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O Jornal do Síndico deseja a todos um Feliz 
Natal e um 2019 cheio de realizações! 

!



Nossa mensagem

INDICaDOREs

O ciclo se fecha mais uma vez. Com o fim de dezembro é 
findado também o ano e é hora de fazer um balanço de tudo o 
que plantamos e colhemos neste 2018. Como você se comportou? 
Conseguiu alcançar os objetivos traçados em 2017? Traçou novas 
metas para 2019? O momento é de reflexão e avaliação.

No âmbito do condomínio, é válido fazer uma retrospectiva do 
ano, destacando os pontos positivos e também os negativos. Quais 
foram as decisões acertadas? O que deixou a desejar? Administrar 
um condomínio não é uma tarefa simples, não possui manual de 
instruções, nem fórmulas mágicas. 

Cada contexto é um contexto. E cada síndico é diferente. 
Cada um possui seus defeitos e virtudes, como qualquer outro 
ser humano. O bom síndico é aquele que tem humildade para 
reconhecer suas falhas e coragem para buscar corrigi-las. A busca 
por conhecimento é, sem dúvidas, um caminho para se minimizar 
os erros. Quanto mais se sabe e se domina o que está fazendo, 
menor as chances de falhar. 

E é nossa missão, como Jornal especializado para o público 
condominial, auxiliar nessa caminhada, servindo como fonte 
de informação. Em tempos de notícias falsas, as chamadas “fake 
news”, nosso compromisso com a verdade e a credibilidade da 
notícia e da opinião é reforçado. 

Seguimos com nosso trabalho de comunicadores e formadores 
de opinião, levando a você – síndico ou condômino – informações 
úteis, atualizadas e de qualidade. Assim, prestamos indiretamente 
um serviço a todas as localidades do Brasil onde chegam nossos 
exemplares via empresas franqueadas: o serviço de melhorar a 
gestão e funcionamento de condomínios e de condôminos. 

Aos nossos fiéis leitores, expressamos nossa gratidão e desejamos 
um novo ano de muita prosperidade. Tenham uma ótima leitura 
e um feliz 2019!

Os Editores
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Todo mundo que mora em um edifício 
residencial em algum momento da vida já ouviu 
falar nela. Praticamente todas as edições do Jornal 
do Síndico tem ao menos uma menção a ela por 
mês. Ela é a toda poderosa, a guardiã de todas 
as regras e aquela que deve ser respeitada como 
lei dentro do condomínio. De quem estamos 
falando? Sim, dela, a Convenção condominial. 

Sendo tão citada, já é possível supor que se trata 
de algo importante, mas você sabe realmente 
o que ela é? Em que consiste, o que contém, 
qual sua validade, quem a escreve? Essas são 
perguntas as quais nem todo condômino e nem 
mesmo todo síndico sabe responder. Por isso, 
trouxemos uma breve explicação para sanar as 
dúvidas mais frequentes. 

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que 
a existência de uma Convenção do condomínio 
está prevista pela Lei dos Condomínios no 
Código Civil brasileiro, onde está determinado 
que todo condomínio deve possuir uma. Mas, o 
que vem a ser exatamente isso?

A Convenção reúne as principais regras para 
se habitar o condomínio, que – conforme o 
próprio nome sugere – é um domínio coletivo. 
Esse documento funciona como a “lei” dentro 

do espaço comum, ditando o que é permitido e 
proibido, dentre outros pormenores. Contudo, 
embora possua valor legal, a Convenção não 
pode tudo. É vetado, por exemplo, que ela traga 
uma regra que vá contra um direito ou lei que 
rege a nação como um todo, ou seja, ela não 
pode se sobrepor à legislação brasileira. 

Exemplificando: mesmo que tenha a maioria 
da votação em assembleia, o condomínio não 
pode estipular um percentual de multa por 
inadimplência superior àquele determinado 
pelo Código Civil, que é de 2%. Outro exemplo 
(bastante polêmico): o condomínio não pode 
proibir que os moradores possuam animais de 
estimação, pois a legislação nacional permite a 
posse de animais. O que a Convenção pode ditar 
são as regras para convivência desses animais 
dentro do prédio. 

