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Adentrar em uma moradia sem prévia autorização 
poderá fulminar em invasão de domicilio por parte 

do síndico, zelador, ou de quem o fizer sem prévio 
consentimento do morador.        Confira na pág 11

 Invasão de domicílio pelo síndico
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EDITORA

CECILIA LIMA
RP: 3268/DRT/PB

A Política Nacional de Resíduos 
Sólidos é um conjunto de me-

didas que visam a um melhor ge-
renciamento do lixo produzido, so-
bretudo, nas grandes cidades. Uma 
das ações propostas e já efetivada 
em vários locais é a coleta seletiva. 
Trata-se de um jeito diferente de 
separar os resíduos, um novo há-
bito que pode ser adquirido sem 
custo algum. De quebra, além de 
incentivar práticas mais sustentá-
veis, o condomínio também pode 
ter algum lucro com isso. 

O papel do condomínio é em 
primeiro lugar conscientizar e esti-
mular seus moradores a adotarem 
a coleta seletiva dentro de casa. 
Para isso, são válidos colocar car-
tazes explicando o método, enviar 
panfletos e comunicados solicitan-
do a colaboração dos condôminos. 
Para que o descarte ocorra da ma-

neira correta, é fundamental que 
o condomínio disponibilize contê-
ineres de cores diferentes sinaliza-
dos com o tipo de resíduo que deve 
ser depositado: papel, metal, plás-
tico e orgânicos. 

Há cooperativas de reciclagem, 
fábricas e artesãos que têm inte-
resse em adquirir parte desses 
materiais e muitos condomínios 
brasileiros encontraram no lixo 
uma forma de fazer renda. Ainda 

Coleta seletiva deve ser estimulada no condomínio
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que seja pequena em alguns casos, a quantia re-
cebida por aquilo que seria descartado ajuda a 
pagar as contas do condomínio. 

O condomínio pode ajudar incentivando a 
prática, coletando o lixo e vendendo, mas a par-
te principal é feita no ambiente doméstico: a se-
paração dos resíduos. Por isso, é muito impor-
tante levar a informação aos condôminos, sobre 
como realizar esse processo. 

O primeiro passo é separa grosseiramente o 
lixo orgânico e o não-orgânico. Na primeira ca-
tegoria se enquadram tudo aquilo que é resto 
de alimentos (cascas de frutas, restos de comi-
da da geladeira ou vencidos). O segundo grupo 
inclui tudo aquilo que não é proveniente de ve-
getais, frutas, carnes ou alimentos industriali-
zados, mas inclui todas as embalagens deles: 
plásticos, papel, vidros, metais.

Dentro dessa segunda cate-
goria, é importante ainda fazer a 
separação por cada um dos qua-
tro sub-grupos. Deve-se dar uma 
atenção a dois tipos de produtos 
rejeitados no ambiente domésti-
co: o primeiro é o óleo de cozinha, 
que jamais deve ser despejado 
em ralos. Deve ser engarrafado 
e descartado separadamente. O 
segundo é a categoria de pilhas 
e baterias, que também recebem 
uma destinação especial, de-
vendo ser devolvidas nos locais 
onde foram adquiridas. 

A coleta seletiva é algo que 
faz bem ao meio ambiente e aju-
da a controlar a poluição pro-
vocada pelo descarte incorreto 
em lixões, aterros, mananciais 
de água. Trata-se de um hábito 
que, assim como qualquer ou-
tro, pode parecer complicado no 
início, mas vai se tornando auto-
mático com o passar do tempo. 
Eduque-se, mude as práticas e 
colabore para um condomínio 
mais sustentável, 
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Cargo vazio: na falta do síndico, quem assume o condomínio?
CECILIA LIMA 
RP: 3268/DRT/PB

O síndico é a pessoa eleita democraticamente 
por meio de votação para gerir o condomínio 

em nome do benefício coletivo. A ele cabe a 
responsabilidade pelas finanças, manutenções, 
gerenciamento dos funcionários, conciliação dos 
interesses dos condôminos, obras... As atribuições 
não são poucas e algumas vezes pode acontecer de a 
pessoa eleita para o cargo não querer mais ocupá-lo. 

Nessas situações, quem assume o condomínio? 
A mesma pergunta se aplica aos casos de morte ou 
doença que impossibilite o síndico de exercer sua 
função. Para o advogado Neemias Souto a medida a 
ser tomada será orientada pelo que diz a convenção 
do condomínio. 

“A maioria dos prédios já elegem, junto com o 
síndico, o seu vice, o qual deve assumir de imediato 

sendo observada a vacância do cargo. Outras 
convenções podem estabelecer o presidente do 
Conselho Fiscal como síndico interino até que seja 
convocada uma nova eleição”, explica Souto. 

