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CO N D O M Í N I O

Juízes dizem que taxa
tem de ser igual para todos
Magistrados entendem
que não pode haver
cobrança de valores
mais altos dos
proprietários de
imóveis maiores

Ana Eliza Oliveira

A
cobrança de taxas de con-

domínio em valores dife-
rentes, de acordo com a me-

tragem, tem sido alvo de discussão
na Grande Vitória. Os juízes e es-
pecialistas entendem que a co-
brança deve ser dividida igual-
mente entre todos os moradores.

O juiz titular do 3º Juizado Es-
pecial Cível de Cariacica, Ademar
Bermond, ressalta que esse é um
tema que leva muitos condôminos
a procurarem a Justiça.

“Sempre julgamos ações desta
natureza. O que é preciso levar em
consideração, no momento da co-
brança, é o fato de que morar num
apartamento maior não significa
que todos os gastos serão maiores.
É preciso analisar outros pontos”.

O juiz afirma que, quando julga
essas ações, analisa em quanto os
gastos da cobertura são maiores
que os dos outros condôminos. “Se
a despesa extra for por causa de
piscina na cobertura, por exemplo,
uma taxa de água maior deverá ser
cobrada deste morador. Em mui-
tos casos, a cobrança a mais não é
j u st i f i c a d a ”, ressalta Bermond.

O juiz titular da 10º Vara Cível de
Vitória, Marcelo Pimentel, afirma
que qualquer mudança quanto ao
pagamento da taxa de condomínio
deve constar no livro de conven-
ção do mesmo.

Já o presidente do Sindicato Pa-
tronal dos Condomínios (Sipces),
Cyro Bach Monteiro, percebe que
em alguns condomínios do Estado
já foram feitos ajustes nas conven-
ções para que a taxa seja dividida
i g u a l m e n t e.

Para o advogado do Sindicato,
Roberto Garcia Merçon, é preciso
ter um número mínimo de mora-
dores para alterarem a convenção.

“Para alterar a convenção que es-
tabelece as regras do condomínio,
é preciso que pelo menos dois ter-
ços dos moradores estejam pre-
sentes na reunião”, afirmou.
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MERÇON: “É preciso número mínimo de moradores para alterar convenção”

CAS O S

Quatro vezes mais
Um dos casos de cobrança

maior para quem mora em co-
berturas ocorreu com um mora-
dor de Vitória.

O apartamento, no último an-
dar, ocupa o equivalente a qua-
tro apartamentos.

Sendo assim, enquanto os ou-
tros moradores pagam taxa de
condomínio de R$ 500, o mora-
dor de Vitória paga R$ 2 mil.

Até 40% maior
Em outubro do ano passado, a

moradora de um condomínio de
casas da Grande Vitória entrou
na Justiça, pois discordava da
cobrança de 40% a mais na taxa
de condomínio.

O juiz decidiu que o rateio da
taxa deveria ser feito em partes
iguais para os moradores, inde-
pendente do tamanho do imóvel.
A decisão ainda cabe recurso.

Ganho nos tribunais
Uma decisão recente do Tri-

bunal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJ-MG) abriu precenden-
tes para outras ações do tipo.

Um morador acionou a Justi-
ça por não concordar em pagar
131% a mais por possuir imóvel
com jardim e cômodo extra.

Após 10 anos de tramitação, o
Tribunal entendeu que a cobran-
ça não deveria ser maior, e, sim,
igual a dos demais condôminos.
A decisão não cabe recurso.