Como ela é elaborada? Geralmente, pega-se 
como base um modelo de Convenção de outro 
estabelecimento e são feitas nele as alterações 
e adequações pertinentes ao novo contexto. O 
documento é criado na assembleia de instalação 
de cada novo condomínio. Para que essa 
primeira versão seja válida não há necessidade 
de aprovação por quorum mínimo, entretanto, 

para mudanças posteriores é necessário que 2/3 
das frações ideais sejam a favor das alterações 
propostas. O registro da Convenção em cartório 
não obrigatória, mas é aconselhável que o faça. 

É direito de todo e qualquer condômino ter 
livre acesso ao documento. É recomendado, 
inclusive, que não se espere essa solicitação: o 
próprio síndico pode se antecipar e disponibilizar 
uma cópia do mesmo a cada novo morador que 
chega. É fundamental que se conheçam as regras 
do local em que se vai morar e a melhor maneira 
é lendo a Convenção. 

Dentre outros assuntos, ela traz informações 
sobre:  as funções do síndico, o modelo de 
administração do condomínio, informa se há 
uma administradora responsável pela gestão, se 
há o cargo de subsíndico e se forma conselho fiscal; 
traz também as sanções condominiais aplicadas 
em caso de infrações; como é feito o orçamento e 
o rateio das despesas; a composição e atribuições 
da Diretoria e conselho do condomínio ; a 
descrição dos prédios e ambientes de uso coletivo, 
bem como equipamentos disponíveis; descreve 
obras estruturais e manutenções e esclarece 
como se formam as assembleias de condomínio 
e o quórum necessário para cada votação. 
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CONVENÇÃO CONDOMINIAL
O QUE É E PARA QUE SERVE?



Os síndicos devem receber “salário”?
Os condomínios sobrevivem, de um modo 

geral, com uma situação financeira autolimitada, 
isso porque quase sempre sua única via de obter 
receita é a arrecadação da taxa coletiva entre 
os condôminos. Esse valor é pouco variável e 
quando muda é para menos, em decorrência da 
inadimplência. As despesas, por outro lado, nem 
sempre são previsíveis e, em alguns meses, pode 
até mesmo superar a entrada e o caixa fecha 
negativo. 

Em um cenário tão engessado e pouco propício à 
“excedentes” de receita, a existência de um salário 
para síndicos às vezes é questionada. É justo que 
se pague para alguém exercer esse que é um cargo 
voluntário? Antes de entrar na seara do que é ou 
não legítimo, a advogada Mirela Siqueira faz uma 
ressalva para o termo “salário” que talvez não seja 
o mais adequado a ser utilizado, uma vez que a 
relação do síndico que é morador do prédio e o 
condomínio não é uma relação trabalhista. 

“A remuneração pelos serviços prestados 
como síndico não é uma obrigação para todos 
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os condomínios, pois não há essa previsão 
na legislação do nosso Código. Porém, esse 
pagamento passa a ser, sim, obrigatório se isso 
constar na Convenção do condomínio. Então, a 
regra que vale é a de cada Convenção”, esclarece 
a advogada. 

Ela acrescenta que há também outras maneiras 
de se recompensar o síndico, como por exemplo a 
isenção total ou parcial de sua taxa condominial. 
Tudo varia de acordo com as convenções de cada 
condomínio. “É importante ressaltar que essas 
considerações dizem respeito aquele síndico que 
é um morador o qual foi eleito para tal função. A 
situação com um síndico profissional é diferente, 
com esse é feito um contrato de prestação de 
serviço e a relação é outra”, afirma.

Em caso de haver a previsão de uma 
remuneração, quanto deve se pagar ao síndico 
pelo seu trabalho em administrar o condomínio? 
A descrição desse valor também é variável e 
prevalece o que está disposto na regra própria de 
cada prédio e qualquer alteração nesses termos 

deve passar pela aprovação de, no mínimo, 2/3 da 
assembleia de moradores.