Segundo o jurista, os procedimentos variam, 
pois a lei que rege os condomínios não é taxativa 
sobre como agir nessas situações. Caso a convenção 
seja omissa a respeito do tema e não haja nenhuma 
outra liderança com poderes instituídos para 
assumir a sindicância, é necessário realizar uma 
assembleia extraordinária para deliberar sobre o 
assunto em caráter de urgência, pois o condomínio 
não pode ficar sem um representante.

“É válido ressaltar que a relação do síndico com 
o condomínio não é de empregado e empregador, 
sua atividade é de caráter voluntário e ele é livre 
para abdicar de suas funções seja alegando ou não 
algum motivo para tal”, complementa. O advogado, 
contudo, alerta para o fato de que nada impede que 

o ex-síndico seja posteriormente responsabilizado 
por algo irregular no condomínio durante seu 
tempo de gestão, mesmo depois de deixar de ser 
síndico. 

“Infelizmente, sabemos que muitas vezes a 
renúncia se deve pelo medo de ser penalizado por 
alguma falha cometida por descuido ou má fé na 
administração, mas é preciso deixar claro que sair 
do cargo não isenta a pessoa da responsabilidade de 
responder pelo tempo em que o ocupou”, esclarece 
Neemias. 

E se ninguém se voluntariar para ocupar o 
cargo vago? Esse é um problema que pode ocorrer, 
mas que pode ser contornado com a contratação 
de um síndico profissional, carreira que cresce 
cada vez mais nas grandes cidades. Isso pode ser 
uma solução definitiva ou temporária, até que 
algum condômino ofereça seu nome para ocupar a 
administração do condomínio. 
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CECILIA LIMA -  RP: 3268/DRT/PB

Cada vez mais populares, os escritórios do tipo 
home office conquistaram vários adeptos no Bra-

sil, sobretudo em tempos de crise econômica. Porém, 
o funcionamento deles devem passar pelo crivo do 
condomínio, uma vez que isso influencia na rotina do 
prédio e seus moradores. 

O chamado home office é o termo em inglês usa-
do para designar um escritório doméstico, ou seja, 
aquele ambiente de trabalho montado dentro da 
própria casa, o que traz benefícios como a economia 
com aluguel, conta de energia, água, pagamento de 
funcionários, por exemplo. 

Para o usuário, tal modalidade de ambiente é 
cheia de vantagens, no entanto, para o condomínio 
talvez isso não seja tão bem visto. Trabalhar em casa 
não é algo ilegal, mas em determinadas situações, 
pode trazer inconveniências aos demais condôminos 
e funcionários. 

O síndico Josias Machado, de Fortaleza (CE), re-
lata alguns problemas que enfrentou. “Percebemos 

no condomínio, um fluxo maior de visitantes que o 
que era costume em um determinado apartamento, 
várias pessoas deixando encomendas e envelopes na 
portaria, as vagas de garagem para visitantes sem-
pre ocupadas por “visitas” deste mesmo condomínio, 
reuniões no salão de festas. Tomei a iniciativa de ir 
falar com o inquilino do apartamento e descobri que 
ele havia transferido a empresa dele para o seu ende-
reço domiciliar”, relata. 

Não havia nada sobre o assunto na convenção do 
condomínio, mas a situação foi conciliada amigavel-
mente, conta o síndico. “Expliquei para o morador 
que aquilo constituía um desvio da finalidade do 
condomínio, que é habitação. No entanto, eu também 
sabia que ele passava por um momento profissional 
delicado e não era meu interesse de nenhum modo 
prejudicá-lo, então estabelecemos algumas regras de 
comum acordo”. 

Dentre as medidas acertadas, estava: proibição 
do uso dos porteiros como “secretários particulares” 
para recepção de pessoas e documentos, estabeleci-
mento de uma faixa de horário para receber visitas 

relacionadas ao traba-
lho, proibição das áreas 
comuns do prédio para 
encontros profissionais, 
máximo cuidado com o 
respeito à lei do silêncio. 

O caso citado foi 
contornado pacifica-
mente, mas isso nem 
sempre acontece, pois 
falta moderação e bom 
senso de ambas as par-
tes. Portanto, uma ini-
ciativa válida é agregar 
este tema à convenção 
condominial, orienta o 
advogado Victor Lima. 
“Antigamente não havia 
a cultura do home of-
fice, e por isso não ser 
comum também não 
havia disposições sobre 
o tema em convenções. 
No entanto, é necessá-
rio que se acompanhem 
as mudanças que che-
gam com o tempo, e é 
interessante que se dis-
cutam em assembleias 
os termos para o uso do 
domicilio para fins pro-
fissionais”, comenta. 

