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Os condomínios mais novos possuem 
portarias com recuo e clausura, os quais são 
elementos fundamentais para impedir o acesso 
de invasores, mas qual seria a solução para os 
condomínios que não têm essa estrutura?

Antes de apresentar possíveis soluções, 
gostaria de abordar os tipos existentes de 
portarias e algumas falhas nas construções 
e funcionamento que tenho observado em 
Aracaju.

   Confira na pág 4.
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Como deixar a portaria mais segura e gastar pouco?



Ano II • Nº 24 • JANEIRO 2018 • Aracaju/SE

Autorizado pela Publik Editora Ltda.
para uso da marca.

Circulação: 10 a 31 de JANEIRO

Fundador: Aroldo de Lima Marcelo
Jornalista Responsável 

Cecília LIma - RP: 3268/DRT/PB
Redação: Andréa Mattos

Reg. prof. 1224 LSF 14 DRT/BA
Assessoria Jurídica

Dr. Átila Gadelha Marcelo • OAB/BA 24.542
Diretor em Aracaju

Roberto Santos  • (79) 99638-6567/3022-1451
Depto. Comercial em Aracaju 
(79) 99103-0741 • 3022-1451

Editoração em Aracaju

joselitomkt@hotmail.com • (79) 99131-7653
Editora 

Mar Gráfica e Editora Ltda  
CNPJ 01.199.927/0001-65

Franqueados
ABC Paulista/SP - 11 4509.5853 - 5.500 Exemplares

ruy@jornaldosindico.com.br
Aracaju/SE - 79 3262- 3520 - 3.000 Exemplares

roberto@jornaldosindico.com.br
Baixada Santista/SP - 13 4009.3971 - 13.500 Ex.

baixadasantista@jornaldosindico.com.br
Belém/PA - 91 3246.5534 - 5.000 Exemplares

belem@jornaldosindico.com.br
Belo Horizonte/MG - 31 3337.6030 - 16.000 Ex.

marcio@jornaldosindico.com.br
Brasília/DF - 61 3964.1757 - 8.000 Exemplares

brasilia@jornaldosindico.com.br
Campinas/SP - 19 3233.1652 - 8.000 Exemplares

campinas@jornaldosindico.com.br
Curitiba/PR - 41 3029.9802 - 8.000 Exemplares

maurilei@jornaldosindico.com.br
Fortaleza/CE - 85 3283.2627 - 6.000 Exemplares

fortaleza@jornaldosindico.com.br
Goiânia/GO - 62 3091.2021 - 6.000 Exemplares

goiania@jornaldosindico.com.br
Natal/RN - 84 3086.9884 - 3.000 Exemplares

natal@jornaldosindico.com.br
Niterói/RJ - 21 2622.5312 - 5.000 Exemplares

niteroi@jornaldosindico.com.br
Petrolina/PE - 87 8825.9245 - 1.000 Exemplares

petrolina@jornaldosindico.com.br
Recife/PE - 81 3053.9894 - 10.000 Exemplares

recife@jornaldosindico.com.br
Rio de Janeiro/RJ - 21 2210.2902 - 20.000 Ex.

riodejaneiro@jornaldosindico.com.br
São Paulo/SP - 11 5572.5250 - 20.000 Exemplares

livia@jornaldosindico.com.br
Salvador/BA - 71 3354-0310 - 8.000 mil exemplares

salvador@jornaldosindico.com.br
Sorocaba/SP - 15 3418.1181 - 3.000 Exemplares

sorocaba@jornaldosindico.com.br

O Jornal do Síndico não se 
responsabiliza por conceitos e 

ideias emitidas em artigos assinados 
ou em matérias pagas, bem como 

promessas ou conteúdo expressos 
em anúncios aqui publicados, sendo 
de responsabilidade exclusiva dos 
anunciantes. proibida reprodução  

total ou parcial sem prévia 
autorização.

Ano II • Nº 24 • JANEIRO 2018 • Aracaju/SE

EDITORA Janeiro começa e com ele também tem início um novo 
ciclo: o ano de 2018. Administrar um condomínio é 

ter que lidar constantemente com limitações e saber 
equilibrar o que entra e o que sai do caixa. 

Sabendo que, na maioria dos prédios, a única fonte 
de receita é exclusivamente a contribuição mensal dos 
condôminos, temos um orçamento pouco variável, 
que certamente sofre abalos quando há uma despesa 
inesperada ou quando algumas pessoas não cumprem 
com a obrigação. 

