendermos que 
a modernização precisa acontecer. De um jeito ou de outro. Espe-
cialistas contam que isso se deve a exigência cada vez maior do 
mercado, aumentando a demanda e exigência por segurança, eco-
nomia e desempenho. 

Quando e como modernizar?
Para saber quando é necessário modernizar seu elevador, é 

importante mensurar o tempo e frequência de utilização. É possível 
notar modelos instalados há 30 anos funcionando em perfeito esta-
do. Enquanto alguns com 10 anos de instalação apresentam neces-
sidade de atualização.

Os principais sinais que indicam que está na hora de moder-
nizar seus elevadores são:

• Aumento da frequência de manutenção e trocas de peças 
ou consertos;

•  Aumento de barulhos;
•  Aumento nas interrupções de serviço;
• Aumento no consumo de energia;

É importante destacar também que a modernização de ele-
vadores não está atrelada somente à estética ou tecnologia. É preci-
so estar atento também às adequações exigidas pela ABNT. 

Tipos de modernizações
Como citado, a modernização de elevadores pode ser total 

ou parcial. Dessa forma, você pode fazê-la em etapas. Mas, para isso, 
também é importante que você compreenda quais são os tipos de 
modernização de elevadores que existem. 

Na modernização estética, alteram-se os ítens de dentro da 
cabina, como o piso, as portas, corrimão, espelhos e até mesmo novos 
painéis em inox e teto com luminárias em led. Isso traz uma aparência 
renovada e combina design e conforto. Harmonizando com os deta-
lhes arquitetônicos do prédio. É a modernização estética que trans-
mitirá o aspecto de evolução e atualização do elevador.

Já na modernização tecnológica, apesar de ser a parte que 
você não vê, é a mais importante. Ela é responsável por adequações 
às normas regulamentadoras. Segundo o coordenador de engenha-
ria, é isso que garante segurança para todos. Somando-se a isso, a 
economia estimada é de até 70% para o condomínio em dois anos. 

Um exemplo dessa adequação técnica é a substituição do 
quadro de comandos. Esse é o componente responsável por toda a 
gestão do equipamento, e é considerado o “cérebro do elevador”. Com 
um novo comando, novos componentes opcionais podem ser ofereci-
dos ao cliente. Dessa forma, novas portas se abrem ao condomínio.

A modernização tecnológica não é obrigatória, assim como 
a estética. Entretanto, ao aplicá-la, você vai notar as melhorias que 
ela garante na utilização do elevador. A longo prazo, por exemplo, 
pode causar danos menores em seus componentes. 

Mercado aquecido em Balneário Camboriú
Com o mercado da construção civil aquecido em Balneário 

Camboriú, grandes empresas fornecedoras e prestadoras de servi-
ços para os edifícios se encontram na região. A DualTech, por exem-
plo, enxerga no Vale do Itajaí um potencial para crescimento fora 
de série. Buscando ser uma opção exponencial do mercado e uma 
empresa especializada em serviços de modernização e manutenção 
preventiva em elevadores, a empresa surgiu em um dos momentos 
mais conturbados da humanidade, na pandemia.

O idealizador da empresa, Gilliard Rocha, conta que tornar 
a empresa uma realidade foi um ato de “fé e coragem”. Após dois 
anos, e com uma atuação conso-
lidada na região, com destaque 
para Balneário Camboriú, a em-
presa encontrou na moderniza-
ção uma área a ser explorada.

Trazendo novamente à 
tona o potencial de Balneário 
Camboriú e região na constru-
ção civil, a demanda pela insta-
lação de elevadores cresce cada 
vez mais. Com a valorização dos 
imóveis após alargamento da 
faixa de areia, e novos investido-
res sendo atraídos para a região, 
a busca por equipamentos de 
alto nível se expande.

Segundo Giliard, os edi-
fícios estão sendo lançados com uma média de 33 andares, tudo o 
que há de melhor vem primeiro para a região. “Estamos sempre tra-
zendo novidades, como uma balança de cargas em elevadores, por 
exemplo, para trazer mais confiabilidade ao equipamento. Além dis-

Construção de Novas Edificações Aquecem o Mercado e 
Condomínios Investem em Modernização de Elevadores  

Romulo Mattos – Coordenador de Engenharia

Giliard Rocha – Ceo da DualTech
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so, estamos sempre buscando novos fornecedores e produtos para 
as construtoras e para os condomínios já existentes. Não podemos 
parar nunca”. 

O CEO da DualTech, Gilliard Rocha, ressalta ainda que, 
“conseguimos, com muito esforço coletivo, impactar grandes clientes 
e nos destacar nos condomínios de alto padrão.  Sempre reconheci-
dos pelo atendimento em alto nível e pela transparência em tudo que 
fazemos. Dessa forma, no mercado de elevadores, a confiança atrela-
da à inovação e tecnologia são diferenciais indispensáveis”.

Giliard salienta ainda que, “estamos só no começo, mas em 
equipe temos competência para atender, e trazer grandes ações da 
DualTech para a mercado de elevadores da região. Nosso projeto como 
empresa hoje é mais do que um sonho, é na verdade a conquista de um 
grande objetivo, ainda mais porque minha vida é alicerçada nesta cida-
de. Sou nascido em Balneário Camboriú, assim como meus pais também”.

Parceria de sucesso em novos produtos
Para atuar no mercado dos elevadores e entregar qualidade 

em serviços, as empresas devem consolidar grandes parcerias. Com 
isso, mantendo uma base sólida de clientes, a DualTech também se des-
taca pelos produtos que entrega. Em atuação conjunta com a gigante 
do segmento do transporte vertical no mundo, a Schmersal, quadros de 
comando, botoeiras, placas eletrônicas e componentes são desenvolvi-
dos com o melhor custo benefício. No entanto, um fator deve ser levado 
em consideração quando o assun-
to é o elevador. Sérgio Cardoso, 
Gerente Comercial da Região Sul 
da Schmersal, comenta que:

“É de suma importância 
que o síndico sempre dê prio-
ridade nos serviços de reparo 
e manutenção dos elevadores. 
Afinal, são eles que garantem o 
bom funcionamento e a acessi-
bilidade segura dos moradores”.

O gerente comercial 
ainda complementa falando so-
bre sua área de atuação e levan-
tando a bandeira da segurança 
dos elevadores. Segundo ele: 
“Nós temos orgulho desta esta-

tística positiva do meio de transporte, já que a cada 10 elevadores 
instalados no Brasil, 9 tem componentes de segurança da Schmersal”.

A satisfação dos clientes  
Segundo Pablo Azevedo de Souza Zelador do Lê Classic Re-

sidence na Avenida Atlântica em Balneário Camboriú, “a empresa 
DualTech é extremamente idônea, sempre nos atende com prontidão, 
e comprometida com as manutenções preventivas. Os técnicos nos 
atendem com excelência, são caprichosos, organizados e deixam o 
ambiente da casa de máquinas extremamente limpo e até pintado. 
Também não trocam peças sem necessidade. Eu saí de uma multina-
cional muito desapontado e por sorte caí nas mãos de pessoas muito 
boas e confiáveis”.  

A síndica Marise Schumacher Kohler do Monte Bianco, res-
saltou também que “a Dual Tech conta com equipe de técnicos muito 
profissionais, prestativos e fazem questão de explicar tudo que se 
passa com os elevadores. Além disso o preço é excelente”. 

O atendimento também não é diferente em condomínios co-
merciais. Para a síndica Alessandra Schiefler, do Evolution Corporate, 
“o bom atendimento que fizeram no prédio onde moro, eliminando vá-
rios problemas e até mesmo a aparência do elevador, fez com que con-
tratássemos a DualTech para o prédio comercial, onde eles previnem os 
problemas antes deles surgirem, apresentando as melhores soluções”.

A importância da assessoria jurídica 
A DualtTech conta com uma consultoria jurídica fixa para pre-

venir problemas legais e  conceder uma maior segurança tanto para a 
empresa, quanto para os condomínios e empresas que contratam seus 
serviços. Segundo a Dra Pamela Dias, “uma assessoria adequada e 
eficiente, impede problemas legais no curto, médio e longo prazo, além 
de trazer segurança para resolu-
ção de forma justa e equânime, e 
ainda a credibilidade e a certeza 
de que está se procedendo den-
tro da legalidade.

 Pode envolver desde 
a atuação em uma demanda já 
existente, como defesa de um pro-
cesso judicial, como minimizar as 
ocorrências futuras fazendo uma 
revisão dos procedimentos e polí-
ticas da empresa.

Sérgio Cardoso – Gerente Comercial da 
Schmersal Região Sul Dra Pâmela Dias
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Os síndicos têm muitas responsabilidades, uma delas é a ins-
peção predial. É importante que seja feita com frequência, pois isso 
previne surpresas desagradáveis e problemas mais sérios para os 
condomínios. Gerando economia e segurança.

A legislação varia de estado para estado, por isso é impor-
tante ficar atento ao que se diz na região em que está a edificação.

Como prevenção, o síndico ou o zelador, quando treinados, 
podem se programar para fazer uma inspeção nos elevadores, insta-
lações elétricas e hidráulicas, nos para-raios, playground, entre ou-
tros locais. No entanto, essa não é a inspeção predial propriamente 
dita. Estas vistorias ajudam a prevenção, porém, não são válidas de 
acordo com as normas técnicas.