Funcionamento de Home Office necessita autorização
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Proibição de animais em condomínio deve ser relativizada
(Redação com TJDFT)

A presença de animais domésticos em con-
domínios residenciais é um tema que 

ainda gera muita polêmica, pois há diferentes 
interpretações por parte dos juristas acerca 
disso, o que alimenta 
ainda mais as discus-
sões sobre o direito 
do condomínio em 
vetar a permanência 
dos pets. Em agosto, 
a 4ª Turma Cível do 
TJDFT modificou por 
decisão unânime sen-
tença de 1ª instância, 
que havia negado o 
direito de permanên-
cia de animal de esti-
mação em um condo-
mínio.

A autora da ação 
afirmava ser idosa e 
cardiopata, possuía 
um cão de pequeno 
porte, raça Shih Tzu, 
o qual lhe fazia com-
panhia. Em julho de 
2016, recebeu um 
comunicado de “ad-
vertência” do con-
domínio, solicitando 
a imediata retirada 
do animal do aparta-
mento, sob alegação 
de descumprimento 
à legislação condomi-
nial, que proíbe a ma-
nutenção de animais 

domésticos nas unidades autônomas. 
A senhora destacou que firmou contrato 

de locação em 22/04/2016, sendo que o 
regimento interno proibindo animais foi 
discutido e votado em assembleia realizada em 
14/07/2016, ou seja, após a celebração de seu 
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contrato de locação. Apesar disso, o condomínio 
sustentou a obrigatoriedade de observância 
à sua convenção, cujas normas proibitivas 
foram legalmente instituídas por vontade dos 
condôminos, devendo, portanto, prevalecer 
sobre o interesse individual da moradora. 

Ao analisar o recurso, o magistrado relator 
do caso afirmou que o veto a animais só se 
justifica em casos nos quais a finalidade seja 
preservar a segurança, o sossego e a saúde 
dos condôminos, de modo que a proibição de 
animais domésticos tem que ser relativizada, 
caso a caso, e nunca taxativa, generalizando 
todo e qualquer animal, mesmo não havendo 
razões para bani-lo.  

Desse modo, o relator acrescentou “a vedação 
estabelecida na Convenção e no Regimento 
Interno deve ser aplicada somente aos casos 
em que, a presença do animal oferece risco aos 
vizinhos, ou perturbação do sossego. De mais 
a mais, não há notícia, tampouco alegação, de 
qualquer reclamação quanto a barulho excessivo, 
mau cheiro, risco à saúde, ao sossego ou à 
segurança por parte dos demais condôminos”.

Assim sendo, o magistrado concluiu que 
não havia fundamento jurídico para impedir 
a permanência do animal nas dependências 
do Condomínio. “Por conseguinte, não se 
sustentam os efeitos jurídicos decorrentes da 
infração à proibição sob análise e a eventual 
multa deixa de ser exigível nesse específico 
caso”, determinou.

Diante disso, o Colegiado deu parcial 
provimento ao recurso da autora para 
assegurar-lhe a criação e permanência do 
seu atual animal (cachorro da raça Shih Tzu) 
no Condomínio em que mora, em Águas 
Claras (DF), durante o período de locação da 
respectiva unidade residencial; e suspender os 
efeitos da notificação emitida pelo Condomínio, 
pela suposta infração à respectiva Convenção e 
Regimento Interno
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Medidas de proteção contra choques elétricos
DR- (Dispositivo de Proteção à Corrente Diferencial – Residual)

Todos os anos, centenas de acidentes com eletricida-
de ocorrem em todo o território Brasileiro, segundo 

o Anuário Estático Brasileiro dos Acidentes de Origem 
Elétrica -2017, promovido pela Associação Brasileira de 
Conscientização para os Perigos da Eletricidade (ABRA-
COPEL), demonstra que anos de 2015 e 2016 ocorreu 
um significativo aumento no numero de acidentes com 
eletricidade, seja com vitimas de choques elétricos fa-
tais e não fatais.

Os efeitos da exposição da corrente elétrica pelo cor-
po humano dependem principalmente da sua intensida-
de e do tempo de circulação.

O que é DR?
O DR- Dispositivo de Proteção à Corrente Diferencial 

– Residual é uma das medidas obrigatórias prescritas 
na NBR-5410, e quando instalado de acordo com os pa-
drões técnicos descritos se torna uma medida eficiente 
de proteção.

Segundo o item 5.1.3.2.2 “Qualquer que seja o es-
quema de aterramento, devem ser objeto de proteção 
adicional por dispositivos a corrente diferencial-resi-
dual com corrente diferencial-residual nominal igual 
ou inferior a 30 mA.”