“De um modo geral, a média que observamos é 
de dois a três salários mínimos como pagamento. 
Esse valor varia muito de acordo com o porte 
do condomínio, isto é, quantas unidades possui, 
quantidade de blocos, habitantes e, obviamente, 
a receita mensal dele, pois não faria sentido 
remunerar o síndico se o condomínio não 
possuísse recursos para manter suas necessidades 
ordinárias”, pondera Dra. Mirela.

Se é justa ou não a remuneração do síndico, 
esse é um questionamento para o qual não há 
resposta correta. Cada condomínio possui seu 
contexto próprio o qual deve ser levado em conta. 
Exercer a função de síndico demanda tempo, 
dedicação, atenção e esforço e nem sempre há 
pessoas disponíveis a oferecerem seus nomes 
voluntariamente sem nem uma compensação 
pelo serviço prestado. A decisão sobre esse tema 
deve ser tomada em coletivo, pensando no que for 
melhor para o condomínio.
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Com as melhorias na infraestrutura das cidades, 
incluindo aí a cobertura com saneamento básico 
nas zonas urbanas, as fossas sépticas hoje não 
constituem um elemento frequente, porém 
ainda fazem parte de prédios mais antigos. 
Essas estruturas devem receber a manutenção 
adequada para evitar transtornos aos moradores 
e todos que vivem próximos. 

Você sabe o que é uma fossa séptica? Atualmente 
não são mais tão comuns, mas já foram. Trata-se 
de um sistema alternativo para regiões que não 
dispõem de rede de esgotamento, ela consiste 
numa unidade de tratamento sanitário dos 
dejetos provenientes de domicílios para que 
esses sejam descartados com um menor impacto 
ambiental.

Segundo definição da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), existem três 
tipos de fossas. São elas a de câmara única, a de 
câmaras sobrepostas e a de câmaras em série. 
A sua instalação deve ser feita de acordo com 
a norma NBR-7229. Essas câmaras são tanques 

construídos com concreto ou alvenaria, cujo 
volume varia de acordo com a demanda do 
imóvel.

Nesses tanques haverá diversos processos 
que visam a separação dos materiais líquidos e 
sólidos. A fossa atua química e fisicamente nos 
dejetos, com a finalidade de funcionar como 
se fosse uma primeira etapa no tratamento dos 
dejetos.

A manutenção preventiva é fundamental para 
evitar possíveis entupimentos e o consequente 
mau funcionamento desse sistema, o que pode 
acarretar consequências desagradáveis, tais como: 
mau cheiro, proliferação de insetos (incluindo 
mosquitos transmissores de doenças), atrair 
ratos e outras pragas urbanas, contaminação 
de mananciais de água e do solo, causar danos 
maiores às tubulações de distribuição de água, 
requerendo obras e despesas maiores. 

Se essa manutenção é negligenciada, apenas 
adia-se a necessidade de se lidar com o problema 
e a situação pode ir se agravando. A fossa séptica 

dá sinais quando está sobrecarregada, ou seja, 
quando já se passou pelo menos um ano desde 
o último serviço de manutenção: é possível 
sentir odor de esgoto, se houver jardim, nota-
se a grama molhada mesmo com ausência de 
período chuvoso.

A periodicidade das manutenções preventivas 
varia de acordo com o fluxo de cada prédio: 
quanto maior for o volume de dejetos, maior a 
chance de entupir a fossa e mais curtos devem 
ser os intervalos entre as manutenções. A ABNT 
indica um período máximo de 12 meses sem 
realizá-las. 

É importante ressaltar que tal serviço deve ser 
realizado por profissionais especializados. A ação 
de um leigo pode prejudicar o funcionamento 
da fossa e trazer mais prejuízos que benefícios. 
Busque contratar o serviço de desentupidoras 
com credibilidade reconhecida, equipe técnica 
e maquinário especializados. O preço dos 
contratos podem ser negociados quando se fecha 
um pacote com mais de uma manutenção.

