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Quem nunca se deparou com alguma dúvida envol-
vendo o seu condomínio? Por diversas vezes os condô-
minos e seus funcionários não conseguem responder 
alguns questionamentos corriqueiros dentro do ambiente 
condominial e precisam recorrer a algum tipo de ajuda, ou 
mesmo, consultar um profissional especializado da área. 

Por isso, a edição 45 da Revista CONDOMINIUM 
chega para responder algumas dúvidas importantes, que 
todo morador de condomínio possui. Com três matérias 
especiais envolvendo câmeras em portas de apartamen-
tos, para que serve o fundo de reserva dos condomínios 
e como funciona a proteção de dados quando alguém se 
cadastra no sistema do condomínio. 

A capa deste mês fica com a empresa STV Seguran-
ça, referência em prestação de serviços e segurança de 
condomínios. 

Uma ótima leitura e um ótimo 2023! 

Na capa deste mês, a 
tecnologia e inovação da 
STV Segurança

Informação
é a alma do  
negócio
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O Grupo STV atua no ramo de segurança 
há mais de 45 anos integrando tecnolo-
gias e inovando na proteção da proprie-
dade e meios de produção privados. A 
empresa estabelece relações de parceria 
de longo prazo, com projetos de prote-
ção que possibilitam eliminar ou reduzir 
riscos, ameaças e vulnerabilidades. O 
Grupo STV conta com a melhor estrutura 
de atendimento, com unidades operacio-
nais em Porto Alegre (RS), Canoas (RS), 
Cachoeirinha (RS), São Leopoldo (RS), 
Novo Hamburgo (RS), Santa Cruz do Sul 
(RS), Caxias do Sul (RS), Bento Gonçalves 
(RS), Atlântida (RS), Itajaí (SC), Curitiba 
(PR), São Paulo (SP) e Campinas (SP).

Segurança
 qualificada

A Endotec é uma empresa de segurança es-
pecialista em projetar e implantar sistemas de 
segurança desde 1992. Com forte atuação no 
mercado paranaense, entrega soluções de se-
gurança customizada para clientes empresariais 
e residenciais. Aplica tecnologia de ponta em 
controle de acesso, alarmes e circuito fechado 
de TV com o objetivo de solucionar definitiva-
mente os problemas de segurança. A empresa 
se destaca em upgrade e atualização de equipa-
mentos de segurança, bem como, na instalação, 
permitindo, assim, que o condomínio esteja 
sempre na vanguarda de captação de imagens 
e de infraestrutura visando se preservar de 
invasões e sinistros. 

Equipamentos
de proteção
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Av Presidente Kennedy,  3945 
Portão | Curitiba (PR)

(41) 3359-2966
(41) 99268-2585

Big Cores - Kennedy

Rua Joinville, 2197 | São Pedro 
São José dos Pinhais

(41) 3359-2966
(41) 99268-2585

Big Cores - Joinvile

Av. Senador Salgado Filho, 6387 
Uberaba | Curitiba (PR)

(41) 3286-8083
(41) 99121-5825

Big Cores - Uberaba

Avenida Anita Garibaldi, 2610| 
São Lourenço | Curitiba (PR)

EM BREVE

Big Cores - São Lourenço

Rua Almirante Alexandrino, 1923
Afonso Pena - São José dos 

Pinhais

(41) 3382-1864
(41) 99243-3140

Big Cores - Matriz

R. Mariano Torres, 597 
Portão | Curitiba (PR)

(41) 3085-4277
(41) 99115-5716

Big Cores 
Mariano Torres

Fundada em 1995, na 
cidade de São José dos 

Pinhais (PR), a Big Cores, é uma 
empresa dedicada ao fornecimento 

de tintas imobiliárias, automotivas e 
industriais.

Tendo como principal objetivo conquistar 
e aumentar a satisfação do cliente, 

fornecemos tintas de qualidade mundial. 
Hoje com 6 lojas oferecemos os melhores 

e mais variados produtos, e contamos com 
uma equipe especializada para encontrar 

a solução ideal para o seu projeto!

www.bigcorestintas.com.br

ACESSE NOSSO SITE E GANHE 
10% DE DESCONTO COM O CUPOM 

COND10OFF
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Com mais de 15 anos de mercado, a 
Platinox é uma empresa com foco no 
segmento de gastronomia profissional. 
A empresa é especializada na venda 
de equipamentos e utensílios para 
condomínios, restaurantes empresa-
riais e comerciais, hotéis, lanchonetes, 
bares e panificadoras. É uma infinidade 
de opções, que contemplam toda a 
necessidade existente nos salões de 
festas e demais áreas comuns dos 
condomínios, como churrasqueiras, co-
zinhas, etc. A Platinox conta com uma 
promoção incrível neste verão, de até 
70% de desconto em seus produtos. 
Vale a pena conferir!