Desde 21 de maio de 2020, está em vigor a Norma técni-
ca ABNT NBR 16747, 
intitulada “Inspeção 
Predial – Diretrizes, 
conceitos, terminolo-
gia e procedimento“, 
a normativa detalha 
como devem ser fei-
tos os relatórios de 
inspeção predial, 
tendo em vista que 
estes devem ser 
obrigator iamente 
realizados por profis-
sionais habilitados e 

devidamente registrados no CREA ou CAU.
O que é Inspeção Predial?
É uma avaliação que tem por objetivo identificar o estado ge-

ral da edificação e se seus sistemas construtivos, onde serão analisa-
dos os aspectos de desempenho, funcionalidade, vida útil, segurança, 
estado de conservação, manutenção, utilização e operação. 

A norma NBR 16747, diz: a inspeção predial “tem por objetivo 

A Importância da Inspeção Predial 

constatar o estado de conservação e funcionamento da edificação, 
seus sistemas e subsistemas, de forma a permitir um acompanhamen-
to sistêmico do comportamento em uso ao longo da vida útil, para 
que sejam mantidas as condições necessárias à segurança, habitabi-
lidade e durabilidade da edificação”.

Quais são as etapas?
• Levantamento de dados e documentação, que será solicitada 

pelo profissional e fornecida pelo responsável pela edificação.
• Análise desses dados e documentos, para verificar se exis-

tem falhas (que devem ser apontadas no relatório final).
• Entrevista onde será informado os dados sobre a edificação, 

como a idade, seu histórico de manutenções e reformas, e 
outras informações que o profissional achar pertinente.

• Vistoria minuciosa da edificação, onde irá detectar falhas 
ou anomalias.

• Classificação das falhas e anomalias irá determinar se foi 
decorrente do projeto, da execução, do uso, ou causada 
por agentes externos e até relacionada ao envelhecimen-
to natural.

• Recomendação de ações necessárias nesta etapa será infor-
mado de forma detalhada quais os passos e formas corretas 
para corrigir as falhas e anomalias.

• Organização das ações prioritárias conforme sua urgência.
• Avaliação do estado de manutenção e uso da edificação e 

de seus sistemas, inclui a avaliação do plano de manutenção 
existente, ele está sendo executado, se sim qual a frequên-
cia, a forma como estão sendo executadas está correta, 
como executar as ações, como executar todas as ações com 
segurança e outras informações.

• Emissão do laudo por fim todas as informações são orga-
nizadas com fotos e descrições de cada item e explicando 
todos os processos acima mencionados.
Quais itens devem ser analisados?

• Elementos estruturais aparentes;
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 Weder Iglesias
Síndico profissional.

• Sistemas de vedação (externos e internos);
• Sistemas de revestimentos, incluindo as fachadas;
• Sistemas de esquadrias;
• Sistemas de impermeabilização, através dos indícios de per-

da de desempenho como infiltrações;
• Sistemas de instalação hidráulica (água fria, água quente, 

gás, esgoto sanitário, águas pluviais, caixas de gordura, reu-
so de água e esgoto etc);

• Sistemas de instalação elétrica;
• Geradores;
• Elevadores;
• Motores, bombas e equipamentos eletromecânicos;
• Alarmes e sistemas de segurança (como CFTV por exemplo);
• Sistemas de ar condicionado;
• Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (pa-

ra-raios);
• Sistema de combate a incêndio;
• Sistema de coberturas (telhados, rufos, calhas etc);
• Acessibilidade.

Documentos analisados na inspeção predial
Na hora da análise de documentos, devem ser inspeciona-

dos tanto aqueles administrativos, quanto os técnicos e de opera-
ção/manutenção.

Estes serão solicitados pelo inspetor e também variam 
conforme a cidade onde o condomínio está localizado, apesar de a 
Norma NBR 16747 sobre Inspeção Predial recomendar a análise de 
alguns documentos como:

• Manual da edificação;
• Manuais dos equipamentos instalados;
• Habite-se (para os condomínios, por exemplo) ou alvará de 

funcionamento (para prédios industriais, instalações hospi-
talares, etc.)

• Alvarás e relatórios de inspeção de elevadores;
• AVCB e demais projetos legais;
• Regimento interno;
• Licenciamento ambiental;
• Outorgas e licenças para casos onde houverem poços arte-

sianos ou ETEs;
• Contratos de manutenção de equipamentos;

• Relatório de potabilidade da água dos reservatórios, bem 
como relatórios de manutenção e limpeza dessas estruturas;

• Relatórios e atestados do SPDA;
• Entre outros.

Laudo de Inspeção Predial
Após o cumprimento das diversas etapas de uma inspeção, 

será necessário gerar um  
Laudo de Inspeção Predial, que 
é mais que um relatório ou lista 
do que foi verificado.

Trata-se de um docu-
mento que segue diretrizes em 
observância às Normas Técnicas 
ABNT NBR 16747 e 13752 para 
ser elaborado, a fim de demons-
trar todas as etapas do trabalho 
e fundamentar conclusão.

Ele contém: toda a 
identificação do contratante, a 
descrição detalhada da edifica-
ção, os dados sobre documentos 
solicitados e disponibilizados, 
bem como sua análise. Além de 
uma descrição completa de toda 
a metodologia utilizada na ins-
peção predial, acompanhada 

das fotos capturadas, a lista dos sistemas analisados, a descrição 
e classificação de irregularidades constatadas, a recomendação de 
ações necessárias organizadas de acordo com sua prioridade, bem 
como, a avaliação da manutenção e as conclusões.

O documento deve ser datado e assinado por profissional res-
ponsável, acompanhado do seu número de registro no CREA ou CAU.

Quando o síndico passa a usar esse tipo de laudo ele res-
guarda o condomínio e a si próprio de futuros pro-

blemas. Além disso, ajuda na padronização dos 
orçamentos na hora de executar os reparos.
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Os condomínios são construídos com objetivo 
de atender aos anseios do incorporador e dos futuros 
condôminos. Entretanto, com o passar do tempo, os 
interesses podem mudar. O ambiente muda e os perfis 
se diferem, o que pode iniciar a vontade de mudanças.

Com essa sede de mudanças, pode surgir a pos-
sibilidade de assembleia condominial com objetivo de 
votar e aprovar a modificação da destinação do edifício 
ou da unidade imobiliária. E, neste momento, o síndico se debruça 
sobre a, suas previsões e a base legal, para verificar como pro-
ceder, como tratar e quantos condôminos devem estar de acordo 
para tal proposta se consolidar.

É sabido que cada condomínio possui a sua própria conven-
ção normativa. Bem como o seu regimento interno. Sempre com base 
na Lei Federal 10.406, de 10 de janeiro de 2002, mais conhecida 
como Código Civil brasileiro. É na convenção que estará estabe-
lecido o quórum para votação e aprovação em assembleias, e é 
neste ponto que tramita no Congresso Nacional, a proposta de 
alteração padrão no Código Civil brasileiro.

Condomínio Edilício 
Neste sentido, foi aprovado pelo Senado Federal em feve-

reiro do corrente ano, o Projeto de Lei n. 4.000/2021 (PL), que tem 
como objetivo modificar o artigo 1.351 do Código Civil, para tornar 
exigível a aprovação em apenas 2/3 dois terços dos votos dos con-
dôminos para a mudança da destinação do edifício ou da unidade 
imobiliária, em condomínios edilícios. 

Até então a destinação somente pode ser alterada mediante 
unanimidade dos condôminos, nos termos do artigo 1.351 do Código 
civil: “a mudança da destinação do edifício, ou da unidade imobiliária, 
depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos”. Enten-
de-se pela unanimidade dos condôminos a totalidade dos envolvidos, 
ou seja, a autorização e aprovação de todos os condôminos.

Desse modo, se aprovado e sancionado, altera o Código Ci-
vil e torna exigível a aprovação de apenas dois terços dos votos dos 

Tatiane Cristina Dionízio

Advogada Atuante em Direito Condominial;

Membro do Conselho de Direito Imobiliário 

da OABPR.

Projeto de Lei Pode Modificar Decisões Condominiais
Quórum para Alterar a Destinação de um Condomínio 
Poderá Ser de Apenas 2/3

condôminos para a mudança 
da destinação do edifício ou da 
unidade imobiliária, em condomí-
nios edilícios:

O Artigo 1º do art. 1.351 
da Lei nº 10.406, de 10 de janei-
ro de 2002 (Código Civil), pas-
saria a vigorar com a seguinte 

redação: 
“Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos 

votos dos condôminos a alteração da convenção, bem como a da 
destinação do edifício ou da unidade imobiliária”.

A justificativa da proposição, seria ao comparar os artigos 
1.332, inciso III, 1.334, caput, e 1.336, inciso IV do CC, que depreende-
-se que a destinação das unidades imobiliárias e do edifício tem de 
constar tanto do ato registral de instituição do condomínio edilício, 
quanto da respectiva convenção. Ainda, a comparação seguiria ao 
artigo 1.351 do mesmo Código, que se estabeleceram quóruns diver-
sos dos votos dos condôminos para a alteração da convenção con-
dominial e para a mudança de destinação.

No primeiro caso acima, exige-se na letra legal atualmente, 
a maioria qualificada de dois terços dos votos e, para o último caso 
citado acima, deveria ser a unanimidade dos condôminos, para apro-
vação da matéria.

Assim, caso aprovado na Câmara dos Deputados, e sancio-
nado pelo Presidente da República, a suposta divergência seria cessa-
da, e reduziria a exigibilidade. Até o final desta matéria o projeto es-

tava em destinação à Câmara dos Deputados.
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O furto no condomínio gera sensação de insegu-
rança para os moradores e fragiliza a gestão do síndico. 
A responsabilidade de guardar a bicicleta é do morador. 
E a existência do bicicletário não gera responsabilidade 
para o condomínio no furto da bicicleta ou de seus aces-
sórios. Portanto, o síndico deve dar ciência desta condi-
ção aos moradores.

