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Distribuição mensal gratuita em Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga e Cubatão

É crime e dá cadeia!

Há, até, legislação específica: a pena pela morte de animais é de três meses a um ano de reclusão, além do pagamento de multa e o 
responsável pelo envenenamento pode responder pelo crime de maus tratos aos animais. E o condomínio, pode ser responsabilizado 

pela morte do animal? Saiba como proceder nesses casos. Página 12.
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TJ-SP - Apelação APL 
00510355020098260562 SP 0051035-
50.2009.8.26.0562 (TJ-SP)
Data de publicação: 20/05/2014
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Vaza-
mento em tubulação hidráulica de uso co-
mum. Conserto incorretamente realizado 
pelo condomínio. Necessidade de correção 
por condôminos titulares da unidade autô-
noma afetada. Ressarcimento devido. Cul-
pa exclusiva do condomínio. Danos morais 
não configurados. Juros moratórios devidos desde os desembol-
sos porque desconhecida a data exata do ilícito absoluto. Su-
cumbência recíproca reconhecida. Apelações providas em parte.

TJ-SP - Apelação APL 02317571520068260100 SP 0231757-
15.2006.8.26.0100 (TJ-SP)
Data de publicação: 26/09/2014
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Assembleia - Nulidade - Não 
caracterização - Aprovação de obras - Benfeitorias úteis, que po-
tencializam o aproveitamento a área comum do condomínio, cujo 
quórum depende do voto da maioria dos condôminos - Incidência 
do art. 1.341, II, do CC. Obras que não importaram em modifica-
ções capazes de comprometer o conjunto arquitetônico e, por-
tanto, não são consideradas alterações de fachada do edifício 
- Sentença mantida - Recurso desprovido.

TJ-RS - Apelação Cível AC 70063291934 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 27/05/2015
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DES-
PESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE 
COBRANÇA. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Na ação de 
cobrança, uma vez demonstrado o fato constitutivo do direito do 
autor, ao réu incumbe fazer prova do pagamento por aplicação 
da regra contida no inc. II do art. 333 do CPC. - Ausente compro-
vação impõe-se a procedência da ação. RECURSO DESPROVI-
DO. (Apelação Cível Nº 70063291934, Décima Oitava Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, 
Julgado em 21/05/2015).

TJ-SP - Apelação APL 00200598320128260003 SP 0020059-
83.2012.8.26.0003 (TJ-SP)
Data de publicação: 19/08/2014
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Modificação de porta de en-
trada da unidade - Alteração que não é da fachada - Fotografias 
que demonstram semelhanças entre as duas portas - Rigorismo 
exacerbado da vida condominial que deve ser combatido, sob 
pena de tornar inviável a convivência entre moradores - Inocor-
rência, de outra banda, de reparo moral indenizável - Recurso 
parcialmente provido para permitir a manutenção da porta insta-
lada pelo condômino, repelidos os danos morais e invertidos os 
ônus sucumbenciais.

IGPM - (FGV)

INPC (IBGE)

IPC (FIPE)

IPCA/IBGE

POUPANÇA

SAL. MÍNIMO

Salário contribuição   Alíquota (%)
Até R$ 1.830,29   8,00
De 1.830,30 até R$ 3.050,52     9,00
De R$ 3.050,53 até R$ 6.101,06  11,00

Contribuição do INSS
Trabalhador assalariado

Imposto de Renda

Base de Cálculo   Alíquota     Parcela a deduzir
Até R$ 1.903,98                                             –                    isento
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65        7,5% 142,80
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05         15% 354,80
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68      22,5% 636,13
Acima de R$ 4.664,68                       27,5% 869,36

INSS - Pagamento até o dia 10 do 
mês subseqüente ao de competên-
cia. Não havendo expediente ban-
cário, o prazo é prorrogado para o 
1º dia útil seguinte. A partir desse 
vencimento, multa de 4% (dentro de 
30 dias), 7% (de 30 a 60 dias). Juros 
de 1% ao mês. Na dúvida, consulte o 
Núcleo de Orientação ao Contribuin-
te do INSS pelo telefone: 0800-780-
191. Alíquotas para determinar base 
de cálculo do IRRF: 8%, 9% e 11%.
GRPS - 20% sobre a Folha, como 
parcela do condomínio. 1%, 2% ou 
3% sobre a folha, contribuição de 
acidente de trabalho. No Caso dos 
Condomínios, a alíquota é de 2%, 
devendo ainda ser aplicado sobre 
esta alíquota o FAP (Fator Acidentá-
rio de Prevenção) para que seja ob-
tido o RAT ajustado. 4,5% sobre a fo-
lha, contribuição de terceiros (SESC, 

Obs.: Empregador: alíquota 12%
Fonte: Portaria MPS/MF

Deduções: 1) R$ 189,59 por dependente; 2) Pensão alimentícia;
3) Valor de contribuição pago, no mês, à Previdência Social; 
4) R$ 1.903,98 por aposentadoria para quem já completou 65 anos.

Janeiro chegando e mais 
um ciclo começa em nossas 
vidas. É hora de colocar no 
papel os planos que dese-
jamos realizar em 2020, um 
novo ano, uma nova déca-
da! O que você quer para o 
seu condomínio nessa nova 
jornada? 

Para os síndicos que da-
rão continuidade ao manda-
to, o momento é ideal para 
dar uma respirada e fazer 
uma análise da conjuntu-
ra atual: o que fizemos até 
agora? O que faremos até o 
término da gestão? E com is-
so avaliar aquilo que já deu 
certo e também as falhas 
que precisam ser aprimora-
das ou corrigidas. Sempre é 
tempo de olhar para dentro 
com uma boa dose de auto-
crítica!

Para os síndicos que ini-
ciam neste início de ano uma 
nova gestão, o primeiro mês 
do ano traz o frescor neces-
sário para começar dando 
todo o gás em prol do bem 
comum e benefício coleti-
vo. E o Jornal do Síndico é, 
sem dúvidas, um importante 
companheiro nessa cami-
nhada à frente da adminis-
tração do condomínio. 

Buscando informações 
atualizadas, dicas, notícias 
jurídicas... com assuntos 
diversificados e sempre an-
tenadas, nossas matérias 
estão sempre oferecendo 
variedades sobre esse amplo 
universo dos condomínios 
aos nossos queridos leitores 
há mais de 20 anos!

Nesta edição de janeiro, 
começamos o ano, dentre 

outras novidades, com um 
artigo na editoria de Finan-
ças sobre decisão recente do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) a qual determinou que 
a isenção de taxa condomi-
nial não pode ser tributada 
pelo Imposto de Renda, uma 
informação de extremo inte-
resse a muitos síndicos! 

O colegiado da Primeira 
Turma do Superior Tribunal 
de Justiça considerou que a 
isenção corresponde à dis-
pensa de uma despesa de-
vida em razão da convenção 
condominial – e não a uma 
receita. Leia mais sobre nes-
ta edição do JS.

Essa e outras matérias 
quentinhas você pode confe-
rir nesta primeira edição de 
2020. Tenha uma boa leitura 
e um excelente ano!

