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Encontro em Olinda debate os benefícios da mediação nos conflitos em condomínios.

I Encontro de Mediação Condominial do Estado é promovido pela
Faculdade de Olinda
Com a retomada do crescimento da construção civil nos últimos anos e tendo em vista a demora nas decisões e as resoluções insatisfatórias das
sentenças dos processos judiciais no que diz respeito aos conflitos decorrentes de ações condominiais, a cidade de Olinda recebe nesta quinta (3) e sexta
(4), o I Encontro de Mediação Condominial do Estado.
O evento será realizado das 19 às 22hs e é promovido pela Focca – Faculdade de Olinda através do Núcleo de Pós-Graduação. O público alvo são
síndicos, administradores de condomínios, contadores, advogados, corretores de imóveis, profissionais e estudantes interessados em atuar na área. As
inscrições são gratuitas bastando apenas contribuir com 1 quilo de alimento não perecível que será doado para uma instituição beneficente. Informações
e inscrições pelo congressomediacaocondominial@gmail.com
Dados colhidos através do sistema de Processos Judiciais Eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam que, só este ano, cerca de 150
ações envolvendo condomínios, a maioria relacionada à cobrança da taxa condominial, foram impetradas nos juizados especiais de Pernambuco, no
entanto, todas com andamento lento a despeito das inovações do novo Código Civil.
“Sabemos que os grandes conflitos que resultam em uma inquietação e perda da paz acontecem dentro das cercanias de um condomínio e, em sua
maioria, sequer vão à justiça. Os problemas provocam mal estar, intrigas e conflitos de diversas matizes que são passíveis de uma boa resolução através
de uma ferramenta simples que é justamente a mediação de conflitos”, explica o jurista, Abdon Ralime, especialista na área condominial e um dos
coordenadores do Encontro.
O evento tem como objetivo principal despertar a atenção de síndicos, administradoras de condomínios, advogados e condôminos para a grande
vantagem de inserir no documento da convenção do condomínio uma cláusula chamada de Compromissória, onde qualquer condômino ou mesmo o
próprio condomínio tem que tentar resolver os conflitos perante uma câmara de mediação ou com um mediador escolhido e aceito pelas partes que pode
ou não ser o próprio síndico. “Iremos apresentar através da exposição de casos solucionados, os benefícios do uso das Câmaras e das técnicas da
mediação no apaziguamento dos conflitos entre os condôminos”, ressalta.
Entre os temas que serão debatidos e são configurados os mais comuns estão o barulho provocado por vizinhos, uso de área comum, ocupação de
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garagens, vazamentos entre apartamentos, e a polêmica da cobrança da taxa condominial que caso não seja paga, pode levar a exposição do número do
apartamento, bloqueio e até mesmo o corte dos serviços e acordos administrativos.
Na quinta (3), os palestrantes são os juristas, Jean Carlos Lima, Presidente do Instituto Brasileiro de Mediação Arbitragem e Conciliação (Ibramac) que
vai falar sobre “Mediação em geral e nos condomínios”; e Eraldo Bressone Júnior, que vai expor o tema “Resolução dos conflitos do condomínio por
meio da mediação”.
Na sexta (4), a mesa de debates será presidida pelo advogado, Alysson dos Santos, professor de direito empresarial da Focca. As exposições serão
comandadas pelo advogado Bruno Tabosa, professor de cursos de formação de mediadores e árbitros e representante permanente de métodos
consensuais de solução de conflitos do TJPE, que vai discorrer sobre a “Cláusula compromissória nas convenções”; e pelo administrador e secretário
executivo municipal da Prefeitura de Olinda, Jailson Silva, que tem larga experiência na gerência geral de grandes redes de hotéis e resorts no Estado, e
vai falar sobre a “Mediação na inadimplência condominial”.
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