Segundo Wlauder Robson, Consultor com mais 
de 40 anos de experiência na segurança pública e con-
dominial, “o crime de furto é descrito como subtração do patrimônio 
de outra pessoa sem que ocorra violência. Para este crime o Código 
Penal prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, e pode aumentar 
para quem comete o crime durante o repouso noturno”.  Ressaltou 
ainda que “se o malfeitor é primário ou a coisa é de pequeno valor, 
a lei permite a diminuição ou até o perdão de pena, aplicando-se 
apenas a pena de multa. A doutrina denomina esta situação como 
“furto privilegiado”.

Já o “furto qualificado”, no Código Penal, tem a pena mais 
grave em razão da forma em que é praticado. Ou seja, com a destrui-
ção ou rompimento de obstáculo para subtração da coisa; com abu-
so de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; com em-
prego de chave falsa; mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Dicas para síndicos e condôminos 
Inicialmente, o síndico deve verificar a altura da barreira 

perimetral em relação ao solo. A altura recomendada é acima de 
2,50m, porém, antes de adotar qualquer providência, é recomenda-
do consultar o Código de Obras do Município e verificar qual é a 
altura máxima permitida.

Sobre a barreira perimetral na parte frontal do condomínio, 
deve ser instalado ofendículos tipo “lança mandíbula” e sensor de 
infravermelho ativo. A quantidade de feixes deste sensor e a po-
sição de instalação (45° ou 90°) deve ser definida com base nos 
pontos de transposição.

Nas laterais e nos fundos do condomínio a instalação de cer-

Confira Dicas para Evitar Furtos de 
Bicicletas nos Condomínios 

ca laminada (ou concertina) inte-
grada com cerca elétrica do tipo 
industrial tem sido uma tendên-
cia (45° ou 90°). O síndico deve 
se atentar para a existência de 
pontos de apoio que facilitam a 
escalada ou a transposição da 
barreira perimetral como: florei-
ras, árvores e residências vizi-

nhas que sobrepõem a altura da barreira perimetral.
A iluminação da barreira perimetral na parte frontal do 

condomínio e junto aos terrenos vazios, com ou sem sensor de pre-
sença é outra recomendação de destaque. O uso de câmeras com 
IA (inteligência artificial) é outro recurso a ser considerado. Este 
recurso permite a emissão de alarme (para portaria, morador ou 
empresa de monitoramento de alarme), acionamento de luzes e até 
de alto-falantes.

Fique atento
Nos vídeos recebidos pelo especialista com roubos de bici-

cletas nos condomínios, foi constatado que, após invadir o condomí-
nio, o malfeitor verifica o motor do portão da garagem, arrancando a 
tampa e provocando a abertura. Portanto, a proteção do motor pode 
ser feita por meio da criação de um invólucro feito por serralheiro.

As câmeras de segurança dos acessos do condomínio de-
vem ser de boa resolução e devem permitir que se identifique a face 
da pessoa. O posicionamento estratégico da câmera pode contribuir 
para esse reconhecimento. Como medida de prevenção, cabe insta-

lar placas de orientação aos moradores para que 
mantenham suas bicicletas presas no suporte e 

recolham acessórios de valor. 

Wlauder Robson
Consultor em Segurança.
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O desenvolvimento da figura do síndico no ambiente con-
dominial passou por muitas transformações nas últimas décadas. 
Antigamente o síndico era visto como um personagem caricato, 
aquele morador mais arcaico que ficava espiando as pessoas e 
tentava a todo custo impor sua vontade como “regras” aos demais. 
Praticamente sua única função era aplicar advertências e multas, 
por causa do barulho.

Com o passar dos anos, as pessoas foram procurando en-
tender mais sobre o lugar em que elas moravam e cada vez mais 
procuravam entender o que significava o regimento interno e a lei 
condominial, tão citados nas circulares que o condômino recebia na 
sua casa. E essa busca crescente dos condôminos por informação fez 
com que o síndico também procurasse se aprofundar mais sobre os 
seus direitos e obrigações.

A partir daí, o síndico se deparou com diversas obrigações 
legais que exigiam conhecimento de contabilidade (uma vez que ele 
pagava contas com o dinheiro dos condôminos), engenharia (fisca-
lização e aprovação de obras), jurídico (contrato de prestação de 
serviços, leis condominiais e programa de compliance, aplicação da 
LGPD), recursos humanos (contratação de funcionários) entre outras 
obrigações legais, sem sofrer penalizações pela legislação.

Além disso, de 2020 para cá, passamos a viver sob a reali-
dade de uma pandemia mundial, o que exigiu ainda mais do síndico, 
uma vez que, os governos locais passaram a emitir decretos com re-
gras específicas, que caso não fossem cumpridas, o condomínio esta-
ria sujeito ao pagamento de multa e o síndico a penalizações. Além, 
é claro, da responsabilidade ética de zelar pela saúde de todos que 
circulam no condomínio, sejam moradores, funcionários e prestado-
res de serviço.

O perfil do síndico mudou. Ele se desenvolveu para alcançar 
os anseios da comunidade condominial cada vez mais preparada e 
ciente de seus direitos e teve que se adaptar às novas realidades. Pas-
sou de pessoa não-quista a um aliado na busca pelo bem-estar dos 
condôminos e pela saúde financeira e administrativa do condomínio.

Dra. Debora Nunes Camaroski 
Sócia da CMBaiak;

Advogada OAB-PR 45.056 | OAB-SC 60015-A;

cmbaiak.adv.br | juridico@cmbaiak.adv.br

Hoje a função do síndico pode ser comparada a figura de 
um “prefeito” administrando uma “pequena cidade”, chamada con-
domínio. E junto com essa evolução do papel do síndico vieram os 
desafios. Ele necessita de uma rede de apoio composta por uma boa 
administradora de condomínio e uma assessoria jurídica competente 
para ter êxito na sua gestão e não correr o risco de ser processado.

E você síndico, sabe exatamente quais são as suas obriga-
ções e competências de acordo com o Código Civil?

Entende como sua função é vista perante um legislador?
A culpa é do síndico caso ocorra algum acidente com mo-

rador ou funcionário no condomínio? E se acontecer um desaba-
mento ou incêndio?

O síndico pode ser penalizado se algum funcionário entrar 
com um processo trabalhista contra o condomínio? E se for detecta-
da falta de manutenção ou mal uso das verbas do condomínio?

O síndico pode permitir no condomínio a locação por plata-
formas online de aluguel como Airbnb? Se qualquer coisa der errado 
no condomínio, a culpa é do síndico?

Para responder essas, entre outras dúvidas, e para saber 
como fazer uma boa gestão e não ser imputado civil e criminalmente 
por seus atos, leia este artigo na íntegra 
no site cmbaiak.com.br/blog.

A Vez do Especialista – Direito Condominial com CMBaiak: 
Responsabilidade Civil e Criminal do Síndico.
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O ano de 2022 se inicia com importantes tra-
mitações legislativas para o mundo condominial. Recen-
temente o Senado Federal aprovou em 15/02 o projeto 
substitutivo 548/2019, que, dentre as proposições, “ Al-
tera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Códi-
go Civil), e a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para 
permitir a realização de reuniões e deliberações virtuais 
pelas organizações da sociedade civil, assim como pelos 
condomínios edilícios, e para possibilitar a sessão permanente das 
assembleias condominiais”.

Sabemos da luta diária que é aprovar deliberações. Isso exi-
ge quóruns especiais/legais em condomínio. Alterar dispositivos da 
convenção em muitos condomínios é algo utópico, quase inalcançá-
vel. Tudo isso pela dificuldade de reunir 2/3 da totalidade dos condô-
minos presencialmente em assembleia.

Apesar do projeto de Lei 548/2019 ser anterior a pandemia 
de Covid-19, sua tramitação tomou outras proporções quando em 
março/2020 mergulhamos na necessidade imediata de inovação e 
adequação, na perspectiva de não parar a vida condominial ou redu-
zir ao máximo os impactos do distanciamento social.

Sessão Permanente 
O texto prevê a possibilidade de realização de assembleias 

e reuniões virtuais nos condomínios. E, ainda, a possibilidade de de-
clarar a assembleia em sessão permanente ou contínua quando não 
for atingido o quórum especial exigido em lei ou na convenção, desde 
que preenchidos as exigências legais, dentre elas, a autorização pela 
maioria dos condôminos presentes, a convocação obrigatória dos 
ausentes, a realização da próxima sessão em no máximo 60 dias, e 
lavratura de ata parcial.

A conclusão dos trabalhos tem prazo legal, ou seja, a assem-
bleia poderá permanecer em sessão permanente por até 90 dias. E 
os condôminos que estiverem no encontro seguinte poderão, inclusi-
ve, alterar o seu voto. Morgana Schoenau

Advogada.

Assembleia Virtual: A Necessidade que Virou uma 
Realidade. Recentes Aprovações Legislativas Impactam 
Diretamente o Dia a Dia dos Condomínios 

Procedimento e requisitos da mo-
dalidade online 

Mas atenção, as assembleias podem 
ocorrer de forma eletrônica, salvo proibição 
na convenção. Ainda, o edital de convocação 
deve trazer expressamente todas as instru-
ções de acesso, formas de manifestação e 
coleta de votos. E, no ato pela modalidade 

online, devem ser garantidos o direito de voz, debate e voto.
Além disso, será de responsabilidade de cada condômino 

questões técnicas ou de conexão à internet, pois o condomínio ou a 
administração não responderá por situações que não estejam sob 
seu controle.