Onde deve ser instalado?
De acordo com a NBR-5410, item 5.1.3.2.2 o DR deve 

ser instalado nos seguintes casos;
a) os circuitos que sirvam a pontos de utilização si-

tuados em locais contendo banheira ou chuveiro;
b) os circuitos que alimentem tomadas de corrente 

situadas em áreas externas à edificação;
c) os circuitos de tomadas de corrente situadas em 

áreas internas que possam vir a alimentar equipamen-
tos no exterior;

d) os circuitos que, em locais de habitação, sirvam a 
pontos de utilização situados em cozinhas, copas-cozi-
nhas,lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais 
dependências internas molhadas em uso normal ou su-
jeitas a lavagens;

e) os circuitos que, em edificações não-residenciais, 
sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas,co-
pas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, 
no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou 

sujeitas a lavagens. 
Como deve ser instalado?
O item 5 da NBR5410 normatiza a aplicação ; “ A 

proteção dos circuitos pode ser realizada individual-
mente, por ponto de utilização ou por circuito ou por 
grupo de circuitos”.

Somente o com o uso do DR em minha residên-
cia, estou protegido?

Não!  É de extrema importância observar o item 
5.1.3.2.1.2 que diz; “A utilização de tais dispositivos não 
é reconhecida como constituindo em si uma medida de 
proteção completa e não dispensa, em absoluto, o em-
prego de uma das medidas de proteção estabelecidas 
em 5.1.2.2 a 5.1.2.5. ( que definem  proteções básicas 
assegurada por isolação das partes vivas ( condutores 
expostos ) e/ou por barreiras ou invólucros) dentre ou-
tras medidas.”

Toda e qualquer instalação elétrica, deve ser dotada 
de dispositivos de proteção para evitar danos a pesso-
as, animais e patrimônios.  Além de garantir segurança, 
instalações elétricas projetadas, executadas e repara-
das por profissionais habilitados e capacitados, tendem 
a apresentar um ganho econômico seja em economia de 
material ou consumo de energia.

Eng° Diogo Bandeira Silva, 
Engenheiro eletricista. 
(16) 99733-5781 
engenheirobandeira@gmail.com
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Jornal do Síndico
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Bloqueadores de ar e filtros
A partir de fevereiro deste ano,  começamos 

um trabalho junto aos condomínios de 
prédios e condomínios horizontais, com 
instalações de Bloqueadores de Ar  HG,  
filtros para entrada de água BIG 20 (com 
o refil de Malha de Aço Inox , vida útil de 
3 anos aproximadamente), a economia é 
garantida da seguinte forma.

## O bloqueador de Ar HG que é de venda 
e instalação exclusiva da Filtros & Cia,  
comercializado com NF e garantia de 5 anos, 
forma de pagamento parcelado em 3 vezes 
e o condomínio com água individualizada 
ou Não que fizer a instalação do bloqueador 
de Ar HG, só pagará as parcelas se obtiver 
redução e só quitará quando as reduções 

forem iguais ou superior as parcelas, já 
instalamos em mais de 30 condomínios 
em Aracaju/ Barra dos coqueiros e N.S. do  
Socorro.

## Filtro BIG 20 com o Exclusivo 
Refil da Malha de Aço Inox (vida útil de 
aproximadamente 3 anos)  só deve ser 
instalados com caixas Dágua limpas, após  
sua instalação nós garatimos que NÃO MAIS 
SERÁ PRECISO LAVAR AS CAIXAS D’AGUA 
, POIS RESÍDUOS FICARAM RETIDOS NO 
REFIL LAVÁVEL DE MALHA DE AÇO INOX.

Tire suas dúvidas com Aliomar 079-
99674-0416, e visitem nosso9 Stand de 
Vendas na Feira II Feconse no espaço EMES 
dias 22/23 de setembro. 
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Invasão de domicílio 
pelo síndico 

KARPAT ADVOGADOS - DR. RODRIGO KARPAT
Karpat Sociedade de Advogados é o maior escritório de direito 
imobiliário e condominial do país. Cobrindo também as diversas 
áreas do direito desde 2007, o escritório é responsável por 
gerenciar mais de 4.000 processos.

Dr. Rodrigo Karpat, advogado militante na área cível há mais 
de 10 anos, é sócio no escritório Karpat Sociedade de Advogados 
e considerado um dos maiores especialistas em direito imobiliário 
e em questões condominiais do país.

Além de ministrar palestras e cursos em todo o Brasil, Dr. 
Rodrigo Karpat escreve como colunista do site Síndico Net e do 
Jornal Folha do Síndico, é consultor da Rádio Justiça de Brasília e 
da OK FM e apresenta os programas Vida em Condomínio da TV 
CRECI e Por Dentro dos Tribunais do Portal Universo Condomínio.