MANUTENÇÕES PREVENTINAS NAS 
FOSSAS SÉPTICAS
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Ofensas na internet podem gerar indenizações
(Redação com TJSP)

Na atualidade, as relações sociais ganharam 
um novo cenário para se desenvolverem: a 
internet e o que se convencionou chamar de 
redes sociais, que consistem em aplicativos 
que aglomeram indivíduos que mantêm 
algum vínculo comum de interesse seja esse o 
de terem os mesmos hobbies, compartilharem 
os mesmos gostos, estudarem ou trabalharem 
juntos ou, ainda, morarem no mesmo 
ambiente. 

Dentre essas variadas redes sociais, a que 
se faz mais presente nos condomínios é, 
sem dúvidas, o Whatsapp, no qual é possível 
manter conversas individuais ou coletivas 
através de grupos, em que várias pessoas 
podem conversar ao mesmo tempo. Em um 
primeiro momento, é fácil perceber que essa 
ferramenta pode facilitar bastante a rotina 
no condomínio, servindo como um canal de 
comunicação informal para a socialização 
entre os moradores ou para dar avisos rápidos 
em tempo real. 

O problema é que, infelizmente, os grupos 
nem sempre são usados com o objetivo 
para o qual foram criados e terminam se 
tornando palco de desentendimentos, brigas 
e acusações. O que precisa ser assimilado é 
que o ambiente “virtual” obedece às mesmas 
regras de convivência no ambiente “real”, ou 
seja, práticas de injúria, calúnia e difamação 
seguem sendo crimes e quem as pratica pode 
ser legalmente responsabilizado.

Em novembro, a 8ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo 
manteve a decisão que condena dois moradores 
que ofenderam a honra de administradores de 
condomínio ao enviar mensagens acusatórias 
em grupo no aplicativo Whatsapp. O valor da 
indenização por danos morais foi definido em 
R$ 15 mil.

Consta nos autos que os réus 
escreveram mensagens em que acusam de 
superfaturamento em obras os integrantes 
da diretoria da associação que administra o 
loteamento. Segundo o relator da apelação, 
desembargador Pedro de Alcântara da 
Silva Leme Filho, é “incontroversa a ofensa 
difamatória inserida pelos requeridos através 
de comentários em grupo de WhatsApp por 
eles criado, causando repercussão na esfera 
íntima dos apelados, ademais por se tratar de 
veículo de grande visibilidade 
entre amigos, familiares e 
clientes do autor”.

Entre as expressões 
enviadas ao grupo formado 
por aproximadamente 100 
vizinhos, consta “estão levando 
por fora, e muito”. Para o 
magistrado, “certo que agredir 
alguém, sobretudo em grupo 
de Whatsapp com vizinhos, 
é tido como conduta 

reprovável pela sociedade, sendo razoável 
conceder uma satisfação de ordem pecuniária 
ao ofendido”.

O desembargador relator 
acrescentou: “os réus, 
ao extrapolarem o 
seu direito à livre 
m a n i f e s t a ç ã o , 
desbordando os limites 
legais e passando à 
ilicitude, causaram 
danos à honra dos 
autores que, por 
conseguinte, devem 
ser reparados”, 
finalizou. A 
decisão pela 
indenização 
foi unânime.



Lazer de crianças na piscina deve ser monitorado
Dezembro marca a chegada do verão e das férias 

escolares e essa é a combinação perfeita para a 
criançada se divertir muito e ocupar os espaços de 
lazer do condomínio. A brincadeira é saudável e 
deve ser estimulada, porém, algumas precauções 
são necessárias para se evitar transtornos e possíveis 
acidentes. Dentre os ambientes de uso comum do 
prédio, a piscina é o que merece mais cautela. 

Um bom banho de piscina pode ser uma forma 
relaxante e divertida de aplacar o calor e ocupar o 
tempo livre das crianças. Contudo, é preciso ter 
consciência de que a piscina pode oferecer alguns 
riscos: afogamentos e quedas, principalmente. 

Além disso, a salubridade da água deve ser 
constantemente monitorada, a fim de evitar a 
proliferação de microrganismos que possam causar 
doenças, tais como algas, fungos, vírus e bactérias. 
A dosagem de produtos químicos também deve 
ser adequadamente balanceada para que não 
provoque irritação na pele e mucosas.

