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TAXA DE CONDOMÍNIO

Síndicos mandam 842
devedores para o SPC
Com o aumento
da inadimplência,
moradores estão com
nome negativo por
atrasos no pagamento
da taxa do condomínio

Thaíssa Dilly

Atraso no pagamento da taxa
de condomínio levou 842
moradores a terem os seus

nomes negativados no Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC). Além
disso, 112 devedores já estão sendo
cobrados judicialmente pelo não
pagamento da taxa.

O levantamento é do Sindicato
Patronal de Condomínios (Sip-
ces), que estimou um aumento de
28% no envio de avisos de negati-
vação, de janeiro a setembro em
comparação ao ano anterior.

Na Grande Vitória, conforme
dados do Sipces, existem 4 mil

condomínios, totalizando 80 mil
unidades imobiliárias.

Segundo o advogado e assessor
jurídico do Sipces, Roberto Mer-
çon, de janeiro a setembro deste
ano, 842 avisos de negativação fo-
ram enviados aos inadimplentes, o
q u e  t o t a l i z a  u m  v a l o r  d e
R$ 2 milhões em débitos.

“O número de moradores ina-
dimplentes com a taxa de condo-
mínio está aumentando a cada dia,
principalmente, devido à crise eco-
nômica do País”, disse o advogado.

Segundo Merçon, 112 condômi-
nos estão sendo cobrados judicial-
mente, representando um valor de
R$ 707 mil em débitos.

O sindicato orienta os condomí-
nios a realizem assembleias com os
moradores para determinar os
procedimentos administrativos em
relação às cobranças dos débitos.

“Uma ideia é conceder anistia
por um período determinado, co-
mo por exemplo, dar desconto nos
juros ou possibilitar o parcela-
mento, entre outros descontos pa-

ra o pagamento à vista, como for-
ma de resgate do crédito”, disse o
a d vo g a d o.

De acordo com o vice-presidente
do Sipces, Gedaias Freire da Costa,
o Estado teve uma alta de 28% na
negativação dos inadimplentes,
comparado ao ano passado.

“Em termos de valores cobra-
dos, houve um acréscimo de 36%
na demanda. Das ações judiciais
de cobranças, o aumento foi de
42%”, explicou o vice-presidente.

Segundo o diretor da MGM Ad-
ministradora de Condomínio
Glauco Marinho, os síndicos têm
optado por mandar os inadim-
plentes para o SPC e Serasa, além
de cobrar judicialmente a dívida.

“Todo mês enviamos entre 40 e
50 processos de cobrança para ne-
gativação. A maioria se refere a mo-
radores de baixa renda, principal-
mente, das classes C e D. Com o ob-
jetivo de reduzir a inadimplência,
concedemos desconto em juros, ou
pagamento à vista, e até parcela-
mos as dívidas”, afirmou o diretor.
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ROBERTO MERÇON disse que a crise econômica aumentou a inadimplência

E N T E N DA

Negativação totaliza 2 milhões em débitos
Inadimplência
> O NÚMERO DE MORADORES inadim -

plentes com a taxa de condomínio
está aumentando a cada dia, princi-
palmente, devido à crise econômica.

> NA GRANDE VITÓRIA, conforme da-
dos do Sindicato Patronal de Condo-
mínios (Sipces), existem 4 mil con-
domínios, totalizando 80 mil unida-
des imobiliárias.

> DE JANEIRO A SETEMBRO deste ano,
842 avisos de negativação foram en-
viados aos inadimplentes, o que to-
taliza R$ 2 milhões em débitos.

> 112 CONDÔMINOS estão sendo co-
brados judicialmente, representan-

do um valor de R$ 707 mil em débi-
tos.

> O SINDICATO ORIENTA os condomí-
nios a realizarem assembleias com
os moradores para determinar os
procedimentos administrativos em
relação às cobranças dos débitos.

Negociação
> UMA IDEIA É CONCEDER anistia por

um período determinado, como por
exemplo, dar desconto nos juros ou
possibilitar o parcelamento, entre
outros descontos, para o pagamento
à vista, como forma de resgate do
crédito.

