
Ci d a d e s

VITÓRIA, ES, SEGUNDA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2014 ATRIBUNA 7

AS REGRAS
10 Sem churrasqueira
de carvão na varanda
> EM PRATICAMENTE todos os condo-

mínios é proibido usar churrasqueira
de carvão na varanda por conta da
fumaça e das cinzas, que incomo-
dam os vizinhos.

11 Nada de brincadeiras
e lanches no hall social
> OUTRO PROBLEMA que muitas vezes

evolui até para discussão é a proibi-
ção de brincadeiras, principalmente
de crianças e lanches no hall social.
A proibição é comum hoje.

12 Proibição de
instrumento musical
> EM ALGUNS PRÉDIOS é permitido

instrumento musical até as 22 horas.
Em outros, o som é proibido até mes-
mo durante o dia, se o volume for
exo r b i ta n t e .

REGRAS DE CONVIVÊNCIA

Martelo para se
vingar de vizinho
Nas regras de convivência

entre vizinhos, às vezes o
bom senso passa longe. Há

situações extremas, que acabam
em bate-boca e até em vingança.

Foi isso o que aconteceu em um
condomínio na praia de Itaparica,
em Vila Velha, depois que um mo-
rador decidiu se vingar dos vizi-
nhos (um casal) do andar superior
por causa do barulho do salto alto.

Revoltado, o morador do andar
de baixo saiu do apartamento por
um mês e contratou uma pessoa
para bater todos os dias no teto do
vizinho à meia-noite, com um
martelo de borracha.

O diretor do Núcleo de Adminis-
tradoras de Condomínios da Asso-
ciação das Empresas do Mercado
Imobiliário do Espírito Santo
(Ademi-ES), Marco Aurélio Fer-
reira Nery, contou que não havia
nenhuma restrição ao salto alto no
regimento interno e na convenção.

“A confusão começou depois que
o morador do andar de baixo foi
até a casa do vizinho de cima recla-
mar que a mulher dele sempre
chegava em casa tarde e ficava an-
dando de salto alto após a meia-
noite. Ele explicou que sua mulher
tinha problemas de insônia e pediu
que a vizinha tirasse o salto para
andar ”, contou Marco Aurélio.

Mas, ao ouvir do vizinho que ele
não poderia fazer nada, foi inicia-
da uma discussão. “O morador do
andar de baixo não pensou duas
vezes. Contratou uma pessoa para

todas as noites ficar batendo com
um martelo de borracha no teto a
partir da meia-noite.”

Diante da proporção que o caso
tomou, ambos entraram na Justiça.

Mas esse não foi o único caso de
conflito em prédio. Em outro con-
domínio, desta vez em Itapoã, Vila
Velha, a atitude da filha fez com
que sua mãe mudasse de endereço
por vergonha.

A filha reservou o salão de festa
para uma festinha em 2013 e, no
início da madrugada, jovens pula-
ram na piscina pelados. Também
houve consumo de drogas. Tudo
foi flagrado pelas câmeras de vi-
deomonitoramento. Detalhe: o re-
gimento interno proíbe que visi-
tantes usem a piscina.

Um vizinho viu a cena, entrou
em contato com o síndico e a polí-
cia foi acionada. “A mãe, que sem-
pre foi muito respeitada pela vizi-
nhança, pagou uma multa de R$ 3
mil e, por vergonha, mudou-se do
p ré d i o ”, contou Marco Aurélio.

KADIDJA FERNANDES - 20/09/2013

O JUIZ Paulo Abiguenem Abib diz que moradores inadimplentes não podem ter interfone, gás e luz cortados

“Regimentos pesam nas decisões”
As regras votadas em assem-

bleias dos condomínios que vão
para as convenções e regimentos
internos pesam na hora da decisão
de juízes quando moradores re-
correm ao Poder Judiciário para
resolver conflitos.