O risco de afogamento é o principal temor 
na combinação dos pequenos com as piscinas. 
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Muitos são os relatos de crianças tendo roupas, os 
cabelos ou a pele sugadas por bombas de sucção 
mal calibradas. Nesses casos, sendo comprovada a 
negligência nas manutenções, o síndico pode ser 
responsabilizado criminalmente pelo incidente. 
Como medida de precaução, é importante que 
haja uma sinalização indicando onde ficam os 
interruptores de desligamento da bomba de sucção, 
para serem usados em casos de emergência.

Outro fator que colabora para os afogamentos 
é a profundidade da piscina. Lugar de criança 
é na piscina infantil ou – caso essa não exista 
– no lado raso da piscina.  Em relação à 
profundidade, o recomendado é que a criança 
consiga tocar o pé no chão e não fique com 
a água acima do peito. As crianças devem ser 
avisadas para evitar as proximidades do ralo da 
piscina. 

Outro motivo de preocupação é a queda 
nas proximidades da piscina. Sendo 
naturalmente uma área molhada, as 
bordas servir de armadilhas para os 
mais desatentos, causando quedas que 

podem ter consequências graves: dentes quebrados, 
ossos fraturados, cortes ou outros machucados. Por 
isso, muito importante orientar as crianças sobre os 
riscos de se correr ao redor da piscina. A opção por 
pisos de revestimento anti-derrapante no entorno 
da piscina pode ajudar a evitar acidentes. 

Afora todos os cuidados e orientações necessários, 
é fundamental que o lazer das crianças nas áreas 
comuns do condomínio sejam supervisionados 

por um adulto. Não deve ser permitida 
o uso da piscina por crianças 

menores de 12 anos sem a 
presença de um responsável. 
O monitoramento e a cautela 
são as melhores formas de 
minimizar o risco de 
acidentes. 



O Natal está se aproximando e isso torna o 
mês de dezembro muito mais iluminado e belo. 
De tudo que compõe a decoração tipicamente 
natalina, nada encanta mais do que a iluminação 
especial, são cores e formas que trazem luz e 
brilho a qualquer ambiente e os condomínios 
não costumam ficar fora dessa, a maioria se 
ornamenta para receber o Papai Noel e celebrar 
as festas de fim de ano. 

Porém, a beleza não pode ser colocada acima 
da segurança e é importante que se tenha o 
máximo de cuidado com instalações natalinas 
que fazem uso de energia elétrica. A seleção 
dos materiais deve ser realizada com critério 
para evitar acidentes e curtos-circuitos, além 
do consumo excessivo de energia. Nesses casos, 
optar por enfeites mais baratos, de procedência 
duvidosa, pode acarretar prejuízos financeiros 
maiores no futuro.

Aproveitando o ensejo da decoração temática, 
dezembro é um bom mês para se fazer uma 
vistoria geral de como andam as instalações 
elétricas do condomínio, checar tomadas, 
disjuntores, interruptores, quadros de luz, 
lâmpadas, fios e cabeamento, dentre outros 
dispositivos em busca de se verificar se há 
algum ponto de sobrecarga que possa favorecer 
acidentes como choques elétricos ou curto-
circuitos. 

Em um segundo momento, na hora de adquirir 
um kit decorativo, não se deve cair na tentação de 
se optar pelo mais barato, considerando apenas 
o preço. Deve-se levar em consideração outros 
dois requisitos fundamentais: a durabilidade do 
produto e a qualidade dele. Se o produto estraga 
rápido, a economia feita no preço barato se 
perde e o prejuízo é maior. 

O ideal é comprar instalações luminosas de 
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ESCOLHENDO A 

ILUMINAÇÃO 
NATALINA

qualidade que possam servir para os próximos 
anos, assim se faz um investimento que servirá 
para outras ocasiões. Na hora da escolha, 
observe se o item vem com o selo do Inmetro 
(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia), órgão federal que testa e 
certifica a qualidade do produto, atestando 
sua funcionalidade e segurança dentro dos 
parâmetros das normas técnicas brasileiras.

