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TAXA DE CONDOMÍNIO

Devedor pode usar
área de lazer, diz STJ
Decisão do Superior
Tribunal de Justiça
proíbe qualquer outra
medida considerada
constrangedora aos
condôminos em débito

Felipe Pacheco

Os condomínios não poderão
restringir o acesso às áreas
comuns de moradores com

atraso no pagamento da taxa con-
dominial. A decisão tomada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
inviabiliza quaisquer outras medi-
das consideradas constrangedoras
aos condôminos em débito.

De acordo com o entendimento
do STJ, o Código Civil é taxativo
ao estabelecer sanções pecuniá-
rias – as famosas multas – para ca-
sos de dívidas condominiais. O po-
sicionamento foi adotado em
agosto, pela Terceira Turma, con-
siderando que o direito ao uso dos
espaços comuns independe de es-
tar em dia com as taxas.

Advogado e diretor jurídico do
Sindicato Patronal dos Condomí-
nios no Espírito Santo (Sipces), Ge-
daias Freire da Costa, comentou
que na Grande Vitória a restrição,
embora pouco aplicada, era previs-
ta em convenção pelos condomí-
nios. Agora, os administradores te-
rão de se adequar à nova realidade
imposta pelo STJ, se atendo aos
meios previstos em lei.

“Hoje, boa parte das convenções
proíbe o uso de salão de festa,
churrasqueira e piscina pelos ina-
dimplentes. Com essa decisão, os
condomínios terão de se adequar,
sob pena de sofrerem ações movi-
das pelos condôminos”, afirmou.

Segundo o Sipces, na Grande Vi-
tória existem cerca de 80 mil uni-
dades imobiliárias. Até setembro
deste ano, o Estado registrou um
crescimento de 28% de inadim-
plentes em relação ao mesmo pe-
ríodo no ano passado.

Gedaias coloca como alternativa

a implementação de taxas no regi-
mento dos condomínios para evi-
tar a inadimplência. “O sindicato
vem sugerindo uma taxa extra pa-
ra quem passa média de três meses
inadimplente. Vem dando certo”.

O advogado Diovano Rosetti, es-
pecializado em Direito Imobiliá-
rio, concordou com a decisão do
STJ em resguardar a moralidade
dos condôminos. Para ele, a deci-
são mais correta a ser tomada pe-
los síndicos é o acionamentos dos
inadimplentes na Justiça.

“Acho a maneira mais correta de
fazer essa cobrança, não colocan-
do lista em elevador. Com o novo
Código Civil, as cobranças estão
mais rápidas, é possível entrar
com cobrança de título extrajudi-
cial e o condômino tem três dias
para pagar, sob pena de penhora”,
explicou o advogado.
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GEDAIAS COSTA comentou que a restrição era prevista nas convenções
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Proibir uso é passível de danos morais
Pro i b i ç ã o
> PARA PRESSIONAR os condôminos

inadimplentes, os síndicos adota-
vam a prática de restringir o acesso
às áreas comuns, por não haver uma
decisão neste sentido.

> NO ENTENDIMENTO do STJ, a proibi-
ção de acesso e utilização — seja de
modo essencial, social ou de lazer —
das áreas comuns, como forma de
constrangimento, foge à razão do
princípio da dignidade humana.

> A DECISÃO DO STJ foi tomada pelos
ministros da Terceira Turma. Por
considerar que o direito do condômi-
no ao acesso às áreas comuns inde-
pende da situação de inadimplência,
eles declararam constrangimento

proibir o devedor de fazer o uso, o
que é passível de danos morais.

C o b ra n ç a
> A PRINCIPAL ALTERNATIVA para o

recebimento dos valores é a cobran-
ça em juízo, uma vez que a sistemá-
tica do Código Civil estabelece natu-
reza de título extrajudicial às cotas
condominiais, sendo possível a exe-
cução em até três dias, sob pena de
p e n h o ra .

> DE ACORDO COM O STJ, outra hipó-
tese prevista é o estabelecimento de
multas que sejam proporcionais à
gravidade e repetição da conduta do
inadimplente.

> ALÉM DE EVITAR a exposição e o

constrangimento de condôminos em
débito, o advogado Diovano Rosetti
também recomenda aos síndicos a
c o b ra n ç a .

