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Proibido usar celular na varanda
Condomínios estão
determinando que
moradores de prédios
evitem conversas em
áreas abertas para não
incomodar os vizinhos

Rebeca Santos

Falar ao celular na varanda do
apartamento virou proibição
em alguns condomínios da

Grande Vitória. A medida está sen-
do adotada para que os moradores
não incomodem os vizinhos com o
b a r u l h o.

Um dos condomínios com a no-
va regra fica localizado em Vila Ve-
lha e sugere que os moradores
conversem pelo celular em áreas
comuns do prédio.

Para o advogado do Sindicato
Patronal de Empresas de Admi-
nistração de Condomínios do Es-
pírito Santo (Sipces), Roberto
Merçon, os moradores precisam
ter bom senso, visto que todos po-
dem sair prejudicados: tanto quem
fala ao celular na sacada como
quem se incomoda com o barulho
do vizinho.

“Em condomínios, se deve ter o
bom senso para melhorar a convi-
vência com as pessoas. Provavel-
mente, alguém abusou da regra da
boa vizinhança e falou alto demais
ao telefone, à noite, incomodando

os vizinhos e gerando uma regra
dessas. Porém, ela é um tanto ina-
dequada”, avaliou.

O advogado ainda lembrou de
uma regra parecida, usada em ou-
tros condomínios: a proibição de
fumar na sacada do apartamento.

“É uma regra parecida e, por
mais que pareça absurda, pode ser
aplicada em casos em que a assem-
bleia de condomínios decidir as-
sim. É claro que não dá para sair
proibindo tudo, pois os direitos
dos moradores devem ser respei-
tados”, ressaltou Merçon.

De acordo com o vice-presiden-
te do Sipces, Gedaias Freire, caso
algum morador se sinta lesado por
quaisquer medidas adotadas no
condomínio, deve procurar seus
direitos e questionar a medida.

Ele afirmou que até mudanças
na fachada do prédio devem ser
previamente discutidas e aprova-
das por todos os moradores.

“Em muitos casos, a reclamação
é por causa da música alta, mas o
que o condomínio pode fazer é dar
uma advertência e multa nesses ca-
sos. Sempre cabe o bom senso dos
vizinhos para evitar o problema”,
frisou.

Já o administrador de condomí-
nios Marco Aurélio Nery ressaltou
que a nova regra pode ser discutida
em reuniões de condomínio, mas
jamais imposta por síndicos, por
ser inconstitucional. Para ele, da
sacada para dentro do apartamen-
to não há como fazer proibições.

AC O R D O

Regras para melhorar a convivência
O advogado e treinador de síndi-

cos Igor Bioko, 38 anos, tem uma
empresa que administra quatro
condomínios em Vila Velha e disse
que é comum haver regras de proi-
bição em condomínios da Grande
Vitória.

“O direito de um morador termina
quando começa o do outro. Parece
absurdo, mas não é. Ter de lidar com
pessoas é muito complicado”, res-
saltou Igor.

Segundo ele, os condomínios es-
tão adotando ainda mais tecnologias

para vigiar e fazer maior controle do
uso de benefícios dos residenciais.

“Hoje, há aparelhos que podem
automaticamente fechar os portões
das piscinas dos prédios, por exem-
plo. Tudo isso deve ser definido em
a ss e m b l e i a s . ”

RODRIGO GAVINI/AT

ADRIANO HORTA - 04/10/2010

JOVEM FALA AO CELULAR: proibição deve ser discutida em reuniões

O QUE ELES DIZEM

“O ideal é que
se peça aos

moradores que evitem
falar alto à noite”Marco Aurélio Nery,
administrador de condomínios

D I V U LG AÇ ÃO

“Esse tipo de regra
deve ser bastante

discutida entre os
moradores, para não
causar problemas”Roberto Merçon, dir. jurídico do Sipces

FÁBIO NUNES - 07/05/2009

“Deve-se ter
bom senso em

condomínios para não
restringir a liberdade
dos moradores”Gedaias Freire, vice-pres. do Sipces

JUSSARA MARTINS - 26/03/2010

FALA, LEITOR!

“São regras
q ue

precisam ser
discutidas, mas
eu não aprovaria.
Quero ter o
direito da falar
ao celular quando
e onde quiser”DIEGO MARTINS, 31, técnico administrativo
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“Já movi
um

processo contra
um condomínio
por esse tipo de
regra, que abusa
dos moradores.
Isso é muito
a b s u rd o”CAYO HENRIQUE MUNIZ, 25, servidor público

“Às vezes,
meu

celular não pega
direito dentro de
casa e preciso ir
para a sacada.
Isso não daria
certo no meu
p r é d i o”PAULINA BRAGA, 23, estudante

“Acho que
não dá

para proibir. Mas,
em alguns casos,
tem gente que
abusa e fala
muito alto e
à noite e isso
a t ra p a l h a ”VERA LÚCIA LOPES, 57, funcionária pública

Jardim Camburi lidera queixas
Com cerca de 70 mil habitantes,

o bairro Jardim Camburi, em Vitó-
ria, é o que mais gera reclamações
de som alto na Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente.

O coordenador do Disque-Silên-
cio de Vitória, Alexandre Amaral,
ressaltou que o bairro foi campeão
em reclamações no ano passado e
neste ano já lidera o número de de-
núncias por causa de barulho.

“Em janeiro, geralmente temos

menos registros desses casos, pro-
vavelmente porque as pessoas via-
jam”, ressaltou.

De acordo com o coordenador,
quem desrespeitar a regra pode ter
de pagar até R$ 5.053,21 em multa.

Em Cariacica, segundo dados da
prefeitura, o bairro campeão de
reclamações por causa de barulho
é Campo Grande. Já na Serra, Ja-
caraípe lidera o ranking de denún-
cias no Disque-Silêncio.

SAIBA MAIS

R eclamações
> EM VITÓRIA, Jardim Camburi regis-

trou 21 reclamações só neste mês.
> NA SERRA, foram recebidas 90 re-

clamações por som alto neste mês.
> EM VILA VELHA, 488 denúncias fo-

ram feitas em dezembro de 2013.

Fo n t e : Prefeituras citadas.