Outros detalhes também devem ser 
observados: 

1. As condições da embalagem (está lacrada? 
O produto já foi utilizado?); 

2. O aspecto do objeto (tem uma aparência 
frágil e de má qualidade?);

3. A embalagem deve informar a potência e o 
consumo médio de energia elétrica;

4. Certifique-se se ele está funcionando antes 
de levar (solicite que seja testado na sua frente);

5. Procure saber se ele é fabricado para uso 
interno ou externo e se suporta ser molhado 
(expor um objeto à chuva pode ser perigoso se 
ele não for à prova d’água);

6. A embalagem deve conter instruções sobre 
como utilizar o equipamento com segurança e 
as formas de armazenamento para reutilização 
nos próximos anos;

7. Por fim, verifique para qual tensão ele foi 
feito, se 110v ou 220v.

Também é fundamental que os condutores 
elétricos dos kits tenham dimensões compatíveis 
com os fios e cabos instalados no imóvel, assim 
como com os outros componentes da instalação 
elétrica como as tomadas, os disjuntores e o 
dispositivo DR. 



Destaques do Ano foram homenageados durante evento que consagra 
pessoas que contribuíram de forma relevante para o segmento 

O Prêmio Condomínios 2018 consagrou 
destaques do ano nas categorias 
Condomínio (que contempla residencial; 
comercial e veraneio), Síndico (residencial, 
comercial e veraneio), Projeto (inovação e 
sustentabilidade) e Personalidade do Ano, 
pessoas que contribuíram de forma relevante 
para o segmento. A cerimônia de premiação 
ocorreu no dia 27 de novembro, no Coco 
Bambu Por Toca, em Fortaleza. 

A premiação é realizada pela Associação 
das Administradoras e Condomínios do 
Estado do Ceará (Adconce). Para Rodrigo 
Guilhon, presidente da entidade, o momento 
é de celebração. “O Prêmio Condomínios é 
um reconhecimento da Adconce àqueles que 
durante todo o ano entregaram o seu melhor 
para o nosso setor. Afinal, a ideia é valorizar 
ainda mais esse segmento que movimenta 
fortemente a economia, uma vez que, no 
Ceará, temos aproximadamente 6,5 mil 
condomínios, com cerca de 1,2 mi moradores 
empregando 30 a 40 mil pessoas direta e 
indiretamente”.

A definição dos premiados como os 
melhores do setor iniciou em outubro, por 
meio de análise dos critérios exigidos pela 
Adconce para cada categoria e votado por 
uma comissão formalizada em assembleia.

Condomínio

Residencial: Edifício Mansão Macedo 
Condomínio, representado pelo síndico Igor 
Queiroz Barroso; Comercial: Duetts Office 
Towers, administrado pela síndica Maria 
Lúcia Martins Soares; Veraneio: VG Sun 
Cumbuco, representado com a presença de 
Danielle Spatz.

CONHEÇA OS GANHADORES DO 
PRÊMIO CONDOMÍNIOS 2018

DESTAQUES DO ANO

Síndico

Residencial: Igor Queiroz Barroso, do Ed. 
Mansão Macedo Condominium; Comercial: 
Maria Lúcia Martins Soares, do Duets 
Office Towers; Veraneio: Danielle Spatz, do 
VG Sun Cumbuco (Cumbuco); Externo: 
Adriana Bardawil, Parc Vitória, The Park, 
Campobelo Condominio Parque e Acropolys 
Condominium.

Projetos

Sustentabilidade: LC Corporate Green 
Tower, representado pelo síndico: Luciano 
Cavalcante; Inovação: VG Sun Cumbuco, 
representado pelo síndica, Danielle Spatz.

Personalidade do Ano: Pio Rodrigues Neto





Encontro reuniu síndicos e profissionais para troca de experiências 
Uma manhã especial, com mesa farta e 

muita troca de ideias: foi assim a última edição 
do Café com Síndicos Ecozilla. O evento, que 
contou com o apoio do Jornal do Síndico, 
ocorreu no dia 29 de novembro, reunindo 
mais de 80 pessoas no Instituto Ecozilla, em 
Fortaleza, para comemorar o Dia do Síndico. 
Além da confraternização, os participantes 
puderam assistir palestras temáticas e 
conhecer fornecedores de diversas empresas. 