É certo que cabe ao síndico fazer a guarda das áreas 
comuns e cuidar da edificação como um todo, e 

para isso em alguns casos ele precisaria adentrar 
em uma unidade. Algumas convenções trazem em 
seu bojo pré-autorizações perigosas, para que os 
síndicos entrem em residências alheias, uma vez que 
não contam com a prévia autorização do morador. 

Lembrando que a pré autorização da convenção, 
não pode se sobrepor ao que    diz a lei, especificamente 
a Constituição Federal, a qual trata acertadamente o 
domicílio como asilo inviolável, salvo em situações 
taxativas devidamente explicitadas no texto da lei, 
quando o ingresso sem autorização ser permito 
somente em caso de flagrante delito ou desastre, 
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial. (art. 5º, inciso XI, Constituição 
Federal) 

E adentrar em uma moradia sem prévia 
autorização poderá fulminar em invasão de domicilio 
por parte do síndico, zelador, ou de quem o fizer sem 
prévio consentimento do morador.

Código Penal 
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Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou 
astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou 
tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas 
dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.
A situação em que o síndico se encontra no caso 

de querer penetrar em domicílio alheio sem prévia 
autorização, é a mesma do policial que quer cópia das 
imagens do circuito interno de TV ou do policial que 
quer adentrar no condomínio sem mandato judicial. 
O condomínio também é considerado domicílio nos 
termos do III, § 4º Art. 150 do Código Penal.

Assim, a Constituição assegura a moradia o asilo 
inviolável, do qual, sem prévia autorização do dono 
ou ocupante ninguém nela pode penetrar, salvo por 
ordem judicial ou se ali estiver ocorrendo algum 
desastre ou crime, ou ainda para prestar socorro. 

Desta forma, em caso de necessidade, por mais 
que ali esteja ocorrendo uma obra irregular, um 
vazamento ou qualquer outra situação, o síndico 
precisa de autorização do morador para ingressar 
na unidade. Caso esta autorização lhe seja negada, 
ele não deve entrar em propriedade alheia, e sim 
notificar o ocupante e se necessário ingressar com 
medida judicial para que lhe seja autorizado o acesso 
ou paralisada a obra. 

Se na unidade estiver ocorrendo um vazamento 
ou uma obra irregular, por exemplo; se o morador 
não permitir a entrada, este responderá pelos 
prejuízos causados na esfera civil e o síndico deverá 
ingressar com medida judicial para paralisar a obra 
se necessário ou obrigar o morador ao reparo.   

Mas se ali estiver uma pessoa caída/acidentada, 
precisando de ajuda, ou se um crime estiver 
ocorrendo, respectivamente, o síndico e a polícia 
poderão adentrar a unidade, conforme autoriza a 
Constituição Federal, para esses casos específicos. 

Para as unidades vazias, sem que se localize o 
morador e se ali algo que poderá gerar dano, risco ou 
prejuízo a terceiros estiver ocorrendo, podemos encaixar 
nas hipóteses do instituto da gestão de negócios.

O Código Civil nos traz a figura do gestor de 
negócios que é a conduta de um estranho, sindico 
ou não, que interfere em negócio de terceiro, que 
pode ser em uma residência, a fim de evitar-lhe um 
prejuízo, agindo conforme o terceiro teria agido se 
tivesse conhecimento do fato. 

É uma atividade excepcional. É exemplo desta 
gestão o vizinho que zela pela casa de quem se 
ausentou sem deixar notícias ou o síndico que 
ingressa na unidade vazia e fecha a torneira ou 
estanca um vazamento. 

O Art. 861 do Código Civil, aduz: “Aquele que, sem 
autorização do interessado, intervém na gestão de 
negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a 
vontade presumível de seu dono, ficando responsável 
a este e às pessoas com quem tratar. ”

Lembrando que se o ato praticado for contra a 
vontade manifesta ou presumível do dono, o gestor 
responderá até mesmo pelos prejuízos imprevisíveis 
Art. 862 do CC
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SEGURANÇA ELÉTRICA
O forte calor do verão e a falta de chuva em áeras estraté-

gicas do país baixaram os níveis das represas e reservatórios 
das usinas hidrelétricas, o que tem aumentado significativa-
mente os riscos de colapso no fornecimento de energia. A os-
cilação da energia elétrica, logo após uma queda de energia, 

por exemplo, pode danificar os eletroeletrônicos e também 
acarretar riscos à vida. 