O titular da 2º Juizado Especial
Cível da Serra, juiz João Patrício
Barroso Neto, enfatizou que o re-
gimento interno e a convenção de
cada condomínio são soberanos
nos casos de decisões, já que re-
presentam a vontade do coletivo.

“Há casos de avarias ou roubo de
som automotivo nos veículos den-
tro do condomínio. Nesses casos,
se a responsabilidade do condomí-
nio não estiver no regimento, o
morador fica no prejuízo.”

Ele destacou que o relaciona-
mento dentro dos condomínios
está ficando cada vez mais estreito
e as regras estão cada vez mais
contundentes em prol do que mui-
tos chamam de boa convivência.

“Não sei até que ponto limitar
demais o uso de espaços pode ser
benéfico. Se for muito restrito, as

pessoas vão pensar duas vezes an-
tes de morar em um condomínio.”

Mas o juiz Paulo Abiguenem
Abib, do 4º Juizado Cível de Vitó-
ria, esclareceu que tudo vai depen-
der do que, no Direito, é chamado
de princípio da razoabilidade.

“Por exemplo, se o uso da pisci-
na for vetado para visitantes e se
essa regra estiver prevista no regi-
mento interno ou na convenção,

não vejo problemas em reservar a
área comum para utilização dos
condôminos”, observou.

Abiguenem falou sobre outra si-
tuação que ocorre quando um ina-
dimplente é proibido de usar a área
de lazer do prédio onde mora. “Nã o
poder utilizar a piscina e o salão de
festa é razoável. Mas cortar interfo-
ne, gás e luz, considero que são ati-
tudes arbitrárias do condomínio.”
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O JUIZ JOÃO
PAT R Í C I O
BARROSO
N E TO e n f at i z o u
que o regimento
interno e a
c o n ve n ç ã o
de cada
condomínio
são soberanos

A R Q U I VO / AT

O DIRETOR
da Ademi-ES
Marco Aurélio
Ferreira Nery,
explica que
alguns conflitos
vão parar na
Justiça

“As regras não
fogem do bom

senso. Normalmente
a piscina é liberada
só para moradores”Gedaias Freire da Costa, vice-
presidente do Sind. Patronal de
Condomínios do Espírito Santo

13 Patins e skates
> SEM MUITAS vezes ter espaço para

brincar, crianças e adolescentes re-
correm a garagens para andar de pa-
tins e skates, o que geralmente é ve-
tado, porque pode arranhar os veí-
culos estacionados.

> SE FLAGRADOS, os pais têm que pa-
gar multas.

14 “N a m o ro s ”
> APESAR de não estar previsto nas

convenções e regimentos internos,
há condomínios que têm notificado
moradores que extrapolam no ro-
mance.

> HÁ CASOS em que adolescentes fo-
ram flagrados com beijos picantes
na área externa, o que gerou cons-
trangimento para moradores, espe-
cialmente de mais idade e crianças.

> O MESMO já ocorreu com pessoas do
mesmo sexo.

15 Carros de visitantes
na garagem
> MESMO NOS CASOS em que o prédio

conta com mais de uma vaga de ga-
ragem e se elas não estiverem sendo
usadas por veículos, não significa
que o visitante poderá usá-la.

> ISSO PORQUE só são liberados aces-
sos de carros dos moradores que são

cadastrados na portaria. A postura é
adotada por segurança.

Fonte: Marco Aurélio Ferreira Nery, diretor do
Núcleo de Administradoras de Condomínios
da Ademi-ES; Igor Boiko, advogado e proprie-
tário da Serena Gestão Condominial; Gedaias
Freire da Costa, vice-presidente do Sindicato
Patronal de Condomínios do Espírito Santo.

“Regras são para
resguardar a boa

convivência. Hoje, na
maioria dos condomínios,
a piscina é de uso restrito
dos moradores”Claudionor Brandão, proprietário da
Cecad Administradora de Condomínios

“Quando se vive
em condomínio

é preciso respeitar as
normas. O bom senso
em qualquer relação
é essencial”Marco Aurélio Ferreira Nery,
diretor da Ademi-ES