Portanto, planejamento é fundamental para preservar 
a saúde financeira do condomínio e não cair no vermelho. 
Confira 5 dicas de como manter as finanças em dia:

1 - Registre detalhadamente todas as despesas: 
saber manipular 
planilhas é essencial 
para um bom gestor. 
Cada centavo que 
sair do caixa do 
condomínio deve 
constar nela, desde 
as quantias mais 

5 dicas de como cuidar 
da saúde financeira do 

condomínio em 2018

Cópia Xerográ�ca

Levantamento Cadastral

Plotagem de Projetos Escaneamento de Projetos

Desenho de Projetos (CAD)

www.cadgraffics.com.br
MATRIZ (AJU)

(79) 3246-2011

FILIAL (AJU)

(79) 3246-1765

FILIAL (LAG)

(79) 99805-7146
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vultosas até os itens mais baratos. Procure 
ser o mais descritivo possível, ao invés de 
anotar genericamente “gastos com material 
de limpeza”, detalhe os itens. Além de ser 
mais transparente na prestação de contas, 
isso serve para monitorar onde exatamente 
o dinheiro foi usado. 

2 - Classifique os pagamentos: 
quando se possui um rendimento limitado, 
ou mesmo insuficiente, é importante 
categorizar os compromissos financeiros 
por ordem de prioridade. Use cores 
diferentes na planilha para marcar aqueles 
que devem obrigatoriamente ser pagos no 
prazo, os quais podem ser negociáveis, os 
quais é possível atrasar sem tanto prejuízo. 
O valor de multas e juros pode servir de 
critério para essa eleição. 

3 - Cobrar inadimplentes: o síndico deve 
ter o controle rigoroso de quem paga e não 
paga a cota condominial, uma vez que ela 
é - quase sempre - a única fonte de receita 
do condomínio e, portanto, qualquer baixa 
nesse valor é significativo. Os débitos devem 
ser cobrados o quanto antes, para impedir o 
acúmulo de dívidas. A negociação amigável 
e o parcelamento, quando acordados 
mutuamente, são alternativas a se pensar 
para evitar um desgaste na Justiça.

4 - Cortar gastos: essa é uma das medi-
das mais difíceis, mas o objetivo é cortar o 
supérfluo, não comprar o desnecessário. Na 
prática, pode-se começar por coisas peque-
nas, tais como produtos de limpeza: pesqui-
se marcas, opte por embalagens econômicas 
ou compre em lojas de atacado. Outros pe-

quenos itens como 
material de escri-
tório podem ser 
poupados, reutilize 
folhas de papel que 
não foram usadas 
em frente e verso. 
Essas são pequenas 
economias cujo di-
nheiro, ao longo do 
ano, pode ser des-
tinado a pequenos 
reparos como tro-
car lâmpadas, por 
exemplo.

5 - Se planeje 
para investir: se o 
balanço de entrada 
e saída está positivo 
e chega a sobrar 
um pouquinho de 
dinheiro no fim 
do mês, é hora de 
pensar em como 

fazer esse dinheiro render. Deixá-lo em 
uma poupança é a forma mais fácil, porém o 
rendimento é baixo. Pesquise outras formas 
seguras de fazer a reserva do condomínio 
aumentar, uma dica é investir em títulos 
do Tesouro Direto, que rende mais que a 
poupança, havendo modalidades em que 
a quantia pode ser resgatada a qualquer 
momento. 
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Como deixar a portaria mais segura e gastar pouco?

Síndico

 Conte com nosso apoio! Conte com nosso apoio!

Nós sabemos quais os seus problemas 
e podemos ajudá-lo a ter uma 

gestão de sucesso.

A Brasil Condomínio está presente em 
três estados e possui mais de 

20 anos de experiência.

agência Aracaju

Administração de Condomínio para apoiar, valorizar e tranquilizar.

®

Rua Pedro José do Nascimento, nº 2982
Bairro Luzia - Conjunto Médice II | Aracaju/SE

(79) 3085-1863   Tim (79) 9 9100-5921 
Vivo (79) 9 9844-0427  Oi (79) 9 8822-6496

www.brasilcondominio.com.br

Sem dúvidas, a portaria é a maior aliada para 
segurança do condomínio, pois ela é a sua 

principal porta de acesso. Por isso, quanto mais 
segura ela for, menos desprotegido o condomínio 
estará.

Os condomínios mais novos possuem 
portarias com recuo e clausura, os quais são 
elementos fundamentais para impedir o acesso 
de invasores, mas qual seria a solução para os 
condomínios que não têm essa estrutura?

Antes de apresentar possíveis soluções, 
gostaria de abordar os tipos existentes de 
portarias e algumas falhas nas construções e 
funcionamento que tenho observado em Aracaju.

Existe uma diversidade de modelos de 

portarias, algumas foram colocadas antes 
do portão de acesso ficando totalmente 
desprotegida e vulnerável a assaltos, já outras 
mais modernas são recuadas, suspensas ou 
com intertravamento, as quais já dificultam um 
pouco mais abordagens indesejadas. Alguns 
condomínios optaram também por blindagens 
ou blackouts que são ferramentas úteis para 
impedir o contato direto com o porteiro.

Entretanto, para uma portaria segura é 
necessário mais que um desses dispositivos 
apresentados, já que apenas um deles não ofertará 
a segurança necessária para o condomínio.