Mês de janeiro deve ser sinônimo de 
planejamento para síndicos e condomínios
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nossa mensagemexpediente

SENAI etc.). 
Salário Família
- Até R$ 877,67
R$ 45,00 (por cota)
- De R$ 877,68 até R$ 1.319,18
R$ 31,71 (por cota)
Obrigações
- Admissão/Demissão:
Comunicar ao Ministério do Traba-
lho até o dia 7 do mês seguinte.
- Recolhimento do INSS:
Até o dia 2 do mês subsequente.
- Recolhimento do FGTS: 8% sobre a 
folha de pagamento, até o dia 7 do 
mês seguinte.
- Recolhimento do PIS:
1% sobre a folha de pagamento, até 
o 20º dia do mês. 
- Recolher o ISS à Prefeitura Munici-
pal, conforme a data da tabela divul-
gada pela Prefeitura, sobre o serviço 
prestado.

Para os síndicos
que iniciam neste 

início de ano uma nova 
gestão, o primeiro 
mês do ano traz o 

frescor necessário para 
começar dando todo 

o gás em prol do bem 
comum e benefício 

coletivo. E o Jornal do 
Síndico é, sem dúvidas, 

um importante 
companheiro nessa 
caminhada à frente 

da administração do 
condomínio

“

(13)
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Quando o síndico
dá mau exemplo
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administração

O síndico é o guardião da 
convenção do condomínio e 
cabe a ele zelar pela execu-
ção das leis, regras de convi-
vência, cuidados com a ma-
nutenção e preservação das 
estruturas, bem como liderar 
o esforço em prol da harmo-
nia e pleno funcionamento do 
condomínio com o intuito de 
maximizar os recursos e dimi-
nuir os prejuízos, em nome do 
bem comum. 

Não é exagero, portanto, 
afirmar categoricamente que 
o síndico – mais do que qual-
quer outro condômino – tem 
por obrigação ser um mora-
dor exemplar, no tocante à 
obediência às normas do con-
domínio, justamente porque 
ele, mais do que ninguém, 
sabe da existência de tais re-
gras e também a importância 
de segui-las. 

Entretanto, é fato que, na 
prática, nem sempre é isso 
que se vê. Existem os bons 
e os maus síndicos, ou seja, 
aqueles que ao invés de da-
rem o bom exemplo, servem 
de modelo daquilo que não 
deve ser feito no âmbito da 
convivência coletiva. Mas, se 
o síndico é quem ocupa o pos-
to de representante capaz de 
impor a ordem no condomí-
nio e punir quem não está de 
acordo com as normas, quem 
o advertirá ou multará caso 
ele ultrapasse limites?

Essa foi a dúvida levan-

tada pela professora Camila 
Castro que mora com o espo-
so e uma filha de 2 anos em 
um condomínio residencial 
na cidade de João Pessoa 
(PB). Ela conta que a solução 
encontrada para punir o sín-
dico do seu condomínio por 
reiteradas infrações foi levar 
as denúncias ao Conselho Fis-
cal do prédio e os conselhei-
ros aplicaram as penalidades 
devidas. 

“Embora a nossa conven-
ção já previsse a aplicação de 
advertência e multa por parte 
do conselho em cima do sín-

dico, os conselheiros só toma-
ram uma atitude depois que 
eu e um grupo de moradores 
reunimos várias provas com 
fotos e depoimentos de infra-
ções repetidas e ameaçamos 
destituir o síndico”, relata a 
moradora. 

Dentre as infrações, Cami-
la conta que a ocupação inde-
vida de vagas de garagem era 
a mais comum. “Não apenas 
o síndico, mas também a sua 
esposa, os filhos e as noras 
estacionavam os carros em 
locais inapropriados, obs-
truindo vias e inclusive ocu-

pando vagas de terceiros sem 
autorização, como se fossem 
donos do prédio”.

Fora isso, também foi re-
gistrado por fotografias o 
mau uso das instalações da 
piscina, em que o próprio sín-
dico e seus familiares bebiam 
e se alimentavam dentro da 
água, portando copos e pra-
tos de vidro, o que obviamen-
te não é permitido. 

“Inicialmente, foram re-
gistradas queixas no livro de 
ocorrências do condomínio, 
mas isso foi totalmente igno-
rado. Com o passar do tempo, 
vários moradores foram se in-
comodando com esta conduta 
completamente inapropriada 
e incompatível com o posto 
de síndico. A destituição só 
não foi feita, pois o mandato 
já estava para terminar”, con-
cluiu a moradora. 
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Condomínio residencial 
pode proibir locação por 

meio do AIRBNB?

artigo

O mundo pede, o mundo precisa e todo mundo que com-
põe a humanidade tem direito à Saúde Mental. Direito à Saú-
de Mental e a informações sobre Saúde Mental. Somente as 
corretas informações sobre tudo o que pode produzir Saúde e 
Saúde Mental nas vidas dos indivíduos é que conseguirão aju-
dar as pessoas a terem vidas mais harmônicas, mais felizes, 
mais saudáveis, com mais sentido e com mais propósitos que 
façam bem a todos.

Precisamos falar sobre Saúde Mental e sobre absolutamente 
tudo o que diz respeito às múltiplas dimensões da Saúde Men-
tal dos indivíduos e das instituições sociais. Precisamos falar 
sobre Saúde Mental e ensinar os indivíduos a pensarem sobre 
as condições pessoais, sociais, materiais, culturais, subjetivas e 
objetivas nas quais vivem, nas quais se relacionam e nas quais 
reproduzem as suas existências.

Todo ser humano precisa aprender a cuidar da sua Saúde 
Mental e da Saúde Mental das pessoas com quem convive e com 
quem se relaciona no dia-a-dia. A Campanha Janeiro Branco, a 
maior Campanha do mundo em prol da construção de uma cul-
tura da Saúde Mental na humanidade, nasceu para tornar rea-
lidade o ideal de um mundo mais saudável em relação a tudo o 
que diz respeito à subjetividade dos indivíduos.

Por isso, precisamos falar sobre Saúde Mental, convidando as 
pessoas para cuidarem de si e da saúde de todos, contribuindo 
para um mundo com mais sentidos, mais harmonia e mais cul-
turas saudáveis para as mentes, os corpos e as relações sociais 
de todos. Em 2020, esse será o convite que a Campanha Janeiro 
Branco fará ao mundo: precisamos falar sobre Saúde Mental!

Porém, para falarmos sobre Saúde Mental com todas as pes-
soas e todas as instituições do mundo, precisamos ser didáticos, 
pedagógicos e, fundamentalmente, precisamos ajudar as pesso-
as a entenderem o que é Saúde Mental – o que é Saúde Mental 
e do que é feita a Saúde Mental dos indivíduos! 

Por isso, de agora até Janeiro de 2020, a Campanha Janeiro 
Branco convida todo mundo a pensar em formas, estratégias, 
temas, questões, assuntos, ações, iniciativas e abordagens capa-
zes de inspirar e de estimular as pessoas e as instituições sociais 
a refletirem sobre Saúde Mental e as suas variadas facetas, as 
suas múltiplas dimensões – conforme as sugestões a seguir na 
forma de posts espalhados pelas nossas redes sociais:

Visite as nossas redes sociais, compartilhe os nossos posts e 
as nossas reflexões, convide amigos e amigas a fazerem o mes-
mo.