A assembleia eletrônica deve obedecer às mesmas regras 
de instalação, funcionamento e encerramento previstas no edital de 
convocação. O encontro pode ocorrer de forma híbrida, com a pre-
sença física e virtual dos condôminos.

Normas complementares poderão ser previstas no regimen-
to interno, mediante deliberação de maioria simples, conforme as-
sembleia especificamente convocada para estes assuntos.

A proposta inicial da Câmara dos Deputados, diferente do 
texto aprovado pelo Senado Federal, dava poderes ao condomínio de 
suspender ou restringir o uso das áreas comuns dos edifícios e a rea-
lização de atividades sociais. Bem como, limitar o número de pessoas 
nos elevadores e a forma do seu uso, o que foi retirado na redação final. 

O projeto de lei segue para sanção presidencial que será 
concluída até a data limite de 09/03/2022.

* Texto com informações obtidas atra-
vés da Agência Senado.
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Conforme disposto no art. 248, § 4º, do CPC/2015, nos con-
domínios edilícios e nos loteamentos com controle de acesso, será vá-
lida a citação/intimação judicial entregue ao funcionário da portaria, 
reservada à recusa de recebimento:

  “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o 
chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição 
inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para res-
posta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

  (…)
  § 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com con-

trole de acesso, será válida a entrega do mandado a funcio-
nário da portaria responsável pelo recebimento de corres-
pondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, 
se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatá-
rio da correspondência está ausente.” (g.n.)
Diante disso, faz-se imprescindível o estabelecimento pela 

Administração do Condomínio de procedimentos e orientações aos 
funcionários ocupantes de cargos nas portarias, sejam eles próprios 
ou terceirizados, pois, uma citação/intimação judicial recebida com 
base no citado artigo e não entregue ou entregue de forma tardia 
pode gerar prejuízo ao Condômino, e, consequentemente, o Condo-
mínio poderá ser acionado em juízo para ressarcir o dano acaso so-
frido pelo Condômino.

Vide nos links abaixo condenações impostas a Condomínios 
pela falta de entrega de citação/intimação judicial:

https://www.conjur.com.br/2022-fev-20/condominio-indenizar-
-morador-nao-recebeu-intimacao-judicial

https://www.migalhas.com.br/quentes/300255/porteiro-e-con-
dominio-devem-indenizar-morador-que-nao-recebeu-intimacao-judicial

Portanto, o responsável pelo recebimento de tais correspon-
dências deve estar devidamente orientado e treinado, para assim afe-
rir se deve ou não receber essas correspondências, e recebendo deve 
fazer o devido registro em livro próprio ou em qualquer outro meio 
para comprovação da efetiva entrega ao destinatário/Condômino.

Raquel Batista Lopes Florêncio
Advogada, Consultora e Palestrante;

Especialista em Direito Condominial;

Secretária Adjunta da Anacon – Associação 

Nacional da Advocacia Condominial;

Membro efetiva das Comissões de Direito 

Condominial, Imobiliário e Trabalhista da OAB/MT.

www.rbladvocacia.com.br

@raquelbatista_advogada

Da Responsabilidade do Condomínio – Do Recebimento 
e Entrega de Citação/Intimação Judicial!  

PROGRAMA DE GESTÃO DE CORRESPONDÊNCIAS 
Logo, importante o Condomínio implementar um programa 

de gestão de correspondências/encomendas, pois, apesar do tema 
em tela ter como foco à entrega de citação/intimação judicial, outras 
falhas de entregas/extravios também podem trazer consequências 
ao Condomínio, assim importante:

- A criação de métodos de gestão para recebimento/entrega 
de correspondência/encomenda (livro de protocolo/método digital);

- A entrega ao condômino da correspondência/encomenda 
apenas mediante assinatura, de modo a comprovar que efetivamen-
te foi entregue;

- Manutenção do cadastro de morador atualizado, por escri-
to pelo próprio morador, para consulta pelo funcionário responsável 
pelo recebimento da situação de ausência (como mudança, viagem, 
etc), de modo que o responsável pelo recebimento, principalmente, 
no caso do § 4º do art. 248, CPC, possa declarar com segurança que 
o morador está ausente, sendo o objetivo o de resguardar a recusa 
do recebimento por declaração não verdadeira de ausência.

Assim, o Síndico deve elaborar os procedimentos a serem se-
guidos rigorosamente para recebimento e entrega de correspondên-
cias/encomendas no Condomínio, bem como deve orientar ou exigir 
da terceirizada a devida orientação aos funcionários que exerçam 
tais funções, para assim afastar quaisquer prejuízos ao Condomínio. 
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Sabemos que a gestão de um condomínio se 
equipara, em muitos sentidos, com a gestão de empresas. 
São muitas demandas, prazos e responsabilidades. Dian-
te desse cenário, ter a organização como um princípio 
da gestão é primordial na garantia de bons resultados. 
Esses resultados vão gerar credibilidade e proporcionar 
melhor qualidade de vida ao síndico, que é o maestro de 
toda essa orquestra. 

Para que essa organização seja sólida e produza frutos, há 
quatro importantes passos. O primeiro é conhecer o condomínio, que 
são as pessoas. Entender o desejo e expectativa dos condôminos e 
moradores é essencial para a gestão de excelência.

Para conhecer o condomínio, o síndico pode aplicar uma 
pesquisa. Essa é a oportunidade perfeita para entender a satisfação 
em relação ao funcionamento dos elevadores, limpeza das áreas co-
muns, atendimento da portaria e outros serviços existentes. 

Depois, o próximo passo é conhecer a edificação. Nessa 
etapa, realize uma vistoria/inspeção para diagnosticar o estado da 
construção e registre por fotografia a situação. Com esse diagnósti-
co, você poderá descrever um planejamento de ação por ordem de 
prioridades. Fotografias serão um diferencial para a sua prestação 
de contas. Assim, você terá a oportunidade de fazer uma apresen-
tação demonstrando o antes e depois das intervenções efetuadas. 

Letícia Duarte
Síndica Profissional;

Mentora do Síndicos de Coragem.

Como Organizar a Gestão Condominial

A terceira etapa da organização 
é o estudo financeiro completo. Essa etapa 
envolve a análise da previsão orçamentária 
atual, check list das manutenções já realiza-
das e provisão das manutenções preventivas, 
corretivas e de melhorias a realizar, além de 
atuar na gestão e renegociação de contratos.

Todas as etapas anteriores fornece-
rão informações para o planejamento e execução. Essa quarta etapa 
é desafiadora. Para que ela seja produtiva, o recomendado é ter um 
Plano de Ação, estabelecendo as prioridades, responsabilidades e 
datas dos prazos de execução. Para o acompanhamento durante a 
gestão, é necessário avaliar com constância se as ações estão dentro 
do planejado. Quando não estiver, avalie quais medidas tomar para 
que o planejamento volte a fluir.

Colocando essas etapas em prática, a organização será uma 
realidade da gestão e os resultados fluirão com leve-

za e assertividade, transmitindo maior credibilida-
de e gerando maior valorização ao patrimônio.
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Você sabia que o espaço destinado para crianças precisa de 
manutenção e vistoria? Além disso, sabia que existem algumas orien-
tações da ABNT que devem ser rigorosamente levadas em conta? 

Sim, existem normas como por exemplo ter o piso nivelado, 
ter os escapes de esgoto protegidas, o piso de grama sintética cola-
da para proteger as crianças de eventuais quedas, entre outros. 

Os brinquedos também precisam ser vistoriados para con-
sertar eventuais farpas expostas (no caso de brinquedos de madeira) 
e pontas que possam machucar as crianças.

A primeira coisa a se verificar em um condomínio que 
tenha espaço destinado à criançada é o tipo de piso escolhido. 
Lembrando que ele deve oferecer maior segurança e permitir o 
amortecimento de quedas e impactos. Já se o chão for de areia, 
temos ainda mais cuidados, principalmente em relação à higiene. 
Ali, os animais não podem urinar. Além disso, não deve-se permitir 
que as crianças deixem restos de alimentos, pois podem proliferar 
bactérias e etc. 

A equipe deve estar atenta a todos os ítens e às Normas, 
para verificar quaisquer anormalidades nessas áreas. Todos os itens 
vão depender do síndico estar constantemente direcionando a equi-
pe do condomínio à estes cuidados.

Existe algum brinquedo que deveria ser evitado pelo histórico?
Hoje em dia eu evitaria aqueles antigos. Os escorregadores 

Amanda Accioli
Síndica Profissional;

Advogada Consultiva Condominial.

@acciolicondominial

Entenda por que o Espaço para Brincadeiras 
Deve Ser Levado a Sério

de metal, por exemplo, que foram muito comuns em parquinhos de 
praças e condomínios mais antigos. Esses brinquedos eventualmente 
causavam cortes por causa de rebarbas, às vezes enferrujadas. Tam-
bém causavam grande incômodo pois esquentavam demais em dias 
de sol. Se ainda existe, sugiro a substituição.

Lembre-se sempre: o síndico é o responsável civil e criminal 
por todas as áreas comuns do condomínio.

Porém, esta área deverá ter suas regras aprovadas em As-
sembleia e deverão estar expostas claramente, como por exemplo: 
deverá haver acompanhamento de adulto para o uso, e estabele-
cer um horário.

Uma criança não deve ser deixada no parquinho sem a su-
pervisão de um adulto! Toda vez que a criança for brincar deverá ter 
alguém acompanhando suas brincadeiras. Caso ela venha a se machu-
car, é necessário investigar o que aconteceu. Dessa forma, poderá ser 
algo “bobo”, mas pode ser em decorrência dos brinquedos daquele con-

domínio que não estavam em boas condições.
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A energia elétrica tem sido um custo muito pesa-
do para as pessoas. E mais ainda para os condomínios. A 
má notícia é que este custo não vai baixar. Na verdade, a 
tendência é só aumentar. Embora o brasileiro tenha cres-
cido acreditando que a água e a luz são recursos infinitos 
no Brasil, a realidade é outra. Especialmente com o pla-
neta entrando em colapso.