Podemos citar, por exemplo, a portaria que 
fica no meio da clausura. Após o individuo passar 
do primeiro portão, pode facilmente render o 
porteiro e ele ser obrigado a permitir o acesso do 
infrator no condomínio. Isto vale também para as 
portarias que ficam antes do portão de acesso, o 

que facilita ainda mais a abordagem ao porteiro.
Já os condomínios um pouco mais seguros 

possuem portaria com blackout, portões com 
clausura e intertravamento. Sendo que, não 
possuem porteiro eletrônico para evitar o 
contato com o porteiro, isto é, de qualquer forma 
ele terá que abrir a janela para ouvir e falar com 
o visitante.

Portanto, para uma portaria segura é 
preciso unir esses recursos, ou seja, ela precisa 
ser recuada e suspensa (no segundo piso); 
ter janelas resistentes e com blackout, de 
modo que fiquem sempre fechadas, para isso 
também é necessário que seja climatizada, e 
com o monitoramento de todas as câmeras. 
Dessa forma, além do porteiro não ser visto, 
a possibilidade de ser coagido é quase nula, e 
com essa sensação de segurança, ele tomará a 
atitude correta com tranquilidade.

JORGE MAX NUNES GOMES
Especialista em Sistemas de Segurança 
Eletrônica Condominial 
Diretor Operacional da Cometaserv
CREA-SE 270795705-4 
max@cometaserv.com.br
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A ArtNer Comuni-
cação é a editora 
responsável pela 

produção gráfica do 
Jornal do Síndico. 
Uma parceria em-

presarial de sucesso 
com a qualidade 

que você lê.
Além de jornais, 
a ArtNer produz 
livros e revistas, 

também folderes, 
panfletos, cartões 
e outros materiais 

gráficos.
Precisando, é só 

falar com a gente: 
Joselito Miranda, no 

telefone: 
(79) 3043-1744 ou 

99131-7653   
e-mail: joselitomkt@

hotmail.com

No tocante aos portões de pedestres, é necessário que exista uma 
clausura com intertravamento e que toda comunicação com o porteiro 
seja exclusivamente pelo porteiro eletrônico, isso evitará também 
que os moradores fiquem conversando com o porteiro e tirem sua 
atenção.

Para uma melhor compreensão, a clausura e o intertravamento 
funcionam com dois portões, de modo que ao passar pelo primeiro 
portão o visitante fica em um espaço (denominado de clausura) e 
o intertravamento não permite que o segundo portão seja aberto 
antes do fechamento do primeiro. Assim, só é permitida a entrada de 
pessoas autorizadas e também não há riscos de invasões inesperadas. 

Conforme podemos perceber, a portaria mais segura é aquela em que 
visitante e prestador de serviço não tenham contato físico e visual com o 
porteiro e só tenham acesso ao condomínio após autorização do morador. 
Mas, e os condomínios que têm pouco espaço, é possível deixá-lo mais 
seguros?

A resposta é sim! Mesmo os condomínios mais antigos e com pouco 
espaço uma pequena reforma já ajudará a deixar a portaria mais segura 
e com menos riscos de invasão. Para isso, o primeiro passo é recuar a 
portaria e, se possível, deixar os portões com clausuras antes dela. Caso 
não aja espaço para a clausura, um portão com porteiro eletrônico já 
impedirá o acesso direto ao porteiro.

Alinhado ao ambiente seguro, os porteiros também precisam ser 
bem treinados. Após o treinamento inicial é indicado fazer simulações 
trimestrais e possuir um procedimento padrão de emergência, por escrito, 
para cada tipo de ocorrência, como, por exemplo, em caso de invasão: 
1º ligar para a polícia; 2º avisar ao síndico; 3º avisar os moradores que 
estiverem no elevador para retornarem para o apartamento; 4º não deixar 
mais ninguém entrar no condomínio para não expor outras pessoas, etc.

Em resumo, para definir qual a melhor portaria para seu condomínio 
é preciso analisar a arquitetura do ambiente, de modo que observe o 
tipo de portaria existente, qual espaço pode ser usado para melhorar a 
segurança, se poderá ser construído um andar para suspendê-la, entre 
outras especificações.

Portanto, é possível deixar a portaria mais segura e gastar pouco, sim! 
O ideal é aproveitar a estrutura que já existe e apenas fazer adequações 
necessárias, para isso, deve contratar profissionais especializados nas áre-
as de arquitetura e de 
sistemas de seguran-
ça eletrônica que os 
ajudará a elaborar um 
projeto que vise à se-
gurança e se encaixe no 
orçamento do seu con-
domínio.
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Em julho, a condômina D. P., 36 anos, 
moradora de Belo Horizonte (MG), 

apresentou uma queixa ao síndico do 
residencial onde vive: enquanto organizava 
o salão de festas para um evento, precisou 
se ausentar do ambiente por cerca de 10 
minutos e, ao retornar, percebeu que sua bolsa 
estava aberta sem o aparelho celular e sem o 
dinheiro que estava na carteira. A moradora 
solicitou providências para ressarci-la e 
identificar quem cometeu o roubo, mas o 
circuito de TV no local estava inativo e o 
síndico argumentou que o condomínio não se 
responsabiliza por perdas e danos ocorridos 
em seu ambiente interno. 