A Testil surgiu com o intuito de atender con-
domínios e pessoas físicas com reparos, pin-
turas e manutenções hidráulicas em Curitiba 
(PR) e região metropolitana. A ideia inicial era 
pequenos reparos. Com o passar dos tempos 
e o aperfeiçoamento dos serviços prestados, 
permitindo assim, oferecer e executar manuten-
ções mais completas e elaboradas, como a troca 
de telhados, impermeabilizações, pinturas em 
condomínios e prédios, lavagens de fachadas, 
construções e reformas em geral.

Gastronomia
requintada

Pinturas
incríveis

Foto: divulgação
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O Grupo ELO oferece aos clientes um port-
fólio completo de serviços de FACILITIES 
(Higienização, Limpeza e Conservação, Ma-
nutenção Predial, Segurança e Locação de 
Mão de Obra para diversas áreas). Um dos 
principais diferenciais da empresa é a busca 
constante de novas tecnologias (produtos/ 
máquinas e processos) para otimização do 
trabalho e melhoria da qualidade. O Grupo 
ELO possui um sistema moderno e seguro 
para gestão dos contratos e dos serviços 
prestados, que permite manter um canal 
aberto de comunicação e avaliação com os 
clientes. O programa ainda possibilita uma 
resolução de problemas mais eficiente, e 
mantém o controle efetivo dos trabalhos 
requisitados.

Visando as novas oportunidades de mercado 
em 2023, a HABITACON estará de volta no mês 
de setembro e será realizada entre os dias 20 
e 23, no centro de eventos do Parque Barigui 
em Curitiba (PR). A missão da feira é facilitar 
o contato entre fornecedores e consumidores 
deste abrangente segmento e atender este 
expansivo mercado construtor e consumidor 
de equipamentos, tecnologias, produtos e ser-
viços. Dentro deste contexto deve ser realizada 
a décima primeira edição da HABITACON – Feira 
de Fornecedores para Habitação, Construção & 
Condomínios, evento que pretende reunir em 
um mesmo espaço fornecedores e consumi-
dores do segmento construtor, condominial, 
habitacional, comercial e industrial.

Otimização dos 
serviços

Oportunidade
de negócio
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Doe seu Imposto de 
Renda para o Hospital 
Pequeno Príncipe

Seu leão pode colorir a 
vida de muitas crianças

doepequenoprincipe.org.br
(41) 2108-3886            (41) 99962-4461

No Brasil, apenas 3,15% do potencial de doação de IR da população foi 
destinado para instituições filantrópicas em 2020. Isso representa mais 
de R$ 8 bilhões que poderiam impactar o cenário da saúde no país.

E você, ao destinar seu Imposto de Renda para os projetos do maior 
hospital pediátrico do Brasil, pode contribuir para mudar essa realidade, 
de forma fácil e sem custos. Ajude a transformar a vida de milhares de 
crianças e adolescentes.

Acesse doepequenoprincipe.org.br e veja como doar.

Contamos com você!
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A dedetização em condomínios é de suma im-
portância e deve fazer parte do calendário e do 
orçamento de manutenção do empreendimento. 
As principais pragas urbanas são baratas, escor-
piões, aranhas e morcegos. Algumas são vetores 
de enfermidades graves, que podem levar à morte. 
Outras podem trazer danos severos à estrutura do 
imóvel, como é o caso dos cupins, que danificam 
madeira, e os ratos, que tendem a roer fiações, 
cabos e, inclusive, concreto, gerando prejuízo ao 
condomínio. Assim, é essencial fazer a dedetização 
para evitar o contágio de doenças, o incômodo para 
os moradores e a deterioração do patrimônio. A 
dedetização precisa ser feita regularmente, o ideal 
é que o síndico consulte o regimento interno ou 
a convenção de condomínio para verificar se há 
alguma norma com relação à periodicidade.

Além de um time capacitado de consulto-
res na área de segurança, a Magav conta 
com uma equipe de arquitetura e enge-
nharia para apresentar as soluções mais 
completas aos clientes. A empresa ainda 
assessora na contratação de empresas de 
prestação de serviços de portaria e vigi-
lância, fornecedoras de itens de segurança 
como alarmes, câmeras, cercas, portões, 
e de execução para eventuais obras, por 
meio de uma metodologia dinâmica e 
atualizada na gestão de pessoas e pro-
cessos, entre outras medidas pontuais 
de cada projeto.

