
     

 

 

Causa preocupação o significativo aumento de furtos nos condomínios residenciais e 

comercias. Não falamos aqui de grandes invasões ou arrastões, mas sim de furtos pontuais e 

discretos, realizados sem emprego de violência, vitimando uma ou duas unidades 

autônomas. 

 

Os bandidos se aproveitam de alguma facilidade pontual, uma falha na segurança ou então 

contam com informações privilegiadas obtidas junto aos próprios condôminos ou 

funcionários. 

 

Tal cenário gera uma sensação de fragilidade e insegurança nos condôminos, deixando 

síndicos numa situação delicada. Somente neste mês, atendi em meu escritório vários casos 

intrigantes. 

 

Num prédio de alto luxo, um apartamento foi invadido sem qualquer sinal de arrombamento. 

Segundo o proprietário, foram furtados dinheiro e joias. As imagens das câmeras das áreas 

comuns foram disponibilizadas para a polícia e desconfia de um casal, que adentrou ao 

condomínio. 

O proprietário quer saber quem vai arcar com os prejuízos. 

 

Em outro prédio, ao voltar de viagem, um morador encontrou seu apartamento com a 

fechadura arrombada. Vários de seus pertences foram furtados, especialmente eletrônicos. 

Foi feito um boletim de ocorrência, mas não há imagens suspeitas. Todos estão assustados, 

e o proprietário quer saber quem lhe reembolsará o que ele perdeu. 

 

Em todos os casos, a identificação dos responsáveis pelos roubos é muito difícil e as vítimas 

entendem existir alguma responsabilidade do condomínio. 

 

A convenção desses empreendimentos, como de praxe, prevê a não responsabilidade do 

prédio e o não dever de efetuar qualquer ressarcimento. Nesses casos, o síndico fica em 

maus lençóis, porque tem a dura missão de dar a notícia aos proprietários, que ameaçam 

ingressar com ação judicial. 

 

Do ponto de vista jurídico, o condomínio só deve ressarcir os prejuízos se for comprovada 

claramente a culpa de seus representantes ou funcionários. 

 

Aos síndicos, resta assim, caprichar na prevenção, investindo em sistemas de câmeras e de 

controle de acesso e reforçando o treinamento dos funcionários. Aos proprietários, é 

recomendável redobrar os cuidados com a segurança rotineira e investir em seguros para 

seus apartamentos e pertences de valor.  