O que você pensa a respeito da conduta 
desse síndico, foi correta? O que diz a lei 
a respeito dessas situações? Depende. 
Há circunstâncias que precisam ser 
consideradas, mas - basicamente - a resposta 
mais correta é: o condomínio só é obrigado a 
responder por furto em área interna se essa 
obrigação estiver explicitamente expressa 
na Convenção. Assim foi determinado em 
recente decisão do TJDFT (Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios).
A 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF manteve 
decisão de 1ª Instância que negou pedido 
de indenização de condômino que teve a 
bicicleta furtada no interior do condomínio 
onde reside. De acordo com a decisão, 
“prevalece o entendimento de que a 
responsabilização do condomínio por furto 
em área comum pressupõe a previsão 
expressa de sua responsabilidade na 
convenção de condomínio”.

O autor relatou que em dezembro de 2016, 
ao descer à garagem do prédio, percebeu 
que sua bicicleta, que ficava trancada com 
corrente na sua vaga, tinha sido furtada. 

Condomínio só responde por furtos 
internos se assim a Convenção determinar

(Redação com TJDFT)
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Afirmou que comunicou o fato à síndica do 
prédio e à empresa encarregada pela equipe 
de segurança, mas passados mais de cinco 
meses, não obteve qualquer solução para o 
caso. Ajuizou ação pedindo a condenação 
solidária do condomínio e da empresa no 
dever de indenizá-lo no valor equivalente ao 
do bem furtado, cotado em R$ 5.900,00.

Em contestação, o condomínio informou 
que não existe bicicletário no local, motivo 
pelo qual os condôminos são orientados 
a deixarem suas bicicletas na própria 
residência. Ressaltou também que não 
existe prestação de serviços de segurança 
no condomínio, como quis fazer crer 
o autor. Defendeu que a obrigação de 
indenizar só seria cabível se o furto tivesse 
sido, comprovadamente, praticado por 
algum empregado, já que não está prevista 
na convenção condominial nem no seu 
regimento. Contudo, no vídeo anexado ao 
Boletim de Ocorrência do caso, ficou claro 
que a bicicleta foi furtada por terceiros.

O juiz do 3º Juizado Especial Cível de 
Taguatinga negou o pedido indenizatório. 
“A responsabilidade do condomínio e 
prestadores de serviços a ele vinculados 
por prejuízos experimentados por seus 
moradores, decorrentes de atos ilícitos 
praticados nas suas dependências, somente 
é exigível havendo cláusula expressa em sua 
convenção”, concluiu na sentença. 
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ENG. LEONARDO MEDINA
Especialista em Engenharia Condominial, 
Patologia das Construções, Estruturas 
de Concreto e Metálica e Perícias de 
Engenharia.

Reforma de varandas com envidraçamento

Nos últimos anos as varandas vem ganhando uma 
atenção maior através de propostas arquitetônicas 

oriundas das mudanças e transformações do comporta-
mento humano, o que vem as deixando como protagonis-
tas de uma verdadeira revolução. A origem da varanda é 
advinda aos portugueses, que a introduziram no início 
da colonização do Brasil, espaços sombreados e abertos. 
Segundo Debret, Por esses atributos se diz que as varan-
das foram adaptações arquitetônicas inclusas no Brasil 
para o bem-estar e comodidade da casa portuguesa. Já 
no século XX, no final dos anos 80 e início dos anos 90, 
o conceito deste espaço nas edificações era proporcio-
nar aos moradores e visitantes a apreciação da bela vista 
que o apartamento ofertava, um bom local para se ler 
um livro, além da oportunidade para se tomar o café da 

manhã. Hoje elas passaram a ser um dos locais de maior 
evidência e concorrência dentro dos apartamentos. Um 
recinto cobiçado pelos futuros compradores e morado-
res. Um ambiente assim tão desejado, ficaria ainda me-
lhor se ficasse protegido da chuva, do vento, do sol e do 
barulho da rua. O conceito de cortina de vidro ou envi-
draçamento, é uma inovação tecnológica junto as edifi-
cações, trazendo mais sofisticação e elegância, além de 
atender a todas essas possibilidades. No mercado hoje, 
existem alguns tipos de tecnologia a serem aplicadas, 
sendo o sistema Europeu o mais utilizado, em virtude de 
permitir a abertura total do vão e a adaptação a todos os 
formatos de varanda. 