Algumas medidas ajudam a evitar acidentes: certifique-se 
se o sistema de aterramento do edifício está em boas condi-
ções; a vistoria e manutenção periódicas dos pararraios são 
necessárias. A instalação de protetores contra surtos de ten-

são nas tomadas é indicada 
para poupar equipamentos 
como televisores, DVD, home 
theaters, computadores e im-
pressoras de uso do condomí-
nio e assim evitar prejuízos. 

DUPLA FUNÇÃO
O síndico deve estar aten-

to às competências de cada 
cargo ocupado por funcioná-
rios e evitar ao máximo o des-
virtuamento de suas funções, 
pois isso pode levar o condo-
mínio a ter problemas com a 
Justiça do Trabalho. Algo co-
mum de se ver é o zelador do 
prédio trabalhando às vezes 
como porteiro. Isso é desa-
conselhável. 

A função do zelador está 
descrita na Convenção Cole-
tiva da categoria e consiste 
em ajudar o síndico na admi-
nistração e manutenção do 
prédio, realizando as visto-
rias necessárias e realizando 
outras demandas. Quando ele 
assume a portaria, por exem-
plo, ainda que por pouco tem-
po, isso configura desvio de 
função. Com isso, ele passa a 
ter o direito de receber por 
acúmulo de função, integral 
(se ele durante todo o mês 
acumulou funções) ou pro-
porcional (se ele cumpriu por 
exemplo, durante o horário 
de almoço do porteiro as fun-
ções de portaria).

Dicas para o condomínio
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Um dos fatores que aumenta a procura por morar em 
condomínios fechados, sem dúvida, é a questão da 

segurança. Estes ambientes são tidos como modelos de 
moradia tranquila e espaços de lazer seguros para seus 
moradores. Para preservar essa sensação é necessária 
uma integração entre os equipamentos eletrônicos, 
funcionários e moradores, isto é, a participação de todos 
é fundamental para o bem-estar e garantir essa segurança.

Em se tratando de equipamentos eletrônicos existem 
diversos dispositivos que auxiliam na segurança, dentre 
eles os mais utilizados são: cerca elétrica, câmeras de 
vigilância, sensores perimetrais, alarmes e controle 
de acesso. Em que cada um deles possui funções que 
contribuem evitar invasões preservar a segurança.

As cercas elétricas funcionam como barreiras de 
dificultam a presença de intrusos. Se seu fio for rompido 
há o disparo de uma sirene, além disso, elas aumentam a 
altura dos muros e, assim, aumenta também as dificuldades 
de invasão. Já as câmeras de vigilância são os equipamentos 
mais utilizados para os que buscam se prevenir contra a 
violência. Elas são ligadas a um sistema de CFTV (Circuito 
Fechado de Televisão) e, bem posicionadas, funcionam 

com inibidor de ações indesejadas, tantos de agentes 
externos como dos internos, ou seja, além da segurança, 
elas contribuem também para a preservação patrimonial, 
mas, para isso, é importante que haja também controle e 
gravações das imagens. 

Os sensores perimetais e alarmes são interligados a uma 
central de controle que acionam uma sirene, provocando 
disparos sonoros, ao detectar invasão na área perimetral. 
Por fim, o controle de acesso, conectado a um sistema de 
dados, registra a entrada de moradores, prestadores de 
serviços, visitantes e veículos no condomínio.

Entretanto, mesmo que sejam instalados todos, 
ou alguns, desses equipamentos eletrônicos, existem 
outras atitudes que devem ser tomadas para que 
não comprometa a segurança do ambiente. E um dos 
primeiros erros é não realizar manutenção preventiva 
nos dispositivos de segurança eletrônica, e a falha 
desses equipamentos podem colocar o condomínio em 
risco. Afinal, a prevenção continua sendo a melhor e a 
mais eficaz ferramenta de proteção, de modo que um 
bom plano preventivo prioriza o tratamento de riscos e 
antecipa possíveis falhas nos mecanismos.

Aliado a esses equipamentos, a capacitação dos 
funcionários em saber operar cada dispositivo, bem 
como ação na hora do sinistro, é de suma importância. 

É necessário que porteiros e seguranças tenham 
conhecimentos básicos para operar cada equipamento e 
que saibam aplicar medidas corretas em casos de violação 
e de ameaça. Além do que, eles podem compensar 
possíveis limitações dos recursos com técnicas eficazes. 
Ainda no tocante aos funcionários, deve-se evitar 
qualquer tipo de distração, especialmente dos porteiros, 
e o controle de visitantes deve ser rigoroso, de modo que 
todo visitante deve se identificar e sua entrada deve ser 
autorizada pelo morador.