Estratégia
avançada

Acabando
com as pragas
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SÍNDICO
FAÇA JÁ  SUA ASSINATURA

0800 600 2038
Fique por dentro de tudo que acontece no setor
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condomínio
Proteção para

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
ALIADAS À PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESTÃO ENTRE
OS DIFERENCIAIS DA
STV SEGURANÇA
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o longo dos últimos anos, o uso de 
tecnologia e inovação na ampliação 
da segurança deixou de ser tendência 

para se tornar uma realidade em milhares de 
patrimônios. Equipamentos e soluções cada 
vez mais modernos, com diferentes funcio-
nalidades e personalizáveis tornam-se aliados 
que, além de proteger, otimizam o dia a dia de 
quem faz a gestão de condomínios e também 
de seus moradores ou funcionários.

De olho na evolução do mercado e no 
surgimento de novas tendências, a STV segue 
investindo em produtos e serviços especializa-
dos que atendam às diferentes necessidades 
de condomínios. Palavras como agilidade e 
praticidade seguem em pauta e, ao aliar tec-
nologia e inovação à prestação de serviços, 
a STV Segurança é capaz de disponibilizar 
um conjunto de soluções completas e perso-
nalizáveis capazes de atender demandas de 

cada cliente. A solução mais adequada será 
apontada junto ao cliente após análise de ris-
co e diagnóstico minucioso realizado por um 
consultor da empresa.

Éderson Kolbek, gestor da STV no Estado 
do Paraná, explica como a tecnologia agregada 
a prestação de serviços ajuda na segurança 
de condomínios. “A tecnologia traz grandes 
benefícios, proporcionando agilidade e mais 
eficiência nos processos, com equipamentos 
de qualidade que auxiliam na prestação dos 
serviços de segurança, com isso diminuindo a 
probabilidade de falhas humanas decorrentes 
do cansaço e estresse do dia a dia, além da 
redução nos custos”, pontua Kolbek. 

Quem utiliza os serviços da STV também 
se anima com os resultados. Juliano Isotton 
é cliente da empresa há 7 anos e mora em 
um condomínio residencial onde a STV presta 
serviços de segurança, zeladoria e  monitora-

A

CENTRAL DE MONITORAMENTO 
EXCLUSIVA DE CURITIBA E REGIÃO
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“A tecnologia traz grandes 
benefícios, proporcionando 
agilidade e mais eficiência nos 
processos, com equipamentos 
de qualidade que auxiliam 
na prestação dos serviços 
de segurança, com isso 
diminuindo a probabilidade de 
falhas humanas decorrente do 
cansaço e estresse do dia a dia, 
além da redução nos custos” 

Éderson Kolbek, gestor da STV 
Segurança, no Estado do Paraná

mento de imagens. “A principal ferramenta da 
empresa é a abertura para fazer os controles 
de acesso e segurança com tecnologia, é o 
principal artifício hoje que eles nos entregam, 
para garantir um trabalho com excelência”, 
enaltece Juliano. 

Antônio Hermont é síndico do edifício Mont 
Royal em Curitiba. Ele conta que antes da sua 
entrada como síndico, o condomínio fazia traba-
lhos pontuais com a STV, quando ele assumiu 
o cargo lutou para a empresa representar seu 
condomínio na área da segurança. “O síndico 
da época, dentro das limitações, fez um primei-
ro contato para obtermos a presença de táticos 
por algumas vezes durante o dia. Quando em 
abril de 2019 eu assumi a gestão do condomí-
nio, iniciei um trabalho de convencimento para 
ampliar a atuação da STV, ao perceber que se 
tratava de uma empresa séria e idônea”, exalta 
Hermont. 

A empresa também trabalha em condomí-
nios de médio porte na capital. Eduardo Filho é 
síndico do edifício Mirage e conta um pouco da 
sua relação com a STV. “A minha relação com a 
STV durante todo este período sempre foi de 
grande valia, pois temos uma transparência e 
agilidade para resolução dos problemas, o pes-
soal é muito profissional na parte de coordena-
ção, supervisão e atendimento. Já tive algumas 
necessidades para colocação de porteiro extra 
em decorrência da quebra dos portões e a STV 
conseguiu me atender em todas às vezes. Esta 
agilidade e pró-atividade em nos atender que 
faz a diferença e nos dá segurança, em olhar 
de síndico”, resume Eduardo.
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constrangimento?
Segurança ou 

A UTILIZAÇÃO DE CÂMERAS EM PORTAS 
DE APARTAMENTOS SÃO DISCUSSÕES 
CORRIQUEIRAS EM CONDOMÍNIOS 

emprego desses sistemas de vigi-
lância em vídeo é a opção preferida 
dos administradores, na tentativa de 

combater ações que ameacem o patrimônio 
e até mesmo a vida de um morador. Mas, o 
assunto que tem gerado muita polêmica entre 
os condôminos é a possibilidade, ou não, do 
proprietário de cada apartamento ter autono-
mia para instalar uma câmera na porta da sua 
unidade.