Porém, antes de se efetuar esta instalação alguns de-
talhes devem ser observados, a quais citamos abaixo:

a) Legislação Municipal: Deve ser verificado junto a 
prefeitura do munícipio se o fechamento da varanda vai 
onerar no valor dom IPTU. Pois, há casos em algumas ci-
dades que esta situação caracteriza como acréscimo de 
área útil e consequentemente em aumento desse imposto;

b) Convenção e regulamento do condomínio: Deve 

ser observado a existência de algum impeditivo. Hoje 
esses normativos possuem peso de lei cuja desconside-
ração poderá ocasionar em multas.

Mesmo que todas as situações acima sejam favorá-
veis a instalação da cortina de vidro ainda falta ser verifi-
cado a questão da engenharia envolvida neste processo. 
Quando o engenheiro calculista elabora o projeto estru-
tural de uma edificação ele contabiliza todas as cargas 
permanentes a serem consideradas no prédio, tais como: 
paredes, revestimentos internos de paredes e pisos, re-
vestimentos externos das paredes, etc. Além das car-
gas acidentais, aquelas que poderão ou não ocorrer na 
estrutura, a exemplo: ventos, empuxo de terra ou água, 
impactos laterais, frenagem ou aceleração de veículos, 
sobrecargas em edifícios, etc. No caso das varandas o 
mesmo vale para ambas condições. Dentro desse aspec-
to, é prudente antes de se concretizar a instalação do en-
vidraçamento, entrar em contato com a construtora, for-
malmente, a fim de saber se no cálculo estrutural dessa 
edificação, se as margens de segurança garantem a soli-
dez não só da aplicação desse sistema nesse apartamen-
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INFORME - FILTROS & CIA
A Filtros & Cia agradece a todos 

os clientes  que confiaram nos 
produtos que vendemos e instalamos, 
em especial aos 52 Condomínios que 
instalaram BLOQUEADOR DE AR HG 
em 2017, todos estão obtendo reduções 
em suas contas de água, e agora com 
promoção especial todos condomínios 
que desejarem instalar Bloqueador de 
Ar HG, só irá pagar a 1ª parcela em março, com a redução alcançada 
na conta de água: (se não houver redução não paga isto só a Filtros 
& Cia faz) e promoção de final de ano prorrogada para depois do 
carnaval nos Purificadores Soft em qualquer cor já instalados em 
qualquer área do condomínio a ser pago em 4 boletos de $210,00. 
Qualquer dúvida ligue para Aliomar 99674-0416.

to específico, mas também, em todos os apartamentos de todas as colunas existentes.
Em um recente trabalho de conclusão da graduação (TCC) do curso de engenharia 

civil como orientador de um aluno, foi observado que a diferença entre varandas que 
não previam este tipo de situação (cortina de vidro) para aquelas que previam, aumen-
tavam em quase 50% da área da seção do aço comprimido na estrutura de concreto 
armado do piso. Resultado extremamente significativo.

Em um outro estudo realizado nas principais universidades do mundo e aqui no 
Brasil realizado pela USP, foi evidenciado que 40 % dos problemas que aparecem em 
uma edificação advém de erro de projeto, 28% ocorre de erro de execução e 18 % resul-
ta da forma errada de utilização dos materiais da construção civil, inclusive o concreto. 
Somente nestes 3 itens somam um assustador número de diagnóstico de 86% de erros. 
Fica aqui bem solidificado a importância da garantia da informação junto a construtora 
com relação a margem de segurança da carga acidental (cortina de vidro) a ser imposta 
na estrutura.

Além do exposto, não podemos também de ressaltar a importância que estas insta-
lações sejam feitas em locais sadios, ou seja, em locais que não possuam nenhuma ma-
nifestação patológica, como trincas, infiltrações, desplacamentos, etc. Pois, a incidência 
da evolução desses problemas poderão ser mais agravados. 

Aos gestores condominiais, ressaltamos a importância do controle e fiscalização da 
implantação desse sistema junto aos seus condomínios. Pois, não basta aprovarem em 
assembleia essa instalação, deve ser feita a verificação do atendimento aos normativos 
internos além do atendimento da engenharia envolvida, a fim de evitarem a perda da 
garantia das construções e de resquícios futuros, inclusive da própria solidez do empre-
endimento.
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Você sabia que uma pesquisa recente feita 
pelo Ministério da Saúde revelou que 

o Brasil possui a quinta maior população 
idosa do mundo? São cerca de 29,3 milhões 
de pessoas com 60 anos ou mais vivendo no 
país. Desse total, cerca de 30% têm alguma 
dificuldade para realizar atividades do dia 
a dia e, dessa parcela, 17,3% têm muita 
dificuldade com os afazeres domésticos.

Assim como os portadores de deficiência, 
os idosos também possuem dificuldades de 
locomoção e outros sentidos tais como visão 
e audição menos aguçados, o que ressalta 
a necessidade de uma estrutura predial 
apropriada para propiciar seu bem-estar e 
melhor trânsito. 