Segundo o presidente do Ecozilla, Thiago 
Machado, esse momento foi pensado como 
forma de tornar mais íntima a interação entre 
os profissionais do segmento. “O propósito é 
gerar conhecimento, trazer informação, com 
um circuito de palestras, além de networking 
para reforçar esse relacionamento” pontua. 

Vilaudo Campos é síndico e admira a 
iniciativa, considerando um momento 
importante para o crescimento profissional. 

“Temos uma grande dificuldade no mercado de 
encontrar bons prestadores de serviços e aqui 
é uma boa oportunidade para conseguirmos 
esses profissionais que nos ajudem a fazer 
uma boa administração”, relata. 

Para participar das próximas edições do 
“Café com Síndicos”, acompanhe as redes 
sociais do Jornal do Síndico Fortaleza e 
Instituto Ecozilla. 

EDIÇÃO ESPECIAL DO 
CAFÉ COM SÍNDICOS
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Brigas no condomínio: a quem recorrer?
Viver em um condomínio tem suas vantagens 

e desvantagens. Um dos pontos negativos é o 
envolvimento, ainda que involuntário, em aspectos 
da intimidade dos vizinhos. Por ser um espaço 
restrito em que os domicílios se situam muito 
próximos um dos outros, às vezes é impossível 
não ser testemunha de discussões e brigas., muitas 
vezes relacionados a assuntos da própria rotina do 
condomínio.

Nesse contexto, quando a motivação da briga é 
algo relacionado ao próprio condomínio, o síndico 
é a figura indicada para fazer essa mediação e agir 
como agente conciliador desses conflitos. Porém, 
sabidamente há situações que extrapolam essa 
regra. Há brigas que superam o entendimento 
e capacidade de apaziguamento dentro da 
convivência social e é necessário recorrer a outras 
instâncias. E, então, nesses casos, é possível 
intervir?

Até que ponto um assunto doméstico e íntimo 
deve ser respeitado como algo “intocável”? Até 

que ponto uma briga entre um casal, ou entre pais 
e filhos crianças ou entre filhos e pais idosos não 
deve sofrer intervenção?

Em julho deste ano, a morte da paranaense 
Tatiane Spitzner, 29 anos, chocou o Brasil inteiro. 
A advogada sofreu uma queda do 4º andar do 
edifício residencial que morava com o esposo 
Luís Manvalier no centro de Guarapuava (PR). 
As câmeras de segurança do circuito fechado 
do condomínio mostraram sucessivas cenas de 
agressão na mulher praticadas pelo marido, o que 
se somou a sons de discussão e luta física. Ninguém 
no prédio se manifestou. 

A morte da advogada levantou o debate sobre 
se devemos ou não intervir em brigas domésticas 
ocorridas dentro dos condomínios. A discussão é 
complexa e requer várias reflexões, contudo o que 
prevalece é o bom senso e a consciência de cada 
um. 

É importante que os moradores do prédio saibam 
a quem recorrer, caso desejem reportar alguma 

situação de violência a qual presenciou. Uma dica 
útil é que os seguintes números de telefone possam 
estar visíveis no quadro de avisos, por exemplo:

190 – Polícia Militar: é destinado ao atendimento 
da população nas situações de urgências policiais

180 – Central de atendimento à Mulher: 
Serviço telefônico para denúncias de violência 
contra a mulher

100 – Disque 100: Serviço telefônico para 
denúncias de diversos tipos de violência sejam 
contra crianças e adolescentes, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência, pessoas em restrição de 
liberdade, violações ligadas a racismo, gênero, 
entre outros.

181 – Disque Denúncia: Serviço telefônico para 
denúncias diversas: homicídio, tráfico, porte ilegal 
de arma, roubo/furto, violência contra pessoas, 
foragidos, corrupção, etc.
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