Além disso, os moradores também devem cumprir 
seu papel e zerar pela segurança de todos, atitudes como 
apagar os faróis e se identificar, cuidados ao contratar 
serviços privados, avisos entregas, entre outros. Afinal, a 
falha de um poderá comprometer a segurança de todo o 
condomínio.

Em suma, a segurança do condomínio deve ser 
prioridade de seus gestores. Investir em equipamentos 
eletrônicos de segurança modernos e adequados para 
cada ambiente, contratar empresas especializadas para 
manutenção e capacitar os funcionários são atitudes 
fundamentais que devem ser tomadas para que o 
condomínio possa proporcionar conforto e bem-estar aos 
seus moradores. Além de que, esses fatores contribuirão, 
ainda, para a valorização do imóvel.

Segurança de condomínios: ações estratégicas que contribuem para a tranquilidade dos moradores
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Com o grande crescimento das cidades, número de construções 
e programas de moradias também tornou-se mais complexo 

a administração e atendimento as várias situações que podem 
envolver os moradores de condomínios edilícios. 

Em regra, tratando-se de condomínio, o Síndico é responsável 
pela maioria das ocorrências que envolvem a vida condominial, 
sendo uma de suas responsabilidades providenciar as 
manutenções do prédio, zelar pelo bem estar coletivo, segurança, 
entre outras.

Atualmente, é crescente o número de ações judiciais que 
envolvem quedas e arremessos de objetos pelas janelas dos 
prédios, e isso tem gerado grandes prejuízos aos condomínios.

Mas quem responde por queda e arremesso de objetos dos 
apartamentos?

Para ser um bom condômino, não basta apenas você estar 
em dia com o pagamento da sua cota condominial, você também 
precisa andar de acordo com as regras de convivência em 
condomínio. 

No caso de queda e arremessos de objetos dos apartamentos, 
há duas hipóteses. Vejamos:

- Possibilidade de identificação do apartamento que deu 

Quem responde pela queda de objetos dos apartamentos?
origem à queda ou arremesso do objeto: sendo possível tal 
identificação, a responsabilidade é do respectivo condômino. 

- Impossibilidade de identificação do apartamento que deu 
origem à queda ou arremesso do objeto: não sendo possível 
identificar o apartamento causador do dano, a responsabilidade 
é do próprio condomínio.

E, entre as hipóteses acima referidas, há de se observar as 
suas classificações:

- Objetos que são arremessados: neste caso, existe a intenção 
de arremessar um objeto, como por exemplo, bituca de cigarro; 

- Objetos que caem acidentalmente: nesse caso, mesmo que 
não haja a intenção de se arremessar um determinado objeto, 
como por exemplo, um vaso de flor que estava na janela, o 
morador assume o risco por seu ato.

Na prática, ambos são passíveis de punição administrativa, 
com a aplicação de multa punitiva condominial.

Tal multa poderá constar na convenção ou regimento interno 
do condomínio, bem como  poderá ser aplicada diretamente pelo 
síndico ao tomar conhecimento do fato.

Assim, se o dano causado for interno, a resolução se dará 
de forma administrativa, porém se externo e envolver terceiros, 
pode-se buscar o amparo do Poder Judiciário.

Importante saber que, em ambos os casos, também é possível 
acionar o seguro do condomínio. 

Na prática: caso o condomínio não identifique o apartamento 
de onde caíram ou foram arremessados os objetos, este assumirá 
o dano sendo a despesa rateada entre os condôminos.

Ainda, quando a ocorrência envolver terceiros, há de se ter 
muita cautela ao fornecer dados cadastrais do condômino infrator. 

Hoje em dia, a fim de evitar a responsabilidade civil, a maioria 
dos condomínios, tem inserido cláusulas punitivas no seu 
regimento interno, referente a queda e arremessos de objetos, 
considerando-se que o trabalho de fiscalização do prédio deve 
ser realizado pelo síndico, funcionários e condôminos. 

No entanto, se o problema da queda for decorrente da 
falta de conservação da fachada do prédio, a responsabilidade 
é do condomínio, não impedindo que o morador providencie 
os reparos, em caso de urgência, e após solicite o respectivo 
reembolso.

Apesar da queda e arremesso de objetos ser um grave 
problema, a simples colocação de câmeras de monitoramento 
no topo do condomínio ou até mesmo no térreo, neste caso,  
devendo estas estarem voltadas para cima, pode ser uma solução 
muito eficaz. 

A vida em condomínio implica direitos e deveres, sendo 
necessário que cada um respeite seus limites e os limites dos 
demais moradores. 

Um bom trabalho de conscientização, junto aos condôminos, 
pode trazer grandes mudanças de comportamento, evitando 
assim o surgimento de situações desagradáveis e que possam 
trazer algum tipo de risco ou prejuízo ao condomínio.