Uma dessas adaptações deve se fazer 
presente já na entrada do prédio: a rampa de 
acesso. Ela deve ter as dimensões inclinação 
determinadas pela ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). Tão 
importante quanto ela é a presença de um 
corrimão firme que possa dar apoio para o 
idoso se segurar na subida. 

Outro ponto importante diz respeito à 
iluminação. As áreas comuns do prédio devem 
dispor de iluminação adequada para evitar 
quedas e choques contra obstáculos durante 
o tráfego. Durante o dia, se for se valer da 

iluminação natural solar, deve-se precaver de 
que o ambiente não fique na penumbra. À noite, 
o uso de sensores de presença são indicados 
para economia de energia, porém é necessário 
se certificar de que estejam funcionando por 
um intervalo de tempo razoável. 

O piso com textura é outra adaptação 
necessária para evitar as temíveis quedas, 
tão letais para as pessoas idosas. O chão 
deve ser revestido com uma superfície que 
proporcione atrito necessário para caminhar 

Idosos requerem adaptações estruturais
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com segurança mesmo em dias de chuva ou 
quando o piso estiver molhado em momentos 
de limpeza. O enxágue, nesses casos, deve ser 
eficiente, cuidando para não sobrar resíduos 
de sabão ou detergente que possam deixar a 
superfície escorregadia e propícia a quedas. 

Com relação ao banheiro de uso 
compartilhado das áreas comuns, ambiente 
onde se registra grande número de acidentes, 

a arquiteta Renata Gomes faz recomendações: 
“O banheiro é um dos locais mais perigosos 
de quedas, por ser um ambiente úmido. A 
colocação de barras de segurança e vasos 
sanitários em altura especial são alguns itens 
que poderão contribuir para a segurança 
do idoso. Eliminar excesso de móveis e 
adornos facilita o seu dia a dia, tendo menos 
manutenção e limpeza”, orienta.

É válido salientar que a segurança e o bem-
estar do idoso não dependem exclusivamente 
de adaptações físicas no condomínio, 
mas também do tratamento o qual lhe é 
destinado. É importante que os funcionários 
e demais condôminos estejam atentos às suas 
necessidades e os tratem com cordialidade e 
paciência, pois, embora muitos tenham uma 
vida ativa e dinâmica, ás vezes os idosos 
podem requerer mais apoio que outros 
indivíduos adultos. 
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Câmeras de segurança não são obrigatórias 
em condomínios, mas hoje em dia é difícil 

encontrar um prédio que não possua. 
Infelizmente, o índice de violência tem crescido 

consideravelmente e adquirir equipamentos de 
segurança tornou-se ação básica para quem busca 
proteção pessoal e patrimonial.

Estão disponíveis no mercado diversos 
mecanismos práticos de segurança, dentre eles 
câmeras de segurança, alarmes, cercas elétricas e 
outros.

Tratando-se de instalação de câmeras de 
segurança em condomínios, é preciso ficar atento 
para algumas regras, buscando sempre o equilíbrio 
entre a segurança e a privacidade dos condôminos 
e funcionários.

O sistema de monitoramento através de 
câmeras de segurança sempre gera dúvidas aos 
moradores, e dentre elas a mais recorrente é 
referente a quem pode ter acesso as imagens.

E quem pode ter acesso as gravações das 
Câmeras de Segurança do Condomínio?

Atualmente, é crescente o desenvolvimento de 
novas tecnologias como soluções alternativas a 
fim de oferecer maior segurança, principalmente 
em condomínios.

Cada vez mais os condomínios têm optado 

Quem pode ter acesso as gravações das 
Câmeras de Segurança do Condomínio?

por instalar câmeras como medida de segurança, 
porém alguns síndicos e também condôminos 
sentem-se inseguros quanto a privacidade dessas 
imagens.

Importante: a instalação de câmeras deve ser 
aprovada em assembleia, considerando-se o nível 
de insegurança de cada prédio e a privacidade 
dos moradores e funcionários, para não causar 
constrangimentos.

O local de monitoramento deve ser o mais 
apropriado possível, com acesso restrito, visando 
maior controle quanto ao armazenamento e 
acesso as gravações.

Referente a localização das câmeras, estas 
devem ficar em pontos estratégicos das áreas 
comuns.

Tal conduta visa diminuir a possibilidade da 
alegação de invasão da privacidade ou intimidade 
pelos condôminos.

Dessa forma, os pontos mais indicados são 
guaritas, halls, corredores, escadas, área de 
serviços, elevadores, garagens, playground, 
muros, ou seja, os locais de maior movimentação, 
de pessoas e veículos, em geral.

Atenção: não é permitido monitorar banheiros 
e vestiários!

Com relação a instalação de câmeras na área da 
piscina e salão de festas, estas não são proibidas, 
mas também não são recomendadas.

Não há dúvidas que câmeras de vigilância 
ajudam a garantir a segurança nos condomínios. 

