


O primeiro trimestre do ano é um 
momento complicado para quem 
não possui planejamento financeiro. 
Nele, a inadimplência atinge seus 
maiores patamares devido ao com-
portamento consumista e irrespon-
sável da grande maioria dos brasi-
leiros. É nesse período que chegam 
as faturas do cartão de crédito com 
as compras de fim de ano e as via-
gens de férias e do carnaval. Essas 
despesas são, muitas vezes, feitas 
com dinheiro que não se tem ou 
que seria utilizado para outros fins, 
como quitação do 
condomínio, IPTU, 
IPVA, matrícula e 
compra do mate-
rial escolar, dentre 
outros. 

Muitas pessoas 
não aproveitam 
as vantagens de 
ser um poupador 
quitando o IPTU 
à vista, com des-
conto de 11%, ou 
o IPVA, com des-
conto de 3%. Pode parecer pouco, 
mas se comparado ao rendimento 
da poupança 0,5% a.m. mais TR, 
é uma grande vantagem. Enfim, é 
a velha cultura que o ano só inicia 
após o carnaval. É nesse momento 
que as pessoas começam a tentar 
se organizar, só que o condomínio 
continua tendo suas obrigações fi-
nanceiras e, com a inadimplência, 
ele apresenta dificuldades para hon-
rar seus compromissos, tendo que 
recorrer a empréstimos ou atrasar 
suas contas, gerando mais ônus com 
juros do empréstimo e de mora.

A gestão da cobrança dos condo-
mínios deve ser muito bem planeja-
da e  rigorosa. Quanto mais tempo 
o condomínio deixar passar, maior 
a chance de não receber de forma 
amigável. E o pior, a inadimplência 
vai aumentando, impactando cada 
vez mais a capacidade de pagamen-

to do condomínio. Tal cobrança pode 
ser realizada por uma empresa es-
pecializada, que traçará um plano de 
ação levando em conta a redução de 
custos e respeitando a legislação em 
vigor. 

 Deve ser levado em consideração 
ainda que, na cobrança de débitos, 
o inadimplente não será exposto ao 
ridículo, nem submetido a qualquer 
tipo de constrangimento ou ameaça.  
Ademais, em hipótese alguma deve- 
se divulgar em quadro de avisos 
os nomes, apartamentos e valores 

dos condôminos 
inadimplentes.

O valor do con-
domínio inadim-
plente deve ser 
atualizado por 
uma tabela dis-
ponibilizada men-
salmente no site 
do TJMG, (http://
www.tjmg.jus.
br/portal-tjmg /
processos/indi-
cadores/fator-de-

-atualizacao-monetaria.htm), que é 
baseada na variação da ORTN/OTN/
BTN/TR/IPC-R/INPC, índices infla-
cionários mais taxa referencial, que 
trazem o valor passado para o valor 
presente, mais 1% a.m. (juros legais) 
e 2% de multa.

A cobrança administrativa é sem-
pre vantajosa para ambas as partes. 
A esfera judicial só deve ser consi-
derada como última hipótese, já que 
é morosa e onera o condomínio com 
custas processuais. Analisar o mo-
tivo da inadimplência também nos 
permite diagnosticar um plano mais 
assertivo de cobrança. Às vezes, é 
preferível fazer um acordo mais es-
tendido extrajudicialmente do que 
ter uma grande demanda judicial.  
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Síndicos devem planejar cobrança assertiva 
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