 “Precisamos falar sobre saúde mental e sobre tudo o que diz 
respeito à saúde mental das pessoas, das sociedades e de toda 
a humanidade!”

Janeiro Branco
Mais do que nunca, é preciso 

falar sobre saúde mental

*Joan Montecalvo
Eichemberger Silva

A locação através do Air-
bnb parece à solução ideal. 
Mas antes, veja alguns cui-
dados para agir na legalida-
de: A plataforma Airbnb está 
disponível desde 2012 e já no 
começo sua operação trouxe 
questionamentos jurídicos, 
principalmente quando o 
imóvel anunciado se encontra 
em prédio residencial. 

Atualmente, as opiniões 
sobre a plataforma on-line do 
Airbnb divergem, pois para 
uns é uma locação por tem-
porada (previsto na legisla-
ção específica do inquilinato), 
para outros um serviço de 
hotelaria ou hospedagem (de 
cunho comercial).

Diante dessa divergên-
cia, pode ocorrer o desvio de 
finalidade do condomínio, 
alterando sua dinâmica e 
certamente fragilizando sua 
segurança. O Poder Judiciá-
rio é constantemente deman-
dado para julgar conflitos de 
interesses entre proprietários 
e condomínios, de modo que, 
em alguns estados, já existe 
jurisprudência formada a res-
peito da operação Airbnb em 
prédios residenciais.

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo defende que o In-
teresse coletivo (convenção 
de condomínio, regulamento 

interno e decisões das assem-
bleias gerais) se sobrepõe ao 
interesse individual. Os mais 
recentes julgados corroboram 
com a maioria das decisões 
restritivas nas assembleias, 
onde resta a locação por meio 
do Airbnb como uma forma 
não residencial em sua es-
sência, pois - ainda que para 
temporada - a locação por tal 
meio é voltada à alta rotativi-
dade, semelhante aos hotéis 
e hospedarias (como inclusive 
é divulgado no site do Airb-
nb).

E a coletividade se ma-
nifesta majoritariamente 
contra a plataforma Airbnb, 
apesar dos protestos de al-
guns proprietários que ale-
gam ofensa ao seu direito de 
propriedade, mencionando a 
previsão de locação por tem-
porada na Lei 8.245/91, a ine-
xistência de restrição conven-
cionada ou regulamentada e 
a manutenção da finalidade 
residencial no condomínio.

Porém, tais argumentos 
não se sustentam em razão 
de critérios importantes, tais 
como a finalidade residencial 
para a qual o condomínio foi 
criado, a segurança dos mo-
radores e a soberania das de-
cisões restritivas em assem-
bleias. Cumpre esclarecer que 
não se trata de proibição de 
locação residencial para tem-
porada, prevista na legisla-

ção, mas sim daquela com ca-
racterísticas de hotelaria em 
condomínios com finalidade 
residencial, configurando-se 
assim uma atividade comer-
cial.

Dessa forma, prevalece o 
entendimento de que a utili-
zação da unidade condomi-
nial residencial para hotelaria 
(alta rotatividade) altera a 
rotina e a segurança do con-
domínio, autorizando as me-
didas proibitivas e protetivas 
do interesse dos moradores, 
em desfavor daqueles que 
pretendem obter renda atra-
vés dos seus imóveis median-
te locação on-line. Em suma, 
caso deseje fazer uso da pla-
taforma Aibnb para locar seu 
imóvel, é recomendável certi-
ficar-se previamente quanto 
a tal possibilidade, atentando 
para a natureza do seu con-
domínio, residencial ou co-
mercial.

Verifique a convenção, o 
regulamento interno, conver-
se com o síndico e a adminis-
tração, para sempre agir de 
acordo com as normas e deli-
berações de sua comunidade 
condominial, evitando multas 
e transtornos.

*Joan Montecalvo Ei-
chemberger Silva - Advo-
gado Especializado na Área 
Condominial. Telefone 13 
3327.4811 - Whatsapp 
99706.8061

Imóvel desocupado? Que tal dinheiro extra?



Condomínio tem o direito de combater 
intervenções em fachadas coletivas

cotidiano
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Ao se adquirir um imóvel 
em um condomínio o com-
prador precisa estar ciente de 
que automaticamente está se 
comprometendo a seguir uma 
série de regras que vão desde 
os ditames que norteiam a 
convivência entre os morado-
res até mesmo às normas ar-
quitetônicas do prédio e toda 
a estrutura física no qual está 
inserido o complexo do condo-
mínio. 

Isso implica dizer que o 
morador, ainda que seja pro-
prietário de uma unidade, não 
tem o direito de alterar, mini-
mamente que seja, qualquer 
parte exposta do condomínio, 
mesmo que ela esteja, em 
tese, circunscrita ao imóvel do 
dono, como é o caso de varan-
das e sacadas de apartamen-
tos. Embora parte integrante 
da unidade privativa, a varan-
da ou sacada é constituinte 
também de algo maior que é 
a fachada do prédio, algo que 
não pode ser alterado.

Caso intervenções sejam 
feitas à revelia do que proíbe 
a convenção, o condomínio 
pode ordenar a retirada do ob-

jeto instalado, seja ele um va-
ral, aparelho de ar condiciona-
do, grade, tela protetora, pode 
também ordenar a restauração 
do estado anterior, como des-
fazer uma pintura ou ladrilhos. 

No caso de intervenções 
mais drásticas ou também 
quando há a negativa do con-
dômino em recuperar o espa-
ço ao seu estado inicial, o con-
domínio pode inclusive aplicar 
multas e acionar o morador na 
Justiça, estando acobertado 
pela Lei. Exemplo recente que 
ilustra o tema abordado ocor-
reu no estado de Santa Catari-
na, na capital Florianópolis.

A instalação de um ar con-
dicionado em área inadequa-
da de um condomínio levou a 
Justiça da capital a determinar 
a remoção do aparelho, sob 
pena de multa diária de R$ 1 
mil, em atenção ao pleito for-
mulado pela síndica do pré-
dio. Na ação, a representante 
do condomínio narrou que o 
equipamento foi instalado de 
forma “esdrúxula”, acima da 
entrada do salão de festas, na 
lateral do edifício. 

Em contestação, o dono 

do ar condicionado sustentou 
que seu apartamento apre-
sentava vício estrutural, o que 
impossibilita a colocação do 
aparelho na posição indicada 
no projeto. Ao analisar o caso, 
o juiz Celso Henrique de Castro 
Baptista Vallim observou que a 
colocação do ar condicionado, 
de fato, afrontou duas dispo-
sições legais: as vedações de 

alteração da fachada da edi-
ficação e da utilização com 
exclusividade de área comum 
sem a anuência dos demais 
condôminos. 

Assim, o magistrado en-
tendeu que a parede escolhi-
da para a instalação constitui 
parte comum a ser utilizada 
de forma compartilhada por 
todos os condôminos. Confor-

me a sentença, independente 
da impossibilidade de manter 
o ar condicionado instalado 
no local previsto no projeto, o 
problema deveria ter sido so-
lucionado com a construtora 
responsável, respeitado o pro-
jeto arquitetônico. Com isso, o 
juiz determinou a retirada do 
equipamento da área comum 
num prazo de 60 dias.