O
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A grande questão é se esse ato agride o 
conceito de privacidade e pode ser enquadra-
do como uma possível invasão da intimidade 
dos vizinhos. De acordo com o proprietário da 
Endotec, Odival Endo, mesmo os moradores 
utilizando a defesa de que a utilização da câme-
ra seria para fins privados de segurança, não é 
recomendada a instalação dos equipamentos 
dessa forma.

“Segundo o entendimento da 1ª Turma 
Cível do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios) a instalação de câme-
ra de segurança no corredor de entrada dos 

A Constituição Federal prevê em seu art. 5º 
que: são invioláveis a intimidade, a vida privada, 
a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito à indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação.

Nesse sentido, a gravação de imagens 
sem autorização pode ferir o direito à privaci-
dade garantido pela constituição. Por isso, a 
jurisprudência tem se posicionado no sentido 
que a instalação de câmera privada deve ser 
aprovada por meio de assembleia condomi-
nial, por justamente, os corredores em que 
se encontram os acessos aos apartamentos 
serem considerados de uso comum. Afinal, 
imagens captadas podem conter cenas que 
comprometam a privacidade de alguém, ou 
até mesmo colocá-la em situação vexatória ou 

apartamentos depende de autorização prévia 
e expressa na Convenção de Condomínio. O 
síndico e o morador devem ter conhecimento 
que, além de não serem os donos do condomí-
nio, eles devem seguir e fazer o que foi decidido 
em assembleia”, orienta Odival. 

Apesar da popularidade que os sistemas 
de monitoramento eletrônico ganharam nos 
últimos anos, não existe ordem jurídica que 
regulamente o uso do recurso. Afinal, a Le-
gislação Condominial não tem uma resolução 
específica para o caso de uso de câmeras.

Na ausência de regras específicas, a juris-
prudência dos tribunais tem se encarregado do 
papel de avaliar o tema. Atualmente, prevalece 
o entendimento que é ilegal a instalação de 
câmera de monitoramento em porta de unida-
de privativa sem a devida autorização de uma 
assembleia.

constrangedora. Atualmente, o momento social 
vivenciado com a interferência de redes digitais 
de relacionamento, facilita o vazamento dessas 
imagens. O que pode acarretar, inclusive, em 
repercussão indenizatória.

Sendo assim, caso um gestor/síndico 
condominial se depare com um condômino 
que tenha instalado uma câmera de monito-
ramento em área comum, a recomendação 
é de que sejam tomadas todas as medidas 
administrativas (notificações) e judiciais, a fim 
de que o equipamento estranho à coletividade 
seja retirado. Inicialmente o síndico deve tentar 
o diálogo, após as medidas extrajudiciais e, 
não sendo resolvida a problemática, buscar o 
assessoramento de advogado especializado.

*Com informações do site Migalhas
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“O síndico e o morador 
devem ter conhecimento que, 
além de não serem os donos 
do condomínio, eles devem 
seguir e fazer o que foi 
decidido em assembleia”

“A instalação de câmera de 
segurança no corredor de 
entrada dos apartamentos 
depende de autorização 
prévia e expressa na 
Convenção de Condomínio” 

Odival Endo, proprietário da Endotec

Odival Endo, proprietário da Endotec
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COM A MODERNIZAÇÃO NA SEGURANÇA 
DOS CONDOMÍNIOS, NOVAS FERRAMENTAS 
GERAM DISCUSSÕES SOBRE SUA UTILIDADE 
NA PROTEÇÃO DOS MORADORES

de dados
Proteção 

avanço da tecnologia nos últimos anos 
está se tornando fundamental e até 
indispensável em todas as áreas da 

nossa vida e nos condomínios a situação não 
é diferente. Diversos equipamentos de alto 
padrão vêm sendo instalados como alarmes, 
câmeras e portões, para controlar a segurança 
e oferecer um serviço eficaz e seguro. 

O recolhimento de dados pessoais já é 
uma realidade em diversos condomínios, o seu 
maior objetivo é conseguir identificar possíveis 
infratores de leis, invasores e fazer com que os 
condôminos estejam cada vez mais protegidos. 