Portanto, caberá ao síndico do condomínio avaliar cada 
ocorrência sempre buscando a melhor solução para cada 
situação de conflito, a fim de que uma situação simples de se 
resolver não se transforme em uma ação judicial em desfavor do 
próprio condomínio.

Conheça nosso Blog e cadastre-se para receber gratuitamente 
conteúdos e atualizações. http://simonegoncalves.com.br/blog/ 
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Déficit, atrasos no pagamento, funcionários sem receber 
os salários, estrutura deficiente. Estes são alguns dos 

sintomas de que a administração condominial não está 
“nos eixos. Os condôminos devem unir-se o mais rápido 
possível para encontrar soluções. No final, uma grande li-
ção: participação coletiva é a saída.

Vez por outra, chega à grande imprensa casos de condo-
mínios que foram lesados por síndicos ou por condôminos 
irresponsáveis. Mas o número de condomínios deficitários 
ou em grave crise financeira e/ou administrativa é grande, 
e a pergunta que fica no ar é como e porque os próprios mo-
radores agiram de má fé com os condôminos e o restante 
não impediram o fracasso administrativo do condomínio. 
As respostas nem sempre são convincentes, principalmen-
te quando os danos provocados por uma má administração 
condominial são irreparáveis. A questão deve ser tratada 
com muita seriedade propriedade por profissionais que 
inspirem confiança a todos  os condôminos. Alguns condo-
mínios preferem, a depender do grau de comprometimen-
to, contratar uma empresa idônea para “arrumar a casa”, 
através de medidas saneadoras. 

Os problemas administrativos em um condomínio po-
dem ter diversas origens, que vão da relação irregular com 

os funcionários, passam pelo descontrole orçamentário, es-
barram na omissão na omissão dos moradores ou atingem 
perigosamente o desvio de dinheiro para os inadiáveis pa-
gamentos das tarifas publicas. O fato é que, na maioria das 
vezes, os condôminos só se dão conta de que a situação está 
grave quando começam a aparecer as “surpresas”.

Nunca é demais frisar que qualquer período adminis-
trativo deve ter acompanhamento imprescindível de cada 
um dos condôminos. Isto pode soar como um “sonho” para 
a maioria deles, devido aos vários compromissos e pessoais 
aos quais estão envolvidos, a ponto de a responsabilidade 
de participação da vida condominial fica sempre em ultimo 
lugar. Tal participação começa com o comprometimento da 
escolha do sindico, a presença em todos, ou quase todos 
processos deliberativos da administração, na fiscalização 
de contas condominiais e na eterna vigilância com a manu-
tenção de equipamentos e estruturas do prédio. 

PRINCIPAIS CAUSAS
A má administração condominial pode ter suas causas. 

Principalmente nas falta de preparo do sindico, como na má 
fé de quem o administra. As conseqüências são inesgotáveis 
para os moradores, que vão desde à condenação judicial 
de arcar com alta indenização aos funcionários, à falta de 
manutenção e  conservação dos equipamentos hidráulicos, 
elétricos, mecânicos, de segurança e de lazer e desembolsar 
mais dinheiro para cobrir “robôs”no banco. 

Os sintomas de uma administração condominial “do-
ente” ou equivocada podem ser sentidos em coisas simples 
que cercam a vida do prédio, como, por exemplo, a ausência 
de notas fiscais referentes à compra de material de limpe-
za, ou contratar os serviços de manutenção de empresas 
que não tem registro legal e executam obras sem garantia. 
Quanto às soluções dos problemas causados são várias, que 
começam, necessariamente, com a participação e demons-
tração de interesse de todos os condôminos.

Sem isso, é quase impossível superar as dificuldades. Há 
condomínios que contratam uma empresa administradora 
para gerir os débitos antigos e os atuais; outros formam 
uma nova diretoria, que estudará a situação e desenvolverá 
algumas medidas que, a médio e longos prazos, ajudarão na 
normalização administrativa do condomínio. Certamente, 
quase todas as alternativas passam por medidas de eco-
nomia e reestruturação financeira do condomínio, o que 
significa dizer que todos os moradores, síndicos e demais 
condôminos, tenham olho vivo”, sempre, para tudo, não só 
para exigir um funcionamento adequado da estrutura do 
prédio, como evitar desvios inaceitáveis na condução admi-
nistrativa dos condomínios. Na verdade não justifica muito 
buscar bodes expiatórios para suprir a omissão; é preciso 
participar sempre de cada movimento do condomínio a fim 
de garantir um trabalho eficiente e racional, que reverterá 
em proveito de toda a comunidade. 