Desde que os aplicativos 
que promovem locações por 
temporada – cujo exemplo 
mais bem sucedido é o AirB-
NB – ganharam popularida-
de e adeptos em todo o país, 
muitos síndicos de condomí-
nio empreenderam verda-
deiras “guerras” no sentido 
de frear e impor limitações a 
tal modalidade de aluguel de 
curta temporada.

As razões apontadas pelos 
gestores para justificar o desa-
grado em relação às locações 
temporárias são várias e geral-
mente incluem queixas rela-
cionadas à segurança do pré-

dio, bem como à manutenção 
dos equipamentos e espaços 
de uso coletivo, cuidados es-
ses que os “visitantes de cur-
ta duração” nem sempre têm 
com tanto zelo e afinco quan-
to um morador de longa data. 

Com o intuito de barrar as 
locações via AirBNB, muitas 
ações mobilizaram o Poder 
Judiciário nos últimos anos, 
demandando a interpretação 
e o parecer da Justiça sobre al-
guns aspectos. O entendimen-
to que se tem, até o momen-
to, pelas cortes superiores é 
o de que o condomínio não 
pode impedir o proprietário 

de um imóvel de exercer o seu 
direito legal de alugar o seu 
bem. A locação por tempora-
da, seja ela por quantos dias 
durar, estará sujeita a todas as 
regras condominiais previstas 
pela convenção. 

Uma vez sujeitos às regras 
e obrigações condominiais, 
esses inquilinos temporários 
também têm o direito de go-
zar dos mesmos benefícios 
que os de quaisquer outros 
condôminos e o síndico não 
pode proibir o acesso a ne-
nhum espaço. Esse foi o tema 
de decisão recente da 27ª Câ-
mara de Direito Privado do Tri-

bunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP) a qual determinou, por 
unanimidade, que locatários 
temporários podem usar áre-
as comuns de condomínio lo-
calizado em Bertioga, cidade 
do litoral paulista. 

De acordo com os autos, 
deliberações tomadas em as-
sembleia restringiram o uso 
de equipamentos comuns 
– tais como piscina, churras-
queira e área de lazer – aos 
condôminos, vedando acesso 
a locatários por temporada. A 
proprietária de uma unidade 
ajuizou ação sob a alegação 
de que o impedimento seria 

indevido.
Ao julgar o recurso, o de-

sembargador Alfredo Attié 
afirmou que o condomínio 
não pode impedir que locatá-
rios temporários acessem as 
áreas comuns. “É vedado ao 
condomínio edilício proibir a 
utilização das áreas comuns 
por locatários por temporada. 
Isso porque, inicialmente, não 
é possível a separação dos di-
reitos de cada condômino às 
partes comuns, de sua pro-
priedade exclusiva, pela ínti-
ma conexão entre a unidade 
imobiliária e as frações ideais”, 
escreveu o magistrado.

Condomínio não pode limitar áreas coletivas à inquilinos temporários
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Em um cenário de altas 
taxas de desemprego e cri-
se econômica prolongada, 
muitos brasileiros buscaram 
atividades alternativas para 
manter a renda. Visando a 
uma maior economia, a uti-
lização do ambiente domés-
tico foi a solução mais viável 
encontrada por muitos, to-
davia, transformar o aparta-
mento em local de trabalho 
pode causar alguns transtor-
nos, sobretudo quando isso 
afeta também a vida da vi-
zinhança. 

Nesse sentido, os proble-
mas de se trabalhar em casa 
se multiplicam quando o tra-
balho em questão consiste 
na oferta de algum serviço 
ou mercadoria. Esse é o caso 
da podóloga R. K. da cidade 
de Rio Grande (RS) que aten-
dia clientes em um espaço 
próprio em seu apartamento, 
mas teve que suspender as 
atividades após advertências 
do condomínio, devido ao 
fluxo de pessoas entrando e 
saindo. 

“Cheguei a receber duas 
advertências da síndica e na 
terceira vez foi uma multa, 
alegando que eu estava des-
virtuando a finalidade do 
condomínio que é de mora-

Desvio de finalidade 
do condomínio deve 
ser coibida

dia para uma finalidade co-
mercial. Embora estivesse 
passando por dificuldades 
financeiras na época, decidi 
alugar um ponto comercial, 
pois a essa altura já estava 
tendo constrangimentos com 
os clientes e achei que seria o 
mais correto”, relata a condô-
mina R. K.

Além do trânsito intenso 
de visitantes, outras queixas 
podem surgir. A estudante 
Letícia Silva, moradora de 
um residencial em São Paulo, 
afirma que desde o início do 
ano um condômino de seu 
bloco passou a servir refei-
ções em casa e anuncia isso 
no grupo do condomínio li-
vremente. 

“Além do entra e sai de 
pessoas nos corredores, ba-
rulho, precisamos tolerar o 
incômodo do cheiro de co-
mida o dia inteiro, pois ob-
viamente o apartamento não 
foi projetado para servir de 
cozinha de restaurante”. Le-
tícia aponta, ainda, outros 
aspectos relevantes que re-
forçam o quão inadequada é 
a prática do vizinho: “tanto a 
água quanto o gás são inclu-
sos no rateio geral da taxa do 
condomínio, ou seja, eu que 
moro sozinha estou pagando 

a mesma taxa de alguém que 
mantém um restaurante em 
casa, o que é injusto”, recla-
ma. 

É válido lembrar que a li-
berdade de utilizar um apar-
tamento é limitada pela con-
venção de condomínio, nos 
termos dos artigos 1.332 e 
1.336 do Código Civil, não 
podendo seu proprietário 
agir de maneira a gerar in-
segurança, risco à saúde ou 
perturbação ao sossego dos 
vizinhos e que não é aceitá-
vel que um apartamento seja 
utilizado de maneira comer-
cial, pois isso é ilegal e autori-
za o síndico – se a convenção 
for bem redigida – a aplicar 
multa de até dez vezes o va-
lor da quota do condomínio.

Sendo o condômino rein-
cidente, mesmo após adver-
tências e aplicação de mul-
tas, o síndico pode entrar 
com ação por via judicial e, 
nesse caso, o juiz vai – além 
de proibir a atividade, devido 
ao claro desvio de finalidade 
do imóvel – fixar uma multa 
certamente maior. A ativida-
de comercial deverá ser em-
preendida em um imóvel que 
tenha esse caráter, o que não 
vem a ser a essência do con-
domínio edilício.

ALARME
Em um contexto de violência urbana crescente, todo e 

qualquer elemento que venha a somar mais segurança ao 
condomínio no intuito de proteger as pessoas e o patri-
mônio é bem-vindo. 

Nesse sentido, os alarmes continuam sendo uma op-
ção presente no mercado para quem deseja acrescentar 
um item a mais na proteção predial. O objetivo desse tipo 
de dispositivo é avisar caso seja identificado qualquer tipo 
de invasão.

A comunicação da invasão pode se dar de diferentes 
maneiras: pode ser por meio de avisos sonoros ou mesmo 
de forma silenciosa, por intermédio apenas de mensagem 
para o celular  do síndico ou junto ao sistema de empresa 
de segurança responsável pelo condomínio. 