O

Fotos: divulgação/ Emanoel Caldeira
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Antigamente, quando algum morador 
recebia visitas, o condomínio não tinha o con-
trole de quem estava adentrando, em caso de 
infrações não podia se achar o responsável e 
nem seguir com as medidas cabíveis para cada 
situação. Hoje, pode-se coletar o RG, CPF, te-
lefone e o nome da pessoa que está entrando 
no condomínio. 

Madson Duarte Leite, diretor geral da 
empresa Entri, explica que os dados pessoais 
não são coletados para invadir a privacidade 
do condômino e dos seus convidados, apenas 
para evitar que situações constrangedoras 
sejam constatadas. “Vamos dar um exemplo 

o morador queira identificar algo em que esteja 
envolvido, deverá ser feita a solicitação para o 
síndico, para que o mesmo analise a situação 
e se necessário repassar o material ao condô-
mino. O diretor geral da Entri conta que dados 
pessoais nunca foram vazados de sua empresa, 
por conta da alta proteção e cuidado que a Entri 
tem. “Nossa empresa possui um sistema de 
rede privada, completamente segmentada, 
caso alguma pessoa que vá ao condomínio 
tente se conectar à nossa rede, para navegar 
ou hackear, detectamos e impedimos a invasão, 
garantindo a máxima proteção de dados dos 
nossos clientes”, assegura Madson. 

que algum visitante arranhe o seu carro, an-
tigamente seria muito mais difícil identificar 
quem cometeu a infração. Hoje basta apenas o 
prejudicado solicitar os dados do visitante, para 
que possa se tomar as devidas providências da 
situação”, exemplifica Madson. 

Os dados pessoais são coletados apenas 
para o condomínio, quem pode ter acesso 
aos dados e imagens de câmeras são apenas 
os síndicos, operadores e supervisores do 
sistema.

Outra hipótese, em caso de solicitação de 
algum delegado para investigação dentro do 
condomínio, ou mesmo nas imediações. Caso 
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“Nossa empresa possui 
um sistema de rede 
privada, completamente 
segmentada, caso 
alguma pessoa que vá 
ao condomínio tente se 
conectar à nossa rede, 
para navegar ou hackear, 
detectamos e impedimos 
a invasão, garantindo a 
máxima proteção de dados 
dos nossos clientes”

Madson Duarte Leite,
diretor geral da Entri  
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Fotos: divulgação

dos deveres
Descumprimento

PAGAR A TAXA CONDOMINIAL É UM 
DEVER DE TODOS OS MORADORES. 
A FALTA DE PAGAMENTO, INCLUSIVE, 
CAUSA PERDA DO IMÓVEL
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o Brasil tem-se o condomínio, quando 
a mesma coisa pertence a mais de 
uma pessoa, e todas envolvidas têm 

igual direito, de forma ideal, sobre o todo e 
cada uma de suas partes. Sendo assim, o poder 
jurídico atribuído a todos na sua integralidade. 
Cada condômino tem assegurada uma fração, 
ou quota do empreendimento.

Quando a taxa de moradia está atrasa-
da, podemos dizer que a única punição é a 
aplicação de multa de 2% sobre cada taxa 
condominial em atraso. É um erro, e proibido 
por lei, criar outras punições, mesmo que 
aprovadas em assembleia ou até impostas 
nos regulamentos internos. Há exemplos de 
casos em que foi proibido o uso das áreas 
comuns pelos inadimplentes. O acesso deve 
ser mantido normalmente seguindo as regras 
de uso, pois o condômino é proprietário das 
suas unidades autônoma e da área comum na 
sua proporcionalidade. Porém, o condomínio 
inadimplente pode perder o seu imóvel por 
taxa condominial, em ação judicial. Mas isto 
não se trata de punição, mas sim de cobrança 
como consequência do seu inadimplemento.

Marcelo Baiak, CEO da CM Premium, 
explica que a responsabilidade de cobrar o 
condômino inadimplente é completamente do 
síndico. “Nos termos do artigo 1348, inciso VII 
do Código Civil e parágrafo segundo, da Lei 
4.591/1964, efetuar a cobrança das taxas con-
dominiais é um dever do síndico. Não se trata 
de uma faculdade, mas sim, de obrigação, sob 
pena de ser responsabilizado a reparar eventual 
prejuízo que o condomínio venha a sofrer pela 
omissão do síndico. Lembrando que as taxas 
condominiais prescrevem em 5 anos”, alerta 
Marcelo. Ele também ressalta sobre quais as 
funções das administradoras de condomínio 
perante o assunto. “As administradoras pres-
tam um serviço auxiliar ao síndico. As boas 
administradoras, têm setores específicos de 
cobrança, gestão da carteira, controle dos ina-
dimplentes e efetiva cobrança. Há técnicas e 
métodos específicos para realizar a cobrança de 
taxas condominiais. Regras de cobrança bem 
definidas. É importante que o síndico analise 
isso antes de contratar uma administradora”, 
complementa o CEO da CM Premium.