A boa notícia é que ainda existe tempo para mu-
dar. Tempos difíceis demandam mudanças de rumo e de paradigmas, 
em meio ao caos há sempre uma luz no fim do túnel. Não, não é uma 
visão otimista nem sonhadora. Isso é sobre entender que tudo pode 
ser melhor. Mas para isso, são necessários estudos e pessoas capa-
citadas e antenadas. 

Em meio a crise energética, que não é apenas nacional, mui-
tas empresas aqui no Brasil começaram a investir em uma nova mo-
dalidade de venda de energia, o mercado livre de energia com base 
sustentável. Com geração solar e/ou eólica.

Negociando a Energia Compartilhada 
Mercado Livre de Energia é um ambiente competitivo de 

negociação de energia elétrica em que os participantes podem ne-
gociar livremente todas as condições comerciais como: fornecedor, 
preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, 
pagamento, entre outras.

É um ambiente de negociação onde consumidores “livres” po-
dem comprar energia alternativamente ao suprimento da concessio-
nária local. Desse modo, o consumidor negocia o preço da sua energia 
diretamente com os agentes geradores e comercializadores. Assim, o 
cliente livre pode escolher qual será o seu fornecedor de energia.

Sei que muitos tem até arrepio de ouvir sobre o tema, mas a 
novidade é que agora há empresas que estão flexibilizando este mer-
cado, trazendo uma redução de até 20% na conta de energia e que 
não amarram o contrato com regras impossíveis e que só beneficiam 
um lado. Você fica isento da cobrança de Bandeiras Tarifárias, tem 
liberdade de escolha, pois as negociações de preços, montantes de 

Marco Aurélio Souto
Diretor de Operações e Aplicações Max 

Eficiência Energética;

Palestrante e Produtor de Conteúdo Mais 

que Eficiência.

Mercado Livre de Energia para Condomínios  

energia, prazos e fornecedores 
são possíveis e realizadas das 
formas mais variadas, de acordo 
com a sua necessidade.

Hoje existem contra-
tos onde não só a produtora de 
energia ganha. Contratos onde 
os moradores em suas unidades 

também podem ser beneficiados e são uma excelente alternativa 
para condomínios que não tem espaço para placas solares. Teremos 
o direito de fazer parte da decisão na energia que consumimos e 
isso já está começando, ainda que timidamente. Mas já dá sim para 
mudar e baixar sua conta de energia sem dor de cabeça.

Como Funciona
No mercado livre existem dois tipos de consumidores: Con-

sumidor Livre e Especial. Consumidor Especial pode ser a unidade ou 
conjunto de unidades consumidoras localizadas em área contígua ou 
de mesmo CNPJ, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW e perten-
cente ao Grupo A. O Consumidor Especial pode contratar apenas 
energia especial.

Atualmente para ser Consumidor Livre, cada unidade con-
sumidora deve apresentar demanda contratada mínima de 1.500 
kW.  A partir de 01/01/2023, os consumidores com carga igual ou 
superior a 500 kW e qualquer nível de tensão. E foi definido um pra-
zo para que a ANEEL e a CCEE apresentem um estudo sobre as me-
didas regulatórias necessárias para permitir a abertura do mercado 
livre para os consumidores com carga inferior a 500 kW, com início 

a partir de 01/01/2024.
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A corrupção é histórica na sociedade brasileira, evoluímos 
muito neste sentido, mas não raras vezes nos deparamos com situa-
ções onde recebemos “benefícios” e acabamos sucumbindo a “corrup-
ção”. Coisas simples do nosso cotidiano, que muitas vezes nem leva-
mos a sério, mas que tiramos proveito, também são atos de corrupção.

No mercado condominial não é diferente, muitas empresas 
que prestam serviço para condomínios abordam os síndicos ofertando 
favorecimento, ou do outro lado, pessoas cobram favores para ofertar 
ou “indicar” empresas para condomínios contanto que recebam “co-
missão” em troca, chamando esses favorecimentos de parcerias.

Para evitar este tipo de prática no seu condomínio, instituir 
alguns procedimentos pode ajudar, tais quais:

• Definir normas internas de controle para contratação de 
prestadores de serviços;

• Exigir mais de um orçamento;
• Exigir nota fiscal pelo serviço prestado;
• Contratar empresas diversas para prestar serviços, possibili-

tando que uma “fiscalize” o trabalho da outra;
• Evitar contratação emergencial para reparos e manutenção;
• Exigir o registro das prestações de contas nos balancetes;
• Evitar a pessoalidade na administração dos recursos do con-

domínio, bem como acesso a conta bancária.
Várias rotinas e procedimentos podem ser instituídos para coibir 

Fernanda Machado Pfeilsticker Silva
Advogada, Pós-graduada em Direito 

Imobiliário, Negocial e Civil;

Pós-graduada em Direito Processual Civil; 

Atua na Área do Direito Imobiliário, Ramo 

Condominial.

Favorecimento para Contratação de Serviços Condominiais 
– Presente x Comissão x Propina

a corrupção no condomínio, mas o principal meio de repressão é a par-
ticipação dos condôminos. Os condôminos têm o poder de fiscalização.

Constatada a suspeita podem convocar assembleia, contra-
tar uma empresa especializada e idônea para auditar a gestão con-
dominial e quando forem verificadas práticas equivocadas, podem 
requerer a destituição do síndico (que poderá responder civil e cri-
minalmente pela má gestão) e a rescisão contratual com a empresa 
que operacionalizou tal prática. 

Probidade, ética e transparência devem ser pressupostos 
para qualquer pessoa quanto mais para empresas, principalmente 
quando desempenha cargo que envolve recurso de terceiros. Deve-
-se valorizar as empresas que atuam no mercado condominial com 
idoneidade, que se negam à prática de “presentinhos”, estas, certa-
mente cuidarão com transparência dos recursos do condomínio, pres-
tando serviço de qualidade como a comunidade condominial almeja.
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Um movimento perigoso acontece 
nos condomínios toda vez que a economia 
dá sinais de piora ou gera incertezas. É o 
da troca do síndico competente, que atende 
às necessidades do condomínio, profissional 
ou morador, por outro mais barato ou com 
promessas mirabolantes. É natural que os 
condôminos queiram economizar ou anseiem 
por solução para seus problemas, porém, é 
preciso fazer uma reflexão sobre os prós e contras e uma projeção de 
como será o futuro do condomínio antes de tomar tal decisão.

Fazendo um comparativo com um navio, se o curso está cor-
reto, há segurança e confiança, por que mudar o capitão? E ainda, 
é confiável trocar um capitão por outro, mas e por um marinheiro? 
O conhecimento do capitão não se perderá? O marinheiro pode ser 
um bom marinheiro, mas terá a visão do todo, assim como o capitão?

 Da mesma forma, gera muita preocupação a onda atual de 
moradores não qualificados, candidatos ao cargo de síndico, que es-
tão lá por questões puramente pessoais. Seja para substituir a renda 
perdida, por vingança, falta de empatia com o gestor, tédio ou por 
pura falta de conhecimento sobre suas reais habilidades e limitações.

Administrar um condomínio não é uma tarefa simples pois 
requer conhecimentos sólidos em diversas áreas, inteligência emo-

Márcia Telles Neller
Síndica Profissional 5 Estrelas.

Navio à Deriva Sai Mais Caro

cional, auto controle, empatia, visão estraté-
gica, entre tantas outras qualidades que são 
adquiridas com estudo, experiência, envolvi-
mento e trabalho árduo. 

Na eleição, estão em envolvidos so-
nhos, vidas e patrimônios que clamam por 
segurança, saúde, bem estar, investimento 
e que devem ser preservados e valorizados, 
por uma gestão sólida e confiável. 

Por isso, antes de escolher o candidato mais barato, o que 
vai lhe favorecer ou aquele que lhe parece a solução vinda dos 
céus, se pergunte: 

Vale a pena trocar o capitão pelo marinheiro?
 Porque um condomínio à deriva demanda mais trabalho, mais 

tempo e muito mais recursos do que um condomínio bem administrado. 
Deixe as questões pessoais de lado e escolha com responsabilidade o 

que é melhor para o condomínio pois este tem 
vida longa. Síndico, funcionários e moradores, 
são passageiros... E boa assembleia!
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Como o método influencia nas análises de evi-
dências contábeis no condomínio? A Auditoria proporcio-
na credibilidade e transparência às informações divulga-
das pelas entidades. Fazendo com que bens, direitos e 
obrigações estejam demonstrados e valorizados dentro 
das práticas contábeis. 

Mas, como fazer isto em condomínios, uma vez 
que estes não possuem escrituração contábil, como por 
exemplo, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resul-
tado do Exercício? O Grupo Lordêlo com a sua primeira empresa 
em 2004, desenvolveu um método de Auditoria Consultiva, o MGL 
– Método Grupo Lordêlo, que além de analisar evidências contábeis 
(classificação das despesas, conciliação de saldos dos bancos), tam-
bém analisa evidências não contábeis. Apresenta-se um Relatório de 
Auditoria com a didática de uma Consultoria e que chamamos de 
Auditoria Consultiva. 