Dica: é importante fazer uma instalação adequada, que 
não dispare avisos por qualquer coisa, caso contrário o 
alarme perderá a credibilidade com os moradores. O alar-
me só deve ser acionado em situações reais de perigo. 

CONTROLE
DE PRAGAS
Todo mundo deseja ter um imóvel livre de baratas, car-

rapatos, formigas, ratos, cupins e outros animais indese-
jáveis que, além de trazerem sujeira, podem causar preju-
ízos a móveis, fiações e até mesmo à saúde das pessoas, 
por serem vetores de doenças. 

Por isso existem os serviços de dedetização com o in-
tuito de controlar a proliferação desses “visitantes”.

Contudo, esse controle de pragas deve ser feito com 
responsabilidade, pois, ao serem manipulados conteúdos 
químicos altamente tóxicos, os riscos à saúde humana e 
também dos pets é grande caso não sejam usados corre-
tamente em dose e locais adequados. 

Os síndicos devem sempre procurar execução de servi-
ço profissional com uma dedetizadora especializada. 

PODAS 
DE ÁRVORES
Além de colaborar com o meio ambiente, as árvores 

ajudam a compor o ambiente estético de um ambiente, 
mas, quando elas existem no cenário, alguns cuidados 
precisam ser tomados, como por exemplo a poda, ou seja, 
aparar. 

A manutenção, contudo, deve ser feita com cautela, 
nunca ultrapassando 30% da cobertura total, pois ultra-
passado isso pode configurar-se um ato ilegal, podendo o 
seu responsável ser inclusive enquadrado cometendo um 
crime ambiental.

A Lei de Crimes Ambientais (9.605/98) versa sobre os 
atos cometidos em espaços públicos. Portanto, uma das 
primeiras observações que deve ser feita é de que o con-
domínio não tem o direito de intervir em árvores que es-
tão fora de seu perímetro. 

A poda nesses espaços pode ser solicitada pelo con-
domínio entrando em contato com a Secretaria de Meio 
Ambiente ou órgão equivalente em seu município.
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Portão eletrônico: cuidados 
prolongam a vida útil

A segurança é um dos 
motivos pelos quais muitas 
pessoas optam por viver em 
condomínios. Nesse sentido, 
vale destacar que as vias de 
acesso ao interior do prédio 
– seja de pedestres ou veícu-
los - devem ser rigorosamen-
te controlados para que se 
preserve a seguridade local, 
assim, possuir portões ele-
trônicos é fundamental para 
o controle da garagem, so-
bretudo. 

Existem no mercado basi-
camente três tipos de portão 
automático: portão do tipo 
basculante (ideal para locais 
com pouco espaço disponível, 
gastam menos energia); por-
tões automáticos deslizantes 
(rola sobre trilhos e é bastan-
te procurado por ser de fácil 
instalação e necessitar menos 
manutenção) e, por último, 
os portões do tipo pivotante 
(geralmente visto em gran-
des construções, pois tem o 
maior custo de instalação en-
tre os três e requer manuten-
ção recorrente).

Para garantir o pleno fun-
cionamento desses equipa-
mentos, é necessário, por-
tanto, primeiramente fazer 
instalação de produtos de 
qualidade e, posteriormente, 
proceder as devidas manu-
tenções. Fora isso, alguns cui-
dados preventivos podem ser 
tomados a fim de prolongar e 
a vida útil do portão eletrôni-
co, minimizar as chances de 
defeito e, consequentemen-
te, diminuir os incidentes 
em que é preciso recorrer ao 
modo manual, o que diminui 
a eficiência e segurança do 
portão. 

A primeira recomendação 
diz respeito à limpeza: deve-
-se manter o local próximo 
ao automatizador (“motor”) 
sempre limpo e arejado, vi-
sando a evitar a proliferação 
de insetos, bem como o acu-
mulo de umidade. Uma aten-
ção especial deve ser dada 
quanto à aproximação de 
cães, especialmente os ma-
chos, que podem vir a urinar 
no equipamento e provocar a 

oxidação de peças. 
É fundamental manter os 

trilhos limpos e realizar a lu-
brificação das engrenagens 
do sistema. As condições das 
roldanas dos portões desli-
zantes devem ser constante-
mente vistoriadas, pois se o 
sistema de rolamento que-
bra, o portão fica pesado, o 
que sobrecarrega o automa-
tizador, podendo ocasionar o 
colapso. 

Uma preocupação de 
quem mora em regiões úmi-
das – principalmente nas zo-
nas litorâneas – é a ferrugem. 
Outro problema que também 
leva a essa consequência é o 
xixi de cachorros. Uma ma-
neira de lidar com isso é re-
correndo ao processo de gal-
vanização, também chamado 
galvanoplastia.

Ele consiste no tratamento 
de materiais no qual se depo-

sita um metal sobre um subs-
trato que pode ser de metal 
ou não, por meio da redução 
química ou eletrolítica para 
proteção da superfície trata-
da. Isso serve para proteger 
os materiais do portão contra 
as ações do tempo ou de cau-
sas externas. Outras maneiras 
de prevenir a ferrugem são a 
pintura com zarcão e a tinta 
de fundo, porém menos efi-
cientes que a galvanização.

Vistorias periódicas efe-
tivas e serviços de conser-
vação e manutenção de 
qualidade nos elevadores 
trazem confiança, confor-
to, aumento da vida útil do 
equipamento e evitam aci-
dentes. Por outro lado, a 
má utilização do elevador 
é também um dos motivos 
de degradação deste patri-
mônio e até de acidentes.

Mesmo sendo o meio 
de transporte mais segu-
ro do mundo, conforme o 
Corpo de Bombeiros, em 
2019 houve 587 acidentes 
com elevadores no Esta-
do de São Paulo, alguns 
deles fatais. Estes podem 
ter ocorrido, não só pela 
queda do elevador, como 
recentemente em Santos, 
mas também pela pessoa 
ter caído diretamente no 
poço por falhas nos senso-

res de porta ou pelo resgate 
afoito de passageiro preso 
sem esperar o socorro espe-
cializado. 

Por fim, acidentes ocor-
rem até com o próprio pes-
soal da manutenção por 
imprudência ou imperícia 
durante os serviços de insta-
lação e manutenção do ele-
vador.

Portanto, para se evitar 
surpresas, é necessário que, 
antes do síndico contratar 
qualquer empresa de manu-
tenção, verificar, não só as 
referências, mas se ela tem 
algum histórico de reclama-
ções junto à Prefeitura e ain-
da é cadastrada no Sindicato 
das Empresas de Conserva-
ção, Manutenção e Instala-
ção de Elevadores do Esta-
do de São Paulo – SECIESP.  
A maioria dos síndicos não 
se preocupa com isto e não 

acompanha ele próprio, ou 
delega pessoa capacitada, 
para verificar a efetividade 
das inspeções periódicas e 
a qualidade dos serviços. 