> O ESTADO TEVE UMA ALTA de 28% na
negativação dos inadimplentes,
comparado ao ano passado.

> EM TERMOS DE VALORES c o b ra d o s ,
houve um acréscimo de 36% na de-
manda. Das ações judiciais de co-
branças, o aumento foi de 42%.

> SOMENTE na MGM Administradora
de Condomínio, todo mês são envia-
dos entre 40 e 50 processos de co-
brança para negativação.

> A MAIORIA está relacionada a mora -
dores de baixa renda, principalmen-
te, das classes C e D.

Fonte: Sipces, MGM Administradora de Con-
domínio, e especialistas.

ANÁLISE

“Devedor corre o
risco de ter leiloado
imóvel ou garagem”

“Existem dois tipos de devedores.
Algumas pessoas têm por caracte-
rística o descontrole orçamentário,
outras ficam inadimplentes devido
a problemas de saúde, como altos
gastos com remédios, ou financei-
ros, como o desemprego.

Quem está inadimplente com
suas taxas condominiais deve evitar
o acúmulo e prolongamento do pa-
gamento. Porque, em caso da dívida
ser cobrada na Justiça, corre o risco
de ter leiloado seu imóvel ou gara-
gem para pagamento do débito.

Recomendo que negociem com o

condomínio, que pode conceder
descontos ou parcelar a dívida.

Com o Novo Código Civil, as co-
branças da taxa podem ser levadas
ao protesto de títulos a partir do 1º
mês de débito. O novo código con-
figura a mora do devedor.

Os condomínios seguem um pro-
cedimento: notificar o devedor so-
bre a dívida e, se não houver um re-
torno, é feito o protesto de título, e o
devedor terá seu nome negativado.
As dívidas também podem ser leva-
das à Justiça, onde poderá ser feita
a penhora dos bens do devedor”.

João Eugênio
Modenesi Filho,

advogado especialista em
Direito do Consumidor

D I V U LG AÇ ÃO

GUSTAVO KUERTEN foi pessoalmente ao julgamento no Carf

Guga Kuerten chora em julgamento
SÃO PAULO

Para se livrar do pagamento de
multas e impostos que podem ul-
trapassar os R$ 5 milhões, o tenis-
ta Gustavo Kuerten foi pessoal-
mente ao Conselho Administrati-
vo de Recursos Fiscais (Carf )
acompanhar o julgamento do re-
curso contra o lançamento da Re-
ceita Federal, ontem.

De paletó, sem gravata, o atleta
tomou o microfone para fazer sua
defesa — um gesto atípico, geral-
mente feito apenas pelos advoga-
dos —, apelou aos conselheiros e
até chorou. O julgamento foi sus-
penso por um pedido de vista e

será retomado em novembro. A
relatora, Patrícia da Silva, chegou
a votar a favor do recurso de Guga
e duas conselheiras foram contra.

“O tenista vai estar sempre no
nosso coração, nosso querido Guga,
que todo o Brasil conhece. Mas, in-
dependentemente disso, estamos
tratando de uma questão tributária,
que não tem a ver com a emoção e
temos de separar essas coisas”, afir-
mou a conselheira Maria Helena
Cotta Cardozo antes de dar voto
contrário ao recurso do atleta.

Os conselheiros foram didáti-
cos e até pediram desculpa por
usar “ju r i di q u ês ”. “Estamos exa-
minando uma questão de direi-

to”, ponderou a relatora.
O julgamento deve servir como

jurisprudência para recursos de
outros atletas. Na ação, a Receita
questiona o pagamento de Impos-
to de Renda sobre rendimentos
com patrocínios e de torneios entre
1999 e 2002 por meio da empresa
Guga Kuerten Participações.

Para a Receita, o rendimento é
do próprio Guga, que deveria ser
tributado como pessoa física. O
atleta defende que precisa de uma
estrutura empresarial para exer-
cer as atividades, por isso a remu-
neração decorrente de direito de
imagem, por exemplo, é de sua
empresa, e não só da pessoa física.