Isto porque é muito comum, Condôminos, Conselheiros Fis-
cais, Síndicos e Contabilidades/Administradoras de Condomínios, 
conviverem com contas aprovadas em Assembleias, mas que, quan-
do auditadas, apresentam inconformidades. Isso ocorre por ausência 
de monitoramento em áreas que sofrem atualizações, como a área 
tributária e a área trabalhista.

O MGL, utiliza Baremas e Procedimentos que foram cons-
truídos por especialistas em algumas áreas, para que entreguemos 
resultados mais amplos do que somente verificar se as despesas fo-
ram pagas, e como estão seus saldos. Vejamos 2 exemplos:

Quando o Condomínio tem um seguro contratado, isso não 
significa que o Patrimônio Social está preservado. Existem não con-
formidades encontradas nas Auditorias no valor da apólice, na insu-
ficiente cobertura de Responsabilidade Civil do Síndico e do Condo-
mínio, além da ausência de coberturas imprescindíveis que o MGL 
detecta, com gastos sendo pagos pelo Condomínio e que deveriam 
ser cobertos pelo seguro.

Tendo o Condomínio mão de obra própria/orgânica, somen-

Michele Lordêlo
Contadora e Auditora;

CEO do Grupo Lordelo.

te efetuar o pagamento dos sa-
lários, encargos e benefícios dos 
colaboradores, não significa que 
a área trabalhista está em con-
formidade.

Os riscos na área tra-
balhista se apresentam com a 
ausência do controle do passivo 
(na dispensa de colaboradores 

e/ou pedidos de demissão), que podem mexer significativamente 
com as finanças. Outra evidência encontrada nesta área é a falta 
de monitoramento com a Saúde e Segurança do Trabalho – SST que 
envolve ambiente adequado de trabalho, uso de EPI – Equipamento 
de Proteção Individual, aposentadoria especial, dentre outros e que 
compõem a análise de risco realizada pelo MGL. Além dos cuidados 
com a terceirização de mão de obra, contratação de pessoas físicas 
e de empresas do MEI - Micro Empreendedor Individual.

Nos dois cenários, os riscos não são visualizados com fa-
cilidade. Cabendo a uma ferramenta de gestão como a Auditoria, 
constatar, monitorar e recomendar o que deve ser feito, atuando de 
forma preventiva. Neste ínterim, oriento que os condomínios incluam 
na Previsão Orçamentária profissionais especializados em diversas 
áreas. A composição das despesas deve contemplar o que a edifi-
cação precisa.

Torço e trabalho para a ampliação da cultura do necessário 
monitoramento e acompanhamento da Auditoria para condomínios de 
todos os portes. Condomínios usam o rateio de despesas, e como Au-

ditora, entendo que dinheiro sempre há, basta 
saber como utilizá-lo.

Conheça o Método de Auditoria Consultiva  MGL 
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É latente a celeridade do desenvolvimento da sociedade 
contemporânea. Nenhuma geração na história da humanidade pas-
sou por tantas transformações quanto a atual.

É maravilhoso poder acompanhar as mudanças, vivenciar no-
vas realidades, descobrir. Mas, em paralelo, implica um esforço redobra-
do para assimilar tudo isso. Especialmente no universo feminino, repleto 
de possibilidades, porém permeado de inúmeras pressões e exigências. 

A mulher conquistou seu espaço, mostrou a que veio, no bom 
sentido, é claro. E, cá entre nós, está dando conta do recado ‘direi-
tinho’. Aqui refiro-me especialmente a você, síndica, que se tornou 
simultaneamente: esposa, mãe, avó, empreendedora, gestora e uma 
infinidade de outras coisas. 

Como conciliar tudo isso com sucesso? A resposta cada uma 
busca no seu cotidiano e dentro de si, pois é o que mais almeja.

A vivência e os estudos desenvolvidos durante minha trajetória 
de mulher com todos estes afazeres e atribuições, me permitem opinar 
a respeito e respaldam os conceitos adquiridos através da experiência:

• Aprenda a aprender. A vida deve ser um constante apren-
dizado, esteja aberta a novos conhecimentos, novas possibilidades, 
novas tecnologias.

• Seja seletiva. Hoje, vivemos a angústia do excesso de in-
formação, portanto absorva somente o que for relevante para o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional.

Sônia Novaes Estácio
Síndica; Presidente da ASBALC – Associação 

dos Síndicos de Balneário Camboriú; 
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O Mundo de Exigências para Mulheres Síndicas

• Esteja conectada com uma boa e eficaz rede de relaciona-
mentos. Saiba oferecer e pedir ajuda quando necessário, compartilhe.

• Desenvolva o melhor possível de suas habilidades relacio-
nais e lembre-se: comportamento gera comportamento.

• Ame o que faz, não faça nada simplesmente “por fazer”. 
Não conheço uma só pessoa de sucesso que não ame o seu trabalho.

• Planeje sua vida. Defina com clareza seus objetivos e metas 
e siga seus planos em prol deles. 

• Em nome da sua felicidade, e por consequência do seu 
sucesso, afaste-se de tudo e todos que podem te destituir dos 
seus objetivos.

Explore com toda diligência o seu coração, pois dele sairão 
as respostas para suas dúvidas, incertezas e inseguranças. Confie em 
você e na sua capacidade de vencer os desafios.

Síndica sim. Mas, acima de tudo, mulher! Ame-se, vibre com 
suas pequenas conquistas e comemore por ser essa mulher maravilhosa.
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Muitas pessoas ao relatarem para o síndico alguma infra-
ção, cometida por um vizinho, imaginam que ele tem poder de polícia 
– que pode chegar multando ou resolver qualquer situação por força 
de autoridade. Na verdade, está longe de ser assim.

Ao aplicar penalidades, o síndico deve ter ponderação, bom 
senso e seguir alguns procedimentos, que são simples, mas que podem 
trazer maior segurança para o condomínio, e o próprio síndico. Em pri-
meiro lugar o síndico deve verificar se a ação cometida pelo condômino 
de fato é uma infração cuja penalidade é de sua alçada. De forma geral, 
cabe ao síndico, que zela pelo bem comum, fazer cumprir a convenção 
e regimento interno, as decisões assembleares e aquilo que determina a 
lei (no âmbito condominial). 

Parece óbvio, mas muitos síndicos agem tomados por emo-
ção ou por pressão dos reclamantes e acabam não seguindo os pro-
cedimentos adequadamente ou se excedendo na punição. Nem tudo 
cabe ao síndico e este deve se ater aos interesses do condomínio e 
não a vontades individuais. Em caso de dúvidas, consultar um advo-
gado pode ajudar. Sendo de sua competência, o síndico aplicará a 
penalidade segundo o que determina a convenção - notificação, mul-
ta, suspensão e outras punições. Sempre tenha provas da infração 
cometida – fotos, vídeos, queixas formalizadas e assinadas, etc.

Mas, atenção: tendo em vista a Lei Geral de Proteção de 
Dados, evite enviar imagens que possibilitem reconhecer pessoas. 

Cristina Oliveira
Krieger Assessoria Contábil e Condominial;

Diretora Social da ASBALC.

Infrações e Penalidades, Como Proceder?

Mantenha as provas arquivadas 
para se resguardar. É válido ra-
tificar as notificações e multas 
aplicadas em assembleia, opor-
tunizando a defesa dos condômi-
nos penalizados. Assim, além do 
condômino punido poder apre-
sentar sua defesa, os demais 
também poderão revisar as sanções aplicadas pelo síndico.

Vale lembrar que as notificações têm objetivo de identificar 
e orientar os condôminos sobre condutas inadequadas e não cons-
tranger. E as multas têm a finalidade de punir e educar e não gerar 
receita para o condomínio.

Todos esses cuidados na aplicação de penalidades podem 
ajudar o condomínio a ter êxito numa eventual discussão judicial. 
Diante de situações mais complexas, o síndico deve procurar orienta-

ção jurídica. Quando se trata de condomínio, 
o cuidado nunca é demais.
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Desde os primórdios o homem tem diversas ne-
cessidades, e, justamente por viver em sociedade é possí-
vel satisfazê-las. São as grandes necessidades, especial-
mente aquelas de grupo, as verdadeiras propulsoras do 
desenvolvimento e avanço da tecnologia e inovação.

É inegável que estamos vivenciando uma era de 
ascensão tecnológica, na qual organizações no mundo 
todo têm intensificado a cultura de inovação e procurado 
cada vez mais modernizar-se para melhor atender as necessidades hu-
manas, e isso não é – nem deve - ser diferente no mundo condominial. 

A tecnologia propicia mais segurança, comodidade, agilida-
de, valorização do imóvel e até mesmo redução de custos. O que 
antes era uma tendência, passou a ser um requisito essencial e uma 
necessidade imediata. 

Mudanças tecnológicas, mais facilidades, comodidade 
e segurança

Automação residencial, portaria remota, acesso eletrônico, 
sistemas de monitoramento, tags, biometrias, reconhecimento facial, 
QR Code, nobreak, armários inteligentes para encomendas, gestão 
automatizada, aplicativos de comunicação digital, realização de re-
uniões e assembleias virtuais, em sua maioria já foram tendências 
relacionadas a tecnologia aplicada, e, atualmente, são normais e ha-
bituais em muitos empreendimentos.

Na cidade de São Paulo, por exemplo, passou a ser obriga-
tório por meio de Lei, que novas edificações devem dispor de pontos 
de recarga de bateria de carros elétricos. Provavelmente não vai 
demorar para outras cidades adotarem medidas na mesma direção.   