Muitos optam pela em-
presa que oferece o mais 
baixo preço mensal do con-
trato de manutenção po-
dendo ocorrer descaso com 
a manutenção ou custos 
muito mais altos com subs-
tituições de peças, muitas 
das vezes desnecessárias. 
Desta forma, agindo com 
responsabilidade, pode-se 
não só cuidar como tam-
bém economizar com os 
elevadores. E muito!

* José Roberto de Aqui-
no Viana é engenheiro me-
cânico, auditor autônomo 
em elevadores. Contato: 
jaquinoviana@gmail.com

Manutenção nos elevadores
* José Roberto de Aquino Viana
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Auditoria em condomínios:
quem poode fazer?

Será que há casos de des-
vios de conduta ou pouca 
transparência nas operações 
e relações. 

QUEM PODE FAZER 
AUDITORIA DE 

DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS OU 

CONTÁBEIS?
No artigo 25, alínea c, do 

Decreto Lei nº 9295/46 que 
cria o Conselho Federal de 
Contabilidade e define as 
atribuições do Contador, diz: 
“São considerados trabalhos 
técnicos de Contabilidade: c) 
perícias judiciais ou extrajudi-
ciais, revisão de balanços e de 
contas em geral, verificação 
de haveres revisão permanen-
te ou periódica de escritas, 
regulações judiciais ou extra-
judiciais de avarias grossas ou 
comuns, assistência aos Con-
selhos Fiscais das sociedades 
anônimas e quaisquer outras 
atribuições de natureza técni-
ca conferida por lei aos profis-
sionais de contabilidade”.

E o artigo 26 complemen-
ta: “... as atribuições definidas 
na alínea c do artigo anterior 
são privativas dos contadores 
diplomados”.

A Resolução do Conselho 
Federal de Contabilidade nº 
560/83 que dispõe sobre as 
prerrogativas profissionais do 
Contador de que trata o arti-
go 25 do Decreto Lei 9295/46, 
no seu artigo 3º, item 34, diz: 
“São atribuições privativas 
dos profissionais da contabi-
lidade: 34) auditoria externa 
independente.” E no parágra-
fo 1º do mesmo artigo, escla-
rece que a auditoria externa 
independente só pode ser re-
alizada por Contadores.

De acordo com o IBRA-
CON-Instituto dos Audito-
res Independentes do Brasil, 
“para atuar como auditor in-
dependente, o profissional 
precisa ser bacharel em Ciên-
cias Contábeis e devidamente 
registrado no CRC de sua re-
gião na categoria contador”.

Em resumo, somente 
Contadores com registro no 
Conselho Regional de Conta-
bilidade podem emitir um re-
latório de Auditoria sobre as 
contas do condomínio.

QUAL É O PAPEL DO 
AUDITOR EM RELAÇÃO A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
CONDOMÍNIO?

O papel do Auditor não 
é justificar, defender, aten-
der expectativas ou executar 
ações em relação à prestação 
de contas do condomínio. 
Isso é obrigação do Síndico 
com o auxílio do Conselho. O 
Auditor através das Normas 
Brasileiro-Internacionais de 
Contabilidade (NBC) realiza 
os trabalhos de auditoria e 
mediante as análises das evi-
dências obtidas durante os 
trabalhos, emiti uma opinião 
técnica sobre a Prestação de 
Contas através de relatório 
escrito.

Assim, como um enge-
nheiro emiti um laudo de uma 
estrutura, um médico emitiu 
um laudo sobre a saúde do 
paciente, o Auditor emitiu um 
“laudo” técnico da prestação 
de contas através do Relatório 
de Auditoria.

A Norma de Auditoria mais 
apropriada para a realização 
de trabalhos de auditoria em 
condomínio é a NBC TO 3000 
que dispõe sobre trabalhos 
de asseguração diferente de 
auditoria e revisão, visto que 
um condomínio não possui 
as demonstrações contábeis 
de uma empresa (Balanço, 
Demonstrativo de Resultado, 
Mutações do Patrimônio Lí-
quido e Demonstração de Flu-
xo de Caixa), mas Prestação 
de Contas, conforme obriga-
ção descrita nos artigos 1348 
e 1350 do Código Civil.

CUIDADO AO CONTRATAR 
UMA “EMPRESA DE 

AUDITORIA” PARA O SEU 
CONDOMÍNIO

Infelizmente, não é inco-
mum, ao começar o serviço 
de auditoria em um novo 
cliente acontecer a seguinte 
situação: O cliente nos infor-
ma que havia uma empresa 
anterior que fazia a auditoria 
do condomínio. Porém, quan-
do verificamos o relatório de 
“Auditoria” e a empresa, des-
cobrimos que a empresa não 
era habilitada para prestar 
serviço de auditoria, o dito 
“Auditor” não era um Conta-

dor e o relatório não seguia 
as orientações contidas nas 
Normas Brasileiro-Internacio-
nais de Contabilidade para 
Auditoria emitida pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade. 
Quando nos deparamos com 
a situação acima, o cliente é 
informado que não conside-
raremos o “Relatório de Audi-
toria” da “empresa de Audito-
ria” nos nossos trabalhos.

AO CONTRATAR UMA 
EMPRESA DE AUDITORIA
É NECESSÁRIO VERIFICAR

O SEGUINTE...
A empresa tem o registro 

da pessoa jurídica no Conse-
lho Regional de Contabilida-
de? A empresa tem como ati-
vidade econômica na Receita 
Federal “Atividades de consul-
toria e auditoria contábil e tri-
butária”?  O profissional que 
emitirá o Relatório de Audito-
ria é Contador com o Registro 
no Conselho Regional de Con-
tabilidade? Se a resposta for 
não a alguma das perguntas 
acima, recomendo que não 
seja feita a contratação.

Cadastro Nacional de 
Auditores Independentes 
(CNAI). O Cadastro Nacional 
de Auditores Independentes 

(CNAI) do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) tem 
o objetivo de cadastrar todos 
os profissionais que atuam no 
mercado de Auditoria Inde-
pendente, para que os Con-
selhos Regionais de Contabi-
lidade (CRC) possam fiscalizar 
o exercício profissional com 
mais eficácia.

 O Auditor Independente 
que faz auditoria em condo-
mínios não é obrigado estar 
no CNAI, porém, estar nesse 
cadastro é um diferencial vis-
to que para se tiver esse re-
gistro é necessário fazer uma 
prova de suficiência onde o 
Conselho Federal de Contabi-
lidade avaliará o conhecimen-
to técnico do Auditor. Então, 
vai mais uma pergunta na 
hora de contratar um Auditor 
Independente para o seu con-
domínio: O Auditor está no 
Cadastro Nacional de Audito-
res Independentes (CNAI)?

CONCLUSÃO
 Na hora de contratar uma 

empresa de auditoria para o 
seu condomínio, verifique: 
A empresa tem o registro da 
pessoa jurídica no Conselho 
Regional de Contabilidade? A 
empresa tem como atividade 
econômica na Receita Federal 
“Atividades de consultoria e 
auditoria contábil e tributá-
ria”?  O profissional que emi-
tirá o Relatório de Auditoria é 
Contador com o Registro no 
Conselho Regional de Conta-
bilidade?

DIFERENCIAL
O Auditor está no Cadastro 

Nacional de Auditores Inde-
pendentes (CNAI)?