> ELE EXPLICA que também é possível
tentar a resolução sem o aciona-
mento judicial, inclusive tentando o
parcelamento da dívida.

Caso
> EM VITÓRIA, a proprietária de um

apartamento acionou a Justiça após
o condomínio desprogramar os ele-
vadores que davam acesso ao andar
de sua residência. A Justiça negou o
pedido pelo fato de a medida ter sido
aprovada em assembleia com a con-
cordância da autora.

“O sindicato vem
sugerindo uma

taxa extra para quem
passa média de três
meses inadimplente”Gedaias Freire da Costa, advogado
e diretor jurídico do Sipces

Toyota convoca recall
do Etios e Corolla
SÃO PAULO

A montadora Toyota convocou
ontem recall de cerca de 300 mil
veículos dos modelos Corolla e
Etios devido a uma falha em uma
peça que integra o sistema de air-
bag dos carros que pode provo-
car lesões graves e até fatais em
motoristas e passageiros.

Segundo a empresa, os mode-
los do Corolla que podem apre-
sentar o problema foram produ-
zidos de 9 de janeiro de 2012 a 14
de fevereiro de 2014, enquanto os
do Etios foram fabricados entre 7
de maio de 2012 e 29 de setembro
de 2014.

O recall abrange 114.539 unida-
des de modelos Corolla e 91.353
do modelo Etios.

Uma investigação realizada pe-
lo fornecedor da peça, chamada
“deflagrador ” e que integra o sis-
tema de airbag, verificou a degra-
dação do componente após lon-
gos períodos de exposição a altas
temperaturas, grandes variações

de temperatura e alta umidade.
Com isso, a peça ficaria mais

suscetível a se romper inadequa-
damente em caso de colisão do
veículo, provocando a dispersão
de fragmentos de metal do defla-
grador, juntamente com a bolsa
do airbag, causando “lesões físi-
cas graves, ou até mesmo fatais,
ao motorista e aos demais ocu-
pantes do veículo”.

A montadora vai substituir, a
partir do próximo dia 14, o defla-
grador do airbag do motorista.

Para saber como agendar a tro-
ca, o motorista deve entrar em
contato com a rede de concessio-
nárias da Toyota.

A montadora ainda disponibi-
liza os telefones 0800 703 02 06 e
0800 5398 727 (Lexus).

Também foram afetados mo-
delos do Corolla produzidos de
24 de outubro de 2007 a 23 de
dezembro de 2009, num total de
97.796 unidades. Neste último ca-
so, a campanha de correção será
feita em duas etapas.
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FERROVIA: renovação de contratos resulta em investimentos e empregos

Mais prazo em contratos
de rodovias e ferrovias
SÃO PAULO

O secretário executivo do Pro-
grama de Parcerias de Investi-
mento (PPI), Wellington Moreira
Franco, afirmou ontem, que exis-
tem contratos de concessões, es-
pecialmente em rodovias e ferro-
vias, que podem ser prorrogados
e gerar investimentos e empregos
imediatamente, isso sem a neces-
sidade de mudanças contratuais.

A declaração foi dada durante o
Fórum Brasileiro Especial de In-
fraestrutura, em São Paulo. “Além
dos 34 projetos que listamos ini-
cialmente, estudamos outros. Em
rodovias e ferrovias temos possi-
bilidade de fazer prorrogações e
ampliações, respeitando os con-
tratos, sem mudanças de nature-
za contratual”, afirmou.

Ele ainda disse que o Ministério

do Planejamento trabalha junto
com o Tribunal de Contas da
União (TCU), a Controladoria-
Geral da União (CGU) e a Advo-
cacia-Geral da União (AGU) para
resolver a questão de concessões
anteriores que enfrentam dificul-
dades financeiras e operacionais.

“Se queremos segurança jurí-
dica, precisamos resolver os pro-
blemas que foram criados pelo
governo passado e que estão ge-
rando relações tensas, financei-
ras e operacionais nos consór-
cios”, disse.

“Precisamos ter soluções que
estejam de acordo com o am-
biente de segurança jurídica,
com transparência, concorrên-
cia. Como vai ser enfrentado, ain-
da não se sabe, mas só será se ti-
ver segurança jurídica, transpa-
rê n c i a ”, completou.