“Não se trata de uma 
faculdade, mas sim, de 
obrigação, sob pena de ser 
responsabilizado a reparar 
eventual prejuízo que o 
condomínio venha a sofrer 
pela omissão do síndico”

Marcelo Baiak,
CEO da CMPremium
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Fotos: divulgação

condominial
Administração

MUITOS CONDÔMINOS, SÍNDICOS E FUNCIONÁRIOS 
DESCONHECEM COMO O FUNDO DE RESERVA DE UM 
CONDOMÍNIO FUNCIONA

34 www.revistacondominium.com.br 35
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entre vários assuntos que podem gerar 
dúvidas quando o tema é administra-
ção condominial, o fundo de reserva 

é um dos mais polêmicos. Isso, apesar de 
ser regulamentado pela Lei do Condomínio, 
a legislação mais antiga sobre condomínios, 
regida pelo Código Civil, em 1964, que traz no 
seu capítulo 7 disposições atualizadas sobre 
condomínios e edifícios, não discrimina sobre 
os pormenores do fundo de reserva.

Nesse sentido, os detalhes a respeito 
da cobrança do fundo de reserva devem ser 
estabelecidos pela convenção de condomínio, 
que pode variar de condomínio para condomí-
nio, pode estar desatualizada ou ainda deixar 
dúvidas a respeito dos melhores momentos 
para utilização desse recurso e a quem cabe 
deliberar sobre esse assunto.

A primeira dúvida é o que significa o fundo 
de reserva. Na prática, são recursos financeiros 
arrecadados mensalmente, junto à taxa ordiná-

com despesas não previstas, sem que seja ne-
cessária a convocação de uma assembleia e a 
arrecadação de taxas extraordinárias, processo 
que pode demorar dias e gerar prejuízos aos 
condôminos. Porém, é preciso tomar bastante 
cuidado para se utilizar o fundo de maneira 
correta, afinal em caso de falhas, pode-se 
gerar grandes problemas na parte financeira 
do condomínio.

Por outro lado, caso o síndico utilize esse 
dinheiro arrecadado para fins em que não se 
aprove o uso emergencial da obra, as contas 
ao final da gestão não devem ser aprovadas e, 
portanto, o síndico sofrerá as consequentes 
responsabilidades e sanções pelo uso indevido 
do fundo de reserva. “É necessário analisar 
as deliberações da convenção e regimento 
interno, evitar utilização para pagamento de 
despesas ordinárias ou melhorias que não 
estejam aprovadas pelos condôminos. Caso 
o uso seja inevitável e para se evitar ônus aos 
condôminos, recomenda-se a ratificação do 
uso na aprovação de contas do período”, alerta 
Paulo Pinheiro. 

ria de despesas, normalmente determinados 
no código civil ou na convenção condominial.

A segunda questão é quando deve ser 
utilizado o fundo de reserva e para quais finali-
dades. Paulo Pinheiro é síndico profissional em 
vários condomínios de Curitiba (PR) e esclarece 
mais sobre o assunto. “Cabe à convenção 
condominial ou regimento interno do condomí-
nio determinar o percentual a ser arrecadado 
mensalmente. É comum que sejam aplicados 
os percentuais de 5% ou 10% com base na 
taxa ordinária mensal, mas isso fica sempre 
a critério da convenção e em poucos casos, 
é previsto em regimento interno”, exemplifica 
Paulo Pinheiro. 

O principal propósito do fundo de reser-
va é obter e acumular recursos para suprir 
demandas emergenciais ou fins específicos 
que possam ser necessários no decorrer da 
operação condominial, a fim de permitir ao 
síndico ou gestor, possuir a segurança de arcar 

“É necessário analisar 
as deliberações 
da convenção e 
regimento interno, 
evitar utilização 
para pagamento de 
despesas ordinárias 
ou melhorias que não 
estejam aprovadas pelos 
condôminos” 

Paulo Pinheiro, síndico profissional
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PRESIDENTE DO SINDESP (SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DO PARANÁ) 

Alfredo Vieira  
Ibiapina Neto

ntidade criada há 26 anos defende os 
interesses das empresas de segurança 
privada no Estado do Paraná. O SIN-

DESP oferece serviços de qualidade para os 
associados, além de dar respaldo para que 
empresas regulares atuem no mercado
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QUANDO E PARA QUE O SINDESP FOI 
FUNDADO?