Ocorre que por se tratar de condomínio, 
equivocadamente, a maioria dos moradores 
acredita que as imagens das câmeras de segurança 

SIMONE GONÇALVES
Advogada OAB/RS 74.437
contato@simonegoncalves.com.br
www.simonegoncalves.com.br
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são de livre acesso a todos. Mas não são!
Na prática: cabe ao síndico o acesso e controle 

do monitoramento das câmeras, uma vez que é o 
representante do condomínio. 

Porém, é necessário muito cuidado com o 
armazenamento das imagens obtidas através de 
monitoramento, justamente para preservar os 
direitos à imagem, intimidade e vida privada dos 
condôminos.

É preciso ficar atento, pois nossa legislação é 
específica sobre o uso de imagem, por isso, não é 
possível que qualquer pessoa divulgue ou tenha 
acesso a tais gravações.

Assim, caso algum condômino tenha interesse 
em obter as imagens das câmeras de segurança 
terá que pedir formalmente à administração do 
prédio, especificando o motivo. 

Após, uma assembleia votará tal pedido de 
acesso, podendo este ser negado caso a finalidade 
seja apenas motivos pessoais do condômino 
solicitante.

Sempre observar que o monitoramento através 
de imagens visa ao interesse e segurança coletivo, 
ou seja, proporcionar maior segurança aos 
condôminos.

Desse modo, as gravações não devem se prestar 
a fins pessoais ou particulares, salvo ordem 
judicial.

Também, caso delegado ou órgão competente 
venha a solicitar as imagens em razão de 
instauração de inquérito policial, o síndico poderá 
cedê-las.

Importante: se não houver ordem judicial, o 
condomínio não é obrigado a ceder ou mesmo 
mostrar as imagens a policiais. 

Na maioria dos casos os condomínios não 
resistem em atender tais pedidos, tendo em vista 
que as imagens das câmeras muito colaboram 
para investigações e solução de crimes.

No entanto, é recomendável que, ao ceder 

as imagens à autoridade policial, sem ordem 
judicial, o síndico faça uma declaração por 
escrito.

Esta declaração deverá detalhar a entrega das 
imagens à autoridade, bem como que qualquer 
exibição destas será de responsabilidade única e 
exclusiva de quem as recebeu.

Isso em razão de que, divulgar imagens da 
vida privada de uma pessoa é passível de gerar 
dano moral.

Veja que divulgações irresponsáveis podem 
causar responsabilização do condomínio, da 
pessoa que forneceu a gravação e, também, 
daquele que divulgou as imagens. 

O objetivo do sistema de câmeras não 
é vigiar condôminos e sim transmitir mais 
tranquilidade a eles, sem colocá-los em situações 
de constrangimento.

Diante disso, o síndico deve ter pleno 
conhecimento quanto a divulgação das imagens, 
administrando-as de forma responsável. 

Assim sendo, tratando-se de assuntos que não 
visem a segurança dos moradores ou soluções 
de problemas internos do prédio, o acesso as 
imagens poderá ser negado pela assembleia.

Quanto a empresa a ser contratada para 
tal serviço, o síndico deverá buscar empresa 
especializada na colocação e manutenção 
periódica do sistema.

Ainda, a empresa contratada deverá 
providenciar placas e avisos para que os 
condôminos e funcionários saibam que tal área 
é monitorada. 

Como vimos não é aconselhável sejam 
divulgadas as imagens das câmeras a moradores 
ou terceiros, salvo em casos de extrema 
necessidade ou ordem judicial.

Conheça nosso Blog e cadastre-se para 
receber gratuitamente conteúdos e atualizações. 
http://simonegoncalves.com.br/blog/ 
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A taxa condominial é a cota paga mensalmente 
pelos usuários do condomínio - sejam eles 

inquilinos ou proprietários (independentemente 
de o imóvel estar ocupado) - como forma de 
contribuir para o custeio das despesas do prédio 
concernentes à manutenção de estruturas, 
limpeza, pagamento de funcionários e também 
contas de energia, água, dentre outras obrigações 
ordinárias. 

Você, síndico ou condômino, já parou para 
refletir sobre como esse valor é estabelecido? 
Obviamente, parte-se de um cálculo inicial do 
que vem a ser a demanda total do condomínio 
em um mês e, com isso, faz-se o rateio entre 
os condôminos. Mas, quais os critérios para se 
proceder com esse rateio? Existem basicamente 
duas modalidades de cobrança, as quais serão 
detalhadas aqui. 

A primeira delas é a cobrança por unidade. 
O cálculo é bastante simples e objetivo: todas 
as despesas previstas no orçamento são 
divididas igualmente pelo número de unidades, 

Taxa de condomínio: você sabe diferenciar as modalidades de cobrança?
independentemente do tamanho delas. Contudo, 
esse método não leva em consideração as variáveis 
que distinguem os imóveis. 