É preciso ter consciência que questionamentos e debates in-
ternos entre moradores vão surgir, pois existem aqueles que terão con-
dições de acompanhar as mudanças tecnológicas e aqueles que não 
se sentirão capazes de se adaptar ao novo. Na qualidade de síndico, 
os antigos métodos não podem ser abandonados de forma abrupta 
por conta de quem ainda depende desses. A inovação no condomí-

Valdir Fogassa Jr
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Inovação, Tecnologia e Condomínios
Síndico, você está preparado para gerenciar o condomínio do futuro?

nio deve ser encarada como uma 
facilidade extra, para que condô-
minos tenham mais informação, 
comodidade e segurança.

A vontade dos condô-
minos sempre deve prevalecer

Em todos os aspectos 
que o síndico pretende inovar, 

seja para adaptação de uma nova tecnologia ou até mesmo em 
uma nova política interna, jamais podemos esquecer de ouvir ao 
nosso cliente. Seja por assembleia, um formulário online, uma lista 
deixada em área comum, recebendo mensagens de WhatsApp ou 
pelo e-mail. O importante é sempre alinharmos a expectativa da 
maioria e dar andamento neste sentido. Lembre-se que nós ge-
rimos patrimônio daquela coletividade, então é a vontade deles 
que deve prevalecer.

Por isso, o síndico deve estar atento às demandas do con-
domínio, a expectativa daquele conjunto de moradores e sempre 
disposto e preparado para enfrentar os desafios decorrentes desse 
avanço no campo da tecnologia, pois é pelo síndico que todo esse 
processo de inovação será viabilizado, ainda que a ideia venha de 
um condômino, conselheiro ou prestador de serviço.

O trabalho de mudança de cultura muitas vezes é árduo, mas 
não é impossível. Se traçado um bom plano de implantação, pesquisa 
de mercado e boa negociação com os prestadores, a contratação de 
profissionais qualificados ocorre naturalmente para as inovações. E, 
por fim, mas não menos importante, toda adequação deve sempre 

estar acompanhada de divulgação, políticas 
de uso e boas práticas junto aos moradores.



CONDOMEETING.COM.BR 31



CONDOMEETING.COM.BR32

Cumpre-me alertar que o presente informativo 
tem natureza simplificada para levar a devida compreen-
são a todos os leitores interessados pelo tema e que não 
fazem parte do universo jurídico, deixando-se inclusive de 
lado a tecnicidade com que se deve tratar do assunto em 
outros âmbitos. 

É regra absoluta do Código Civil Brasileiro que 
“São deveres do condômino: [...] II - não realizar obras que 
comprometam a segurança da edificação; [...]” (Art. 1.336). 
Explicando a razão do dispositivo, escreve ARNALDO RIZZARDO 
que “os proprietários devem ater-se à capacidade da estrutura do 
prédio, não efetuando reformas ou inovações, em suas unidades, que 
tragam excessiva sobrecarga, ou que resultem em impacto exagera-
do nas paredes. Mormente ficam vedadas perfurações e desbaste nas 
partes estruturais do prédio, enfraquecendo as colunas, vigas e pare-
des” [grifei] (Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária. 7. ed., RJ, 
Forense, 2019, p. 149).

Embora a legislação seja muita clara, a sua abrangência é 
extremamente aberta, o que obriga das Convenções Condominiais 
muito mais atenção à exatidão da regulamentação de forma mais es-
pecífica, ou mesmo de seu Regulamento Interno – através de autoriza-
ção da Convenção -, aperfeiçoando detalhada e pormenorizadamen-
te o que está previsto na lei, tomando sempre como base as normas 
técnicas sobre o assunto de reformas e/ou reparos, a fim de que o sín-
dico tenha instrumentação de controle e fiscalização mais eficientes. 

O assunto ganha espaço cada dia mais quando nos depara-
mos com noticiários de trágicos desabamentos, alguns deles provo-
cados por defeito construtivo, mas outros certamente por enfraque-
cimento das estruturas em face de reformas, reparos e incrementos 
sem a devida atenção às normas técnicas.

É necessário lançar um olhar cuidadoso sobre as questões 
do universo condominial, posto que se tem visto com infeliz frequên-
cia, de um lado a ditadura que impera dentro de alguns Condomí-
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nios, dominado as vezes pela incoerência, co-
biça ou inveja descabidas de condôminos, de 
outro em razão de convenções e regimentos 
internos arcaicos e desprovidos de legalida-
de, além do completo despreparo da grande 
maioria de administradores condominiais.

Não se pode esquecer que os síndi-
cos têm o dever legal de estar à frente de 
toda e qualquer reforma existente no Con-

domínio, primordialmente nas unidades individuais, impondo desde 
o pedido prévio de autorização para sua realização o cumprimento 
das normas técnicas correspondentes e exigindo responsável técnico 
para sua execução.

Aliás, pode o síndico inclusive se valer de assistente ha-
bilitado às expensas do proprietário interessado na reforma ou 
ausente tal previsão na convenção, levar o assunto à assembleia 
geral extraordinária.

Portanto, melhore suas Convenções, sempre através de re-
gras jurídicas apropriadas que assegurem ao condomínio e seu diri-
gente, absoluta segurança jurídica e efetividade executória.

Assim, mostra-se inadmissível e ilegal que haja reformas ou 
reparos em uma unidade autônoma do empreendimento sem a parti-
cipação efetiva do seu Gerente Condominial, porque em última aná-
lise, será ele o único responsável pelo evento danoso.
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A expressão Due Diligence, traduzida do inglês, 
significa diligência prévia. Em síntese, se trata de uma 
análise sistemática que antecede uma negociação, visan-
do mitigar os riscos e garantir maior segurança jurídica. 
Focando em aspectos que o contratante precisa saber 
para efetivar a contratação.

Na prática, se trata de uma investigação pro-
funda realizada extrajudicialmente por um profissional 
capacitado para atuar na área demandada. Isso através 
de um relatório minucioso que servirá de apoio para a tomada de 
decisão acerca do negócio que se pretende realizar. 

No âmbito dos condomínios residenciais, comerciais ou mis-
tos, a Due Diligence se mostra uma ferramenta extremamente valiosa 
para a contratação de prestadores de serviços. O propósito é a ado-
ção de um método preventivo através do qual é possível averiguar 
a capacidade técnica do prestador, se o valor cobrado é adequado, 
evitar que a contratação, seja com uma pessoa física ou jurídica, re-
presente riscos futuros e gerem conflitos e problemas que, normal-
mente, acabam desaguando no judiciário. Além disso, provocando 
prejuízos financeiros para a massa condominial.

Como a Due Diligence é realizada na prática?
Além da verificação de praxe das certidões negativas de 

débitos trabalhistas, fiscais, previdenciários, tributários, nas esferas 
municipal, estadual e federal, é realizada uma análise proficiente das 
informações e documentos. Tudo isso a fim de evitar fraudes, pro-
tecionismo na escolha do prestador, concorrência desleal, valores 
superfaturados, corrupção e desrespeito às regras contidas na con-
venção e nas leis.

É realizado também um estudo rigoroso para examinar a 
saúde financeira da empresa a ser contratada. O seu capital social, 
o passivo trabalhista, se existem ações contra ela, se às atividades 
desenvolvidas estão de acordo com a Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE), a idoneidade dos seus sócios no 
mercado, os poderes que cada um possui para assinar o contrato. 

Valzira Gonçalves de Souza
Advogada  especialista em Direito Civil;

Direito Condominial e Pós-graduanda em LGPD.
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A Aplicação da Due Diligence na Contratação de Prestadores de 
Serviços para Condomínios Edilícios 

Além de comprovar se a empre-
sa realmente têm a capacidade 
técnica para prestar o serviço 
adequadamente, se possui os 
alvarás exigidos pelos órgãos 
públicos para funcionar, se aten-
de as normas estabelecidas pela 
ABNT ou outras normas espe-
ciais, quando for o caso.

Nesse momento pré-contratual será realizada uma efetiva 
checagem de integridade. O escopo não é inviabilizar o negócio, mui-
tas vezes a diligência prévia também permite ações de tratamento 
com soluções jurídicas adequadas para que a contratação tenha um 
desfecho positivo, de forma ética e transparente. 

Qual a importância da Due Diligence  para os síndicos?
Com efeito, uma gestão condominial moderna e eficiente é 

realizada com transparência, lisura, ética, publicidade dos atos prati-
cados, gestão correta dos recursos e contratações idôneas. Refletin-
do positivamente na relação com os condôminos.

De toda forma, o síndico deve adotar boas práticas na con-
tratação de prestadores de serviços, visto que a má administração 
tanto pode levar a sua destituição como a sua responsabilização 
pessoal pelos danos que causar ao condomínio. 

Por fim, não se pode deixar de observar que a Due Di-
ligence  é um dos pilares do programa de Compliance que já 
vem sendo adotado na esfera condominial. Visando uma ges-
tão pautada na prevenção, detecção e remediação de irregu-

laridades e ilegalidades.
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afinal o corpo fala e expõe a nos-
sa comunicação não-verbal. O ra-
pport é a técnica mais eficaz usa-
da na comunicação não-verbal. 
Ele tem o poder de gerar conexão, 
criar empatia, aproximar o interlo-
cutor e motivar a reciprocidade.

Os benefícios do ra-
pport traz abertura ao diálogo e 
relacionamento,  você com certe-
za já fez uso da técnica, instinti-
vamente, através do sorriso, do olho no olho no momento da conver-
sa e até mesmo a boa postura envolve a linguagem corporal.

A boa comunicação é uma habilidade comportamental e re-
lacional valiosa que traz benefícios a sua gestão, carreira e também 
ao seu negócio, por isso, que empresas de todos os portes sabendo 
da importância dessa competência tem buscado desenvolver essa 
soft skills em seus colaboradores através de treinamentos.  

