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Terreno é penhorado para
pagar dívida de condomínio
Empresário passou
10 meses sem pagar
taxa e nem aluguel
de apartamento. O
débito ficou acumulado
em 75 mil reais

Ana Eliza Oliveira

Um empresário de Vitória te-
ve um terreno na Mata da
Praia penhorado para qui-

tar um débito referente a taxa de
condomínio. Ele morava em um
apartamento na Praia da Canto e
chegou a dever R$ 75 mil.

O advogado do condomínio,
Diovano Rosetti, contou que o em-
presário alugou o apartamento pe-
lo valor de R$ 2.500 ao mês, en-
quanto a taxa de condomínio era
de R$ 800. E não pagou nem um
valor nem o outro.

O condômino alegou que não ti-
nha condições financeiras para
quitar a dívida de 10 meses de uso
do imóvel. Com juros e multas, ao
longo de dois anos, o débito chegou
a R$ 75 mil. “Porém, encontramos
um imóvel dele na Mata da Praia
que poderia ser vendido para hon-

rar o pagamento. Avaliado em R$
400 mil, ele será leiloado, e o valor
restante, devolvido ao dono do
i m óve l ”, explicou Rosetti.

A advogada especialista em Di-
reito Imobiliário Bruna Lyra Du-
que afirma que, antes de comprar
o imóvel, o comprador deve tomar
conhecimento da quota condomi-
nial que irá assumir.

“O comprador precisa ter em
mente que ele poderá ser privado
do próprio uso do imóvel em caso
de dívidas”, explicou.

O presidente do Sindicato Pa-
tronal de Condomínios (Sipces),
Cyro Bach Monteiro, explicou
que é cada vez maior o número de
imóveis leiloados para o paga-
mento de dívidas referentes ao
não pagamento da taxa.

Para tratar do que pode e do que
não pode ser penhorado, existe a
Lei 8.009/1990, afirma o advogado
do Sipces, Roberto Garcia Merçon:

“Se a família reside no imóvel
dado como garantia, ele não pode-
rá ser leiloado. No caso de dívida
de condomínio, o próprio imóvel
pode ser vendido para quitá-la. No
caso dos fiadores, mesmo os que só
têm um imóvel, eles podem ter de
abrir mão do bem para pagar débi-
tos de pessoas avalizadas.”
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ROSETTI disse que terreno será leiloado e que valor restante será devolvido
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15 anos sem pagar
O dono de um apartamento de

três quartos num condomínio de
padrão médio da Praia do Canto
viu seu imóvel ser vendido para
pagar a dívida de condomínio.

Ele ficou 15 anos sem pagar a
taxa, que era de R$ 400. O valor
do débito chegou a R$ 110 mil,
com juros e correções. Após
ação tramitar 12 anos, o aparta-
mento será vendido em leilão.

Perdeu apartamento
A moradora de um prédio de

alto padrão na Praia do Canto,
em Vitória, onde cada andar ti-
nha um apartamento de quatro
quartos e suíte, ficou devendo
R$ 280 mil de taxa de condomí-
nio. O apartamento, avaliado no
valor de R$ 700 mil, irá a leilão
para quitar a dívida.

O valor restante será devolvi-
do à proprietária.

A mulher não pagou
Um engenheiro que tinha um

apartamento avaliado em R$
750 mil na avenida Desembarga-
dor Sampaio, em Vitória, deixou
o apartamento com a mulher,
que não pagou o condomínio.

Para quitar a dívida, o bem foi
penhorado e levado a leilão. Ao
ser arrematado o apartamento,
os débitos com o condomínio fo-
ram quitados e o dinheiro res-
tante foi devolvido aos donos.