Assim, o condômino de um apartamento de 
três quartos e varanda paga o mesmo valor que 
o morador de um apartamento simples de um 
quarto. Esse é um ponto polêmico frequentemente 
discutido nos condomínios, questionado pelas 
partes que se sentem injustiçadas. Por outro 
lado, essa modalidade de cobrança é defendida 
pelos proprietários de unidades maiores, 
sob o argumento de que as áreas comuns são 
igualmente utilizadas por qualquer morador do 
condomínio.

A segunda modalidade de cobrança é a feita 
por fração ideal, que busca contemplar e ponderar 
as distorções do tipo anterior. Ela consiste no 
seguinte: a taxa de condomínio é cobrada de modo 
proporcional ao tamanho das unidades. Logo, 
apartamentos menores, com menos cômodos, 
possuem uma responsabilidade menor na quantia 
geral de despesas, pagando menos. 

Esse tipo de cobrança, obviamente agrada 
aos proprietários das unidades menores e 
desagrada os demais, os quais argumentam 
estar pagando mais caro para ter acesso aos 
mesmos equipamentos e áreas comuns que os 
outros. A legislação brasileira não é taxativa 
neste assunto, mas sugere que a cobrança seja 
feita por fração ideal. 

O artigo 1.336 do Código Civil estabelece várias 
regras no tocante aos condomínios. O inciso I 
deixa claro que é dever do condômino “contribuir 
para as despesas do condomínio na proporção das 
suas frações ideais, salvo disposição em contrário 
na convenção”. Logo, compreende-se que a regra 
geral para a cobrança da taxa condominial é a 
modalidade por fração ideal. 

Contudo, em 2004, a lei 10.931 alterou o 
texto do Código Civil, incluindo o trecho “salvo 
disposição em contrário na convenção”. É 
justamente esta alteração que dá a qualquer 
condômino a possibilidade de propor um método 
diferente de cobrança.
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O período de férias, principalmente de verão, é 
notoriamente a época do ano em que mais se 

verificam os ditos “aluguéis por temporada”, ou seja, 
aqueles em que o dono do imóvel loca seu espaço a 
alguém que o ocupará por um curto espaço de tempo. 
Isso se dá, com mais frequência, em cidades com 
algum atrativo turístico, como praias e eventos.

Pela Lei, essa modalidade de aluguel diz 
respeito a todo imóvel - mobiliado ou não - o qual 
é temporariamente ocupado por um intervalo de 
tempo de até 90 dias. Mais que isso, configura-se um 
aluguel comum. 

O aluguel por temporada tem para o dono do 
imóvel a vantagem de um ganho rápido e sem muitos 
compromissos contratuais. Entretanto, quando essa 
prática acontece dentro de condomínios residenciais, 
pode acabar gerando alguns conflitos com os demais 
moradores e síndico, já que há quem se incomode 
com a resultante circulação de desconhecidos 
nos edifícios. Além do que, não habituados com 

o regimento local, os visitantes podem infringir 
algumas regras.

Embora tal fato possa incomodar e trazer 
transtornos, é importante ressaltar que o condomínio 
não possui autoridade para proibi-lo. Em princípio, 
todo proprietário tem o direito de alugar o seu imóvel 
da forma e pelo período que lhe for conveniente, 
inclusive temporariamente, desde que a finalidade 
do imóvel - que é habitação - não seja desvirtuada.

Por exemplo, se for verificado que o inquilino 
está usando o espaço como ponto comercial, isso já 
se configura em uma situação na qual o condomínio 
pode intervir e vetar tal locação. Práticas ilegais 
(como consumo de drogas), antissociais e que vão 
de encontro aos bons costumes também podem ser 
questionadas.

A popularização de aplicativos que facilitam 
a busca por imóveis de temporada aumentou 
significativamente a procura por essa modalidade 
de aluguel, inclusive por períodos curtíssimos de 

ocupação, como um fim de semana apenas. Segundo 
a advogada Marcela Polesi, essa prática não é ilegal 
e não cabe ao condomínio interferir no modo como 
o dono do apartamento utiliza sua propriedade 
particular. 

Aplicativos como o Air BNB preveem pagamento 
de diárias, mas há outros como o Couchsurfing que 
é apenas o empréstimo espontâneo do espaço sem 
configurar uma relação comercial, é um direito do 
proprietário usá-lo dessa maneira”, afirma Polesi. 
“As infrações, se ocorrerem, devem ser penalizadas 
conforme previstas na Convenção para qualquer 
outro condômino”, conclui. 

Desse modo, o melhor a fazer é instruir o visitante 
sobre as regras de convivência e alertá-lo para as 
penalidades previstas em Convenção para possíveis 
infrações. Cabe ao proprietário do imóvel, comunicar 
previamente a chegada de seus inquilinos, para que 
seja liberado o acesso ao edifício. Os documentos 
pessoais devem ser registrados.

Férias aumenta a modalidade de aluguéis por temporada