O SINDESP-PR (Sindicato das Empresas 
de Segurança Privada do Paraná) foi criado 
inicialmente como Associação das Empresas 
de Segurança do Estado do Paraná, em 1987. 
No início a iniciativa surgiu pela vontade dos 
empresários de se unirem para o fortaleci-
mento da atividade, com profissionalismo e, 
consequentemente, oferecer um serviço que 
é de qualidade para a sociedade. Portanto, o 
espírito associativo teve início com boa vonta-
de e por necessidade. 

PARA QUEM O SINDICATO TRABALHA?
O SINDESP oferece uma série de benefícios 

para seus associados, mas também representa 
todas as empresas do setor de segurança pri-
vada no Estado. O sindicato também presta 
um serviço à sociedade dando respaldo para 
que empresas regulares atuem no mercado. 

COMO INGRESSOU NO SETOR?
Estou no setor desde 1989, atuando no 

setor sindical, sempre trabalhando na nossa 
federação com o objetivo de fortalecer a ati-
vidade de segurança privada no Brasil. 

A PORTARIA REMOTA NOS CONDO-
MÍNIOS É IMPORTANTE? É O TIPO DE 
PORTARIA MAIS SEGURA QUE SE TEM NO 
MERCADO?

Sempre tenho dito que o avanço da tec-
nologia no mundo trouxe para o setor de 
segurança privada algumas opções e veio 
complementar e dar mais diversificação de 
segurança para os nossos clientes. A opção 
pela portaria remota, assim como pelo alar-
me, pelo CFTV, pelo controle de acesso e por 
outras opções que temos de tecnologia hoje 
no setor de segurança privada depende muito 
da necessidade, da condição e daquilo que o 
cliente deseja. Avaliamos a necessidade de 
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todas as 210 empresas habilitadas para atuar 
no Estado do Paraná. 

QUE BENEFÍCIOS UM ASSOCIADO DA 
SINDESP RECEBE?

Há vários serviços e oportunidades. Da-
mos todo o suporte em relação às questões 
trabalhistas, realizamos a convenção coletiva 
e outros procedimentos relacionados ao âm-
bito jurídico. Disponibilizamos infraestrutura 
em nossa sede para a realização de cursos e 
eventos sociais. Temos convênios com diver-
sas empresas e prestadores de serviços que 
oferecem descontos para nossos associados. 
Realizamos ações que ajudam em questões 
práticas e até ecológicas, como a destruição 
de coletes balísticos. Também damos apoio 
para a emissão de certidões. Acompanhamos 
todas as novidades do setor e repassamos 
as atualizações necessárias aos associados. 
Enfim, estamos sempre à disposição para dar 
apoio nos desafios que surgirem e para ajudar 
a encontrar soluções.

O QUE OS CONDOMÍNIOS PODEM FA-
ZER PARA MELHORAR AS QUESTÕES DE 
SEGURANÇA INTERNA?

Em primeiro lugar, contar com uma em-
presa legalizada, que tenha autorização da PF 
(Polícia Federal) para atuar na área. Além disso, 
é importante orientar bem os moradores, esti-
pular regras bem definidas, fiscalizar e garantir 
o cumprimento dos protocolos e legislação. 

QUAIS PRINCIPAIS CONQUISTAS DE SUA 
GESTÃO?

Um dos pontos de destaque da nossa 
gestão é o relacionamento interinstitucional. 
Temos nos articulado muito com parlamenta-
res, gestores públicos e isso abre portas para o 
nosso setor e gera respeitabilidade. Em 2022, 
por ocasião da celebração dos 35 anos, o SIN-
DESP foi homenageado na ALEP (Assembleia 
Legislativa do Paraná), uma demonstração de 
respeito ao nosso trabalho. 

POSSUI METAS ATÉ 2026?
Até o final de nossa gestão, temos a meta 

principal de ampliar nosso alcance, conscienti-
zando os empresários sobre a importância do 
associativismo. 

NO ÂMBITO POLÍTICO, O SINDESP PAR-
TICIPA NA FORMULAÇÃO E EVOLUÇÃO DE 
PROJETOS DE LEI?

Já participamos de vários projetos de lei 
na Câmara Municipal e na ALEP, que foram 
criados com portarias com sentido de fazer 
monitoramento da cidade. Temos várias parce-
rias com a segurança pública do Estado onde 
fazemos um acordo de parceria no sentido 
de informação para a segurança pública com  
todas as nossas viaturas que as empresas têm 
rodando na cidade ou no Estado. Temos, ainda, 
o aspecto de representatividade nacional, em 
que a segurança privada é gerida pela lei fe-
deral número 7102, além da nossa participação 
como vice-presidente da FENAVIST, atuamos 
fortemente nesse sentido.

