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* TR – Taxa Referencial; ** Débitos Federais; *** Unidade Padrão de Capital; (1) Rendimento no 1º dia do mês seguinte, para depósitos até 03/05/12; 
(2) Rendimento no primeiro dia do mês seguinte para depósitos a partir de 04/05/2012 – MP nº 567, de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 10 do mês 
seguinte (TR + juros de 3 % ao ano). (4) Juro pela Taxa Selic para pagamentos de débitos federais em atraso – no mês do pagamento, a taxa é de 1%; 
(5) São duas faixas salariais mínimas, com vigência a partir deste mês: R$ 905 (para domésticos, agropecuários, ascensoristas, motoboys) e R$ 920 
(para operadores de máquinas, carteiros, cabeleireiros, trabalhadores de turismo, telemarketing); (6) Extinta pela Medida Provisória nº 1973/67, de 
27/10/00 – último valor: R$ 1,0641; BTN + TR cheia – suprimido por ser título extinto pela Lei nº 8.177, de 01/03/1991, embora ainda existam alguns 
em circulação.
Fonte: Folha Online, Valor Econômico

Editorial
Nossa Mensagem

Indicadores Econômicos
out/16 nov/16 dez/16 jan/17 Ano 12 meses

Poupança antiga (1) 
Poupança (2) 
TR* 
TJLP 
FGTS (3) 
SELIC - Déb Fed (4) 
UPC *** 
Salário Mínimo 
Salário Mínimo SP (5) 
UFIR (6)

(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(R$) 
(R$) 
(R$)

0,6609% 
0,6609% 
0,1601 
0,62 

0,4071 
1,06 
23,29 
880,00 

1.000,00 
---

0,6435%
0,6435%
0,1428
0,60

0,3898
1,04
23,29
880,00

1.000,00
---

0,6858% 
0,6858% 
0,1849 
0,62 

0,4320 
0,05 
23,29 
11,68 

1.000,00 
---

0,6709% 
0,6709% 
0,1700 
0,62 

0,4170 
1,12 
23,40 
937,00

0,67 
0,67 
0,17 
7,63 
0,42 
14,02 
0,47 
6,48 
--- 
---

8,35 
8,35 
2,05 
7,63 
5,11 
14,09 
1,96 
6,48 
--- 
---

Nesta edição de fevereiro de 2017, o 
Jornal do Síndico resgata um tema 

que - apesar de já existir uma legislação 
a respeito - ainda gera debates e conflitos 
entre condôminos, síndicos e funcionários: 
o cigarro. Após vários estados tomarem 
a iniciativa de proibi-lo em espaços 
públicos, a lei de âmbito nacional que o 
baniu definitivamente das áreas de uso 
coletivo, explicitamente condomínios, veio 
em 2014. 
 Segundo a Lei Antifumo - como 
ficou conhecida, é proibido fumar em 
qualquer lugar do condomínio que não seja 
o interior de sua própria unidade. E mesmo 
nessas circunstâncias, há de se cuidar para 
que a fumaça e os resíduos produzidos não 
vão parar em outra unidade, incomodando 
a vizinhança. 

 A proibição é válida para todas as 
áreas de uso comum do condomínio: pórtico, 
portaria, hall social, hall dos apartamentos, 
salão de festas, salão de jogos, garagens, 
guarita, corredores, elevador, escadaria, 
churrasqueiras, piscina, sauna, refeitório 
dos empregados, banheiro coletivo, lavabo 
coletivo e demais áreas de uso comum total 
ou parcialmente fechada. A fiscalização deve 
ser rígida, bem como a advertência e punição 
em casos de infração, para que não se repitam.
 Em nossa matéria de 
“Cotidiano” abordamos um assunto 
delicado e conflituoso que muitos 
síndicos enfrentam: a interferência em 
suas atividades, especificamente de 
condôminos que ocupam cargos como 
conselheiro fiscal. A falta de informação 
às vezes confunde as atribuições de cada 

função e isso pode gerar um choque de 
autoridade. 
 É preciso ressaltar que, dentro 
do condomínio, a palavra final é a do 
síndico, pois ele