Marcos Braga CRC SP 
199975/O-0 | CNAI Nº 5816 
| IBRACON Nº 5281. Audi-
tor registrado no Cadastro 
Nacional de Auditores Inde-
pendentes do CFC; Membro 
do IBRACON-Certificado pela 
Legal Ethics Compliance. Pro-
prietário da MB7 Auditoria e 
Gestão. 
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PAULO JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA JÚNIOR
Tel.: (13) 3216.1210 - Veja anúncio na página 6

ADVOGADOS

SULIVAN
Tel.: (13) 32227.5756 - Veja anúncio na página 11

ANTENAS

MD Antenas
Tel.: (13) 3227.5951 - Veja anúncio na página 3

CALÇADAS
CASMAR 
Tel.:(13) 3061.2552 - Veja anúncio na página 3

BOMBAS D’ÁGUA

DEDETIZAÇÃO

LAUDOS

INTERFONES
ELÉTRICA GUAIBE
Tel.:(13) 3011.9699 - Veja anúncio na CAPA

SULIVAN
Tel.: (13) 32227.5756 - Veja anúncio na página 11

MD Antenas
Tel.: (13) 3227.5951 - Veja anúncio na página 3

ENGETELLES Engenharia e Construção
Tel.:(13) 3394.4000 - Veja anúncio na página 3

MANUTENÇÃO PREDIAL

AF Cintra Engenharia e Construções
Tel.:(13) 3351.6751 - Veja anúncio na página 9

MB7 Condomínios
Tel.:(11) 9577.3004 - Veja anúncio na página 3

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

ALFARO Engenharia
Tel.:(13) 3251.6088 -  Veja anúncio na página 7

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELÉTRICA GUAIBE
Tel.:(13) 3011.9699 - Veja anúncio na CAPA

CITEL Montagens elétricas
Tel.:(13) 3224.1400 -  Veja anúncio na página 7

INTERFONES

MATERIAL DE LIMPEZA

ALFARO Engenharia
Tel.:(13) 3251.6088 - Veja anúncio na página 7

PARA-RAIOS

CITEL Montagens elétricas
Tel.:(13) 3224.1400 -  Veja anúncio na página 7
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CASMAR 
Tel.:(13) 9.9774.1018 -  Veja anúncio na página 3

BENAZZI Engenharia
Tel.:(13) 3349.8277 -  Veja anúncio na página 3

RÁDIO COMUNICAÇÃO

ENGECON Engenharia e Construção
Tel.: (13) 3234.5919 - Veja anúncio na capa

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ENGETELLES Engenharia e Construção
Tel.:(13) 3394.4000 - Veja anúncio na página 3

FONSECA MELO
Tel.: (13) 3237.0011 - Veja anúncio na página 3

PISCINAS

AFORMA Construções
Tel.:(13) 3018.0090 - Veja anúncio na página 3

ALFARO Engenharia
Tel.:(13) 3251.6088 -  Veja anúncio na página 7

REFORMAS E LAUDOS

REFORMAS E LAUDOS

MD ANTENAS
Tel.: (13) 3227.5951 - Veja anúncio na página 3

ELÉTRICA GUAIBE
Tel.: (13) 3011.9699 - Veja anúncio na CAPA

PORTÕES AUTOMÁTICOS

SULIVAN
Tel.: (13) 32227.5756 - Veja anúncio na página 11

REFORMAS E LAUDOS

SERRALHERIA

SANVICON
Tel.: (13) 3019.3916 - Veja anúncio na página 3

PROJEXE Engenharia
Tel.: (13) 3227.9068 -  Veja anúncio na página 3
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Síndico também ri!

TRATA PISO
Tel.: (13) 3239.7968 - Veja anúncio na página 3

VISTORIA AÉREA

TRATAMENTO DE PISO

O Gato Caiu Na Água
- Joãozinho, como se diz em inglês “O gato 
caiu na água e se afogou.”?
- Essa é fácil, professora! The cat catrapum in 
the water glugluglu and no more miau miau!

Situação da Grávida
Dois amigos se encontram após um longo tem-
po:
- Soube que sua mulher engravidou. Como ela 
está?
- Vixi, tá comendo grama pela raiz!
- Ela morreu?
- Não, só desejo de grávida mesmo.

Novo Não Nem Eu
— Você conhece a piada do não e nem eu?
— Conheço.
— Mas eu estou falando da nova versão. Co-
nhece?
— Não.
— Nem eu!

O Poder do Futebol
Menina carioca diz:
— O Flamengo salvou minha vida. Eu estava 
em coma há dois anos, quando uma enfermei-
ra colocou um rádio em meu quarto. Aí come-
çou o jogo do Flamengo, eu tive que levantar 
pra desligar aquela merda!

Cor do Amor
Joãozinho pergunta para sua mãe:
— Mãe, você sabia que vermelho é cor do 
amor?
— Sei sim. Por quê?
— Te amo! Toma aqui meu boletim...

Resposta Certeira
Um cara chega pro outro e diz:
— Vai à merda!
O outro toca nele e responde:
— Nunca cheguei tão perto.

Tatuagem de Namoro
Como prova de amor, minha amiga tatuou o 
nome de seu namorado Caio no braço, mas 
4 meses depois o relacionamento terminou e 
veio me pedir conselho:
— O que eu faço agora?
— Completa a frase uai, “Caio, mas depois le-
vanto”.

O Português e a TV
O Português entra na loja de eletrodomésticos 
e aborda um vendedor:
— O senhor tem televisão colorida?
— Temos sim, senhor!
— Então, me dá uma amarela!

Amigo Curioso
Um amigo pergunta ao outro:
— Você sabe qual é o animal que pergunta 
“Por quê”?
— Não. Qual é?
— O viado.
— Por quê?

Sogra no céu
O sujeito voltava do enterro da sogra e resolve 
passar num boteco para comemorar.
Duas horas depois, já bastante embriagado, 
está voltando para casa e, ao passar perto de 
um edifício em construção, é surpreendido por 
um tijolo que cai a poucos centímetros de seus 
pés.
— E não é que aquela desgraçada já chegou 
no céu! – comenta consigo mesmo.

Loira no psiquiatra
O psiquiatra pergunta para a Loira: 
— Costuma escutar vozes, sem saber quem 
está falando ou de onde vem? 
— Sim… Costumo! 
— E quando isso acontece? 
— Quando atendo o telefone!

Gago ajudante
Certa vez um gago estava num posto de ga-
solina parado um carreteiro pediu ajuda para 
estacionar. O gago muito prestativo foi ajudar 
então o carreteiro começou a dar ré o gago foi 
falando:
— Ve-ve-ve-vem-vem-vem ve-ver a ca-ca-ga-
-ga-da que vo-vo-c-c-cê fez a-a-arre-ga-ga-ço-
-çou tu-tu-do-do.

Genética familiar
Um tipo fez análise durante cinco anos, até que 
descobriu que ele, o pai, o avô e os cinco tios 
tinham tendências homossexuais. O psicólogo 
estupefacto perguntou-lhe: 
— Mas não há ninguém na sua família que 
goste de mulheres? 
— Claro que há, as minhas quatro irmãs!!!