EXISTE DIFERENÇA DA SEGURANÇA 
FEITA HOJE DO QUE HÁ 20 ANOS?

Hoje o setor está muito mais profissionali-
zado, a capacitação tem melhorado de nível a 
cada ano. Os empresários estão cada vez mais 
conscientes, passamos a abranger no preparo 

dos profissionais que atuam no setor questões 
como a diversidade. Hoje o selo: Segurança 
Sem Preconceito; criado pela nossa federação, 
a FENAVIST, sinaliza que nossos empreendi-
mentos nada têm a ver com segregação racial, 
social, de gênero ou em qualquer outro sentido.

É IMPORTANTE O PROFISSIONAL FAZER 
CURSOS E SE APERFEIÇOAR?

É essencial a formação contínua, tanto dos 
empresários, quanto de seus colaboradores. O 
empreendedor precisa se atualizar sobre ques-
tões como a LGPD (Lei Geral de Proteção de 
Dados), que está demandando uma atenção e 
dedicação devido às novas e necessárias regras 
relacionadas aos dados pessoais. 

PRETENDE SEGUIR NA PRESIDÊNCIA 
APÓS O SEU MANDATO?

Estou no segundo mandato, no primeiro 
tivemos o desafio da pandemia. Mas nossa 
instituição é democrática, dá espaço para mui-
tas lideranças e, para atuar ativamente, não é 
necessário estar na presidência.

cada cliente e o orçamento que está disposto 
a investir. Digo que existem vários tipos e níveis 
de segurança. Se tenho uma portaria remota 
e um vigilante para fazer o cumprimento de 
ronda na parte externa, na parte de trás de um 
condomínio, por exemplo, tenho uma condição 
de segurança “X”. Se tenho só portaria remota 
e um alarme, obviamente temos outro nível 
de segurança. Então a portaria remota é uma 
opção para aqueles clientes que entendem 
que não têm a necessidade de atender uma 
pessoa de idade que chega ou que não tenha 
preocupação que a pessoa tenha que esperar 
o processo de identificação ali fora antes de en-
trar no condomínio, que entendem que o mais 
importante nesse caso, é a parte financeira, a 
diminuição do custo que aquilo vai lhe propi-
ciar. Para condomínios com poucas unidades 
ou em que a arrecadação é comprometida, a 
portaria eletrônica é uma solução. Porém, há 
outros clientes que a portaria remota não aten-
de. Vamos oferecer ao cliente a melhor solução, 
ou seja, o ideal. Mas, temos que entender, que 
às vezes, o ideal não cabe no bolso do cliente. 
Assim criamos níveis de segurança para cada 
cliente dentro do orçamento disponível. E a 
portaria remota é uma possibilidade que está 
sendo muito usada dependendo da caracterís-
tica do condomínio. 

EXISTE UM NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM 
AS PORTARIAS NO ESTADO DO PARANÁ?

Posso garantir, que para os condomínios 
que se enquadram nas características relatadas 
anteriormente, o nível de satisfação é muito 
bom, porque realmente atende às expectativas 
desse tipo de clientela.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA 
NA SEGURANÇA DE CONDOMÍNIOS?

A tecnologia não só na atividade da segu-
rança privada, mas como em qualquer ativida-
de vem hoje como complemento. Serve para 
agregar e completar o trabalho da segurança 
privada. É uma evolução que está aí e que a 
gente tem que cada vez mais buscar o uso da 
tecnologia para ter um resultado melhor.

QUANTOS ASSOCIADOS A SINDESP 
POSSUI?

Temos 28 empresas associadas atualmente, 
mas é importante frisar que representamos 

chama no 
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Tudo em equipamentos, pecas e acessÓrios~
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a testil é especialista 

em  IMPERMEABILIZAÇÃO e
troca de telhados! 

Outros serviços:

• Pinturas prediais         
• Manutenção hidráulica 
• Reformas em geral   
• Troca de telhados  
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Salão Gourmet equipado e decorado

Espaço Fitness e Espaço Kids
equipados e decorados

Hidrômetro individual

4 vagas de garagem
no Salão Gourmet

Área recreativa externa e Espaço Pet

Plantas de 160m2 e 169m2

de área privativa

Localizado em Santa Felicidade 
(Rua João Azolin, 757)

Rua Ricardo Valt, 93 | Mossunguê |  Curitiba

Fones: (41) 3233-8800 | (41) 3020-3201 |         (41) 99877-0183

Presente e futuro, agora e amanhã. 
Para quem relembra, planeja, 
equilibra, harmoniza e cresce!

3 Suítes
Amplo quintal

Terraço

minutos do
Parque Barigui 5