Finalizo com uma sugestão a você: 
Observe como tem se comportado, como vem se comuni-

cando. Afinal, esses são um dos fatores para os resultados que você 
tem hoje na sua carreira de Síndico Gestor Condominial e caso não 
esteja satisfeito, aprimore-se!

A comunicação eficaz diferencia e destaca o profissional 
no mercado.

A forma como nos relacionamos (relacionamento interpes-
soal), como dividimos o nosso conhecimento (qualificação técnica), 
como falamos (comunicação verbal) e como agimos (comunicação 
não verbal) oferece condições para que os outros nos avaliem.

Tenha certeza que o modo como responde, se omite, afirma 
ou nega, atende e retribui; formam a sua reputação, isto é, a opinião 
que os outros têm a seu respeito.

Portanto, ter a habilidade de comunicação, ou seja, uma 
competência de oratória, de retórica, capacidade de se comunicar 
de uma maneira assertiva, coerente, lógica e uma conduta que faça 
com que as pessoas entendam, ajuda na melhora dos relacionamen-
tos interpessoais e profissionais, qualifica as tomadas de decisões e 
contribui no fechamento de negócios.

Por que existem tantos conflitos em condomínios?
Porque não há uma comunicação assertiva com frequência.
Como resolver isso?
Praticando a convivência e ouvindo quem pensa diferente 

de nós. Respeito é educação, prática e repetição.
Sabe qual o jeito mais eficaz de você resolver problemas 

com condôminos, fornecedores, colaboradores e de fechar negocia-
ções para novos condomínios?

A boa e velha conversa, mas, óbvio, de um jeito estruturado, 
claro, objetivo, ético e congruente.

A maioria das pessoas estão mais interessadas no que elas 
mesmas têm para falar do que no que o outro tem para dizer. Quando o 
outro fala ele cria mais interesse no assunto que você está apresentando. 

Então, permita que ele exponha seu problema e vá fazendo 
perguntas abertas para que possa compreender o sentimento gera-
do por essa dificuldade e também entender as necessidades dele, 
isso faz com que se sinta importante, cria uma conexão entre vocês e 
nesse ambiente fica mais fácil de conseguir com que preste atenção 
no que você tem para falar.

Você sabia que o corpo também interfere na comunicação? 
A maneira como agimos é outro meio que nos comunicamos, 

Comunicação: Um Fator de Impacto no 
Resultado da Carreira Condominial 

Denise Gensas
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Uma casa inteligente vai muito além das tecnologias im-
plantadas, ela integra soluções eficientes que contribuem com o 
meio ambiente, traz segurança e qualidade de vida.

E como saber quais são as melhores soluções a serem im-
plantadas para obter os melhores resultados?

A CONDOCASA vem sendo criada para ser um laboratório, 
uma mostra de produtos e serviços que vão trazer clareza ao en-
tendimento de que é possível e acessível a todos práticas e ações 
sustentáveis. O que significa economia.

Mas será que Balneário Camboriú, conhecida pelos “arra-
nha-céu” também tem o potencial de ser reconhecida como uma ci-
dade inteligente?

Além dos edifícios altos e luxuosos, precisamos de construto-
ras e cidadãos conscientes.

Para criar esse projeto singular que contribuirá com 
esse entendimento, unimos o nosso know-how de participação 
em mostras de arquitetura, certificações, premiações, com o 
pioneirismo de vários projetos de sucesso que lançamos para o 
mercado condominial.

A fim de agregar ainda mais valor, acreditamos que o com-
partilhamento é a peça fundamental para somar experiências, ga-
nhar velocidade e oferecer qualidade nos serviços prestados.

Não demorou muito para conseguirmos o apoio de empre-
sas e profissionais que pensam como a gente: somando vamos mais 
rápido, mais longe e com mais segurança.

A equipe CONDOCASA, além de contar com o apoio do 
CONDOMEETING, integrou mais de 20 profissionais entre arquite-
tos, engenheiros, técnicos que estão preparando projetos incríveis 
para darmos o start na reforma de uma CASA construída nos anos 
80, que sobreviveu a especulação imobiliária numa localização exce-
lente em Balneário Camboriú.

E o que terá de tão especial?
Podemos dizer que já temos! Antes mesmo da CASA estar 

pronta compartilharemos todos os cuidados e soluções aplicados 

De Onde Surgiu o Conceito “Casa Inteligente”? 

Mirian Rodrigues

Arquiteta e Urbanista.

nesse empreendimento, por que eficiência energética é fazer mais, 
utilizando menos recursos naturais.

Simples detalhes como o uso da nanotecnologia, gestão 
de resíduos, sistemas preventivos, soluções em produtos de limpeza 
concentrados, internet das coisas, equipamentos para condomí-
nios, e a apresentação de mais de 30 itens de economia de água, 
de energia elétrica, dentre outras inovações que diariamente sur-
gem no mercado.

Por exemplo, você sabia que mais de 70% do estado de Santa 
Catarina não possui tratamento de esgoto? E os dados não são tão di-
ferentes a nível Brasil. Isso é uma vergonha e temos urgência em mudar 
essa estatística, porque está relacionado à saúde das pessoas. Existe 
uma solução como o Biodigestor que você conhecerá na CONDOCASA.

Outras soluções para quem mora em condomínio que fize-
ram sentido durante a pandemia, como lavanderia compartilhada, 
mini mercado e estações de recarga para veículos elétricos vão estar 
na CONDOCASA. 

Eficiência também está ligada em visão de longo prazo, o que 
não significa que ações não possam ser executadas imediatamente. 
As manutenções por exemplo é a forma mais inteligente de economia.

Batemos sempre na tecla da segurança, que é um dos princi-
pais itens para obter qualidade de vida. Quem não quer ter a certeza 
que a família está protegida? E principalmente, que haverá comida e 
bebida para sobrevivência? 

Cada pessoa e empresa tem o poder de mudança e será 
bem vinda ao ecossistema da CONDOCASA para ensinar, aplicar 
e por que não fazer bons negócios? Sim, sustentabilidade também é 

desenvolvimento econômico.
Acesse o site www.condocasa.com.br 
@condocasa.of
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Precisamos entender e compreender nossas fachadas com 
um olhar mais crítico. As fachadas pastilhadas vêm sendo alvo de 
preconceito e rejeição por muitos síndicos e condôminos. 

Mas será que esse revestimento é realmente um vilão das 
nossas fachadas?

Não é de hoje que inú-
meros casos de desprendimentos 
e acidentes com quedas de pas-
tilhas tem virado notícias recor-
rentes no Brasil, inclusive alguns 
com vítimas fatais ou prejuízos fi-
nanceiros. Em virtude do elevado 
número de situações como essas, 
o revestimento cerâmico, ou pas-
tilha, tem sofrido grande reprova-
ção quando se trata de recupe-
rar esses elementos, ou até mesmo em novos projetos de retrofit. Isso 
porque são obras de alto investimento inicial, e, por esse preconceito 
que se generalizou, esse tipo de revestimento vem sendo alvo de mui-
tas críticas. O material tem maior resistência a intempéries e propicia 
maior conforto térmico, pois absorve menos água e tem uma espessura 
maior do que a superfície que recebe apenas a pintura, por exemplo.

Vantagens e valorização 
Umas das vantagens das pastilhas está em sua relação 

custo/benefício, melhor que a da pintura. O gasto maior com os 
instrumentos é compensado pela praticidade para conservação da 
pastilha aplicada. A durabilidade e desempenho das peças é maior 
do que a da tinta e exige menos trabalho de manutenção. O uso de 
pastilhas nas fachadas não somente resulta em características con-
temporâneas para a arquitetura, mas valoriza os empreendimentos.  
É um material refinado e a diversidade é imensa.

Mas por que tantos problemas de desprendimentos de pas-
tilhas? Por que vemos tantas fachadas demarcadas quando obser-
vamos os condomínios pela orla? São tantos questionamentos, mas 

Robson Seifert Rambo
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Fachada Pastilhada: Dor de Cabeça ou Só 
um Revestimento Mal Compreendido? 

precisamos ir a fundo nestas questões, para realmente compreender 
e entender o que de fato está ocorrendo. Em pesquisas, notamos que 
no Brasil as principais causas das patologias estão relacionadas a 
execução. Apenas 7% dos problemas em média estão relacionados 
ao material em si. Ou seja, a pastilha não é o problema.

Para entendermos melhor a composição da nossa fachada 
podemos imaginar uma corrente, onde cada elo tem sua função, e es-
ses elos precisam ser bem executados, para que nossa corrente seja 
forte e mantenha nossa fachada segura e atinja a vida útil de projeto. 

Essa corrente é formada da seguinte forma:  
• Estrutura (pilar / Viga)
• Chapisco 
• Reboco 
• Argamassa colante 
• Pastilha

Cada elo dessa corrente tem sua função e exigem proce-
dimentos e cuidados na execução. Não podemos esquecer também 
das juntas de dilatação e do rejunte, que, quando bem projetados, 
faz com que o revestimento esteja bem dimensionado, com bom aca-
bamento, ele vai garantir desempenho e durabilidade. Portanto, são 
necessárias várias etapas e procedimentos, para atingirmos uma fa-
chada segura e bem executada. Claro que podem ocorrer falhas do 
próprio revestimento, porém, tais falhas, com o controle de qualidade 
que temos hoje em dia, são cada vez mais raras.  

O revestimento cerâmico é uma excelente opção principal-
mente para fachadas litorâneas, e nós engenheiros, temos o dever de 
desmistificar esse estereótipo de inimigo da fachada, com o uso da 

boa técnica e fiscalização das nossas obras.
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