Visita de caipira
Um caipira foi visitar o compadre e tendo intimi-
dade, entrou na casa sem bater. O compadre 
estava sentado num sofá assistindo televisão. 
O caipira então cumprimenta: 
— Oi cumpadre, firme? 
O compadre responde:
— Nada sô, futebor…
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segurança

Embora a Justiça já te-
nha sido categórica no sen-
tido de afirmar que não há 
impedimento legal para a 
permanência de cães e ga-
tos em condomínios – desde 
que os limites de segurança 
e salubridade sejam respei-
tados – sabe-se que a presen-
ça de tais animais é motivo 
de insatisfação para muitos 
moradores, o que vem a ser 
pretexto de alguns conflitos 
que permeiam a convivência 
coletiva. 

O problema ganha con-
tornos maiores quando essas 
divergências ultrapassam o li-
miar de um bate-boca de vizi-
nhos ou discussão via internet 
e chega a graves atos crimino-
sos, efetivamente, como por 
exemplo o envenenamento 
dos animais. Nesses casos, 
que procedimentos devem ser 
tomados a respeito? O condo-
mínio pode ser responsabiliza-
do?

No último mês de novem-
bro, no bairro Várzea Grande, 
em Cuiabá (MT), uma mo-
radora do condomínio Terra 
Nova publicou nas redes so-
ciais imagens de dois gatos 

Envenenamento de animais dentro 
do condomínio: como proceder?

que foram mortos no mesmo 
dia vítimas de um suposto en-
venenamento. A condômina 
conduziu a denúncia das duas 
mortes dos animais à polícia, 
na ocasião. 

Esse é, de fato, o primeiro 
passo a ser tomado quando 
algo dessa natureza acontece: 
registrar um boletim de ocor-
rência, de preferência em uma 
delegacia especializada em 
crimes contra animais ou con-
tra o meio ambiente, mas, não 

havendo essa possibilidade na 
região, recorre-se a uma dele-
gacia policial comum. 

É fundamental registrar 
o fato, independentemente 
dele ter sido um caso isola-
do ou reincidente. Se houver 
mais incidentes, esses tam-
bém deverão ser devidamen-
te registrados, a fim de que se 
possa instaurar um inquérito 
e se proceda uma investigação 
sobre a morte do animal. Caso 
o animal tenha sido examina-

do por médico veterinário, é 
importante solicitar laudo que 
comprove o envenenamento 
como causa do óbito. 

É válido salientar que, pela 
legislação específica, a pena 
pela morte de animais é de 
três meses a um ano de re-
clusão, além do pagamento 
de multa e o responsável pelo 
envenenamento pode respon-
der pelo crime de maus tratos 
aos animais. 

O condomínio pode ser 

responsabilizado pela morte 
do animal? A resposta para 
essa pergunta é controversa 
(depende se a morte se deu 
dentro ou fora dos limites do 
prédio) uma vez que os pró-
prios juristas não entram em 
um consenso sobre isso. No 
entanto, é sabido que o con-
domínio tem por obrigação 
dar todos os meios possíveis 
de facilitar a investigação para 
que se encontre o responsá-
vel, como, por exemplo, dispo-
nibilizar as imagens do circuito 
fechado de câmeras. 

Se mesmo assim a pessoa 
que distribuiu o veneno não 
for identificada, predomina o 
entendimento de que o con-
domínio pode, sim, ser cha-
mado a indenizar o morador 
lesado, visto que ele paga uma 
taxa condominial que contem-
plaria, em tese, o serviço de 
segurança prestado pelo con-
domínio, nos termos do § 1º, 
do Art. 373, do Novo Código 
de Processo Civil de 2015. A 
partir daí, caberia ao condo-
mínio a demonstração de sua 
inocência, provando que o 
fato não ocorreu nas suas de-
pendências comuns.

A convenção de cada 
condomínio estabelece uma 
modalidade própria de re-
compensar os síndicos por 
sua prestação de serviços. 
Essa compensação varia, 
em geral pode vir a ser por 
meio do pagamento de uma 
remuneração cujo valor é 
pré-fixado na convenção ou 
também pode ser a isenção 
da taxa condominial, ou 
seja, o morador que ocupa 
temporariamente o cargo 
de gestor fica dispensado de 
pagar os valores de rateio 
mensal durante os meses 
que durarem o seu mandato. 
Há, ainda, os condomínios 
que oferecem ambas recom-
pensas simultaneamente. 

O síndico eleito, o qual re-

STJ decide que isenção de taxa condominial 
não pode ser tributada pelo IR

cebe qualquer tipo de remu-
neração, seja ela por meio 
de pagamento ou isenção de 
recolhimento de valores, é 
obrigado a declarar isso em 
seu Imposto de Renda (IR). 
Enquanto isso, o condomí-
nio, por sua vez, é obrigado a 
entregar para as autoridades 
governamentais os relatórios 
apontando os pagamentos e 
retenções efetuadas. Caso o 
síndico receba proventos fi-
nanceiros vindos do seu ser-
viço prestado ao condomínio, 
ele pagará imposto sobre os 
mesmos. No entanto, não 
poderá ser recolhido impos-
to sobre o valor no qual ele 
ficou isento do pagamento.

Esse é o tema de decisão 
recente da Primeira Turma 

do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) a qual determi-
nou, por unanimidade, que 
a dispensa do pagamento 
das taxas condominiais con-
cedida ao síndico não pode 
ser considerada pró-labore, 
rendimento ou acréscimo 
patrimonial – não incidindo, 
por essa razão, o Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF). 
O colegiado considerou que 
a isenção corresponde à dis-
pensa de uma despesa devi-
da em razão da convenção 
condominial – e não a uma 
receita.

O julgamento se deu, pois 
um síndico interpôs recur-
so especial contra acórdão 
no qual o Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF2) 

entendeu que os síndicos 
estão obrigados a prestar 
contas à Receita Federal, na 
declaração anual do IR, tanto 
no caso de receber remune-
ração pelo seu trabalho no 
condomínio quanto na hipó-
tese de ter isenção parcial ou 
total da taxa condominial.

Na decisão, o TRF2 des-
tacou que “toda atividade 
que envolva algum tipo de 
remuneração (seja direta, 
seja indireta) fica sujeita à 
tributação do Imposto de 
Renda”. O síndico alegou que 
a cobrança é ilegítima, visto 
que não recebeu qualquer 
valor a título de pagamento 
por prestação de serviços. 
Segundo ele, as suas cotas 
condominiais eram pagas, 

parte em dinheiro e parte 
com seu próprio trabalho 
no condomínio – razão pela 
qual a isenção parcial não se 
adequa ao conceito de renda 
para fins de incidência do tri-
buto.

“A dispensa do adimple-
mento das taxas condomi-
niais concedida ao síndico 
pelo labor exercido não pode 
ser considerada pró-labore, 
rendimento e tampouco 
acréscimo patrimonial, razão 
pela qual não se sujeita à in-
cidência do Imposto de Ren-
da Pessoa Física, sob pena, 
inclusive, de violar o princí-
pio da capacidade contributi-
va”, concluiu o ministro rela-
tor do caso, Napoleão Nunes 
Maia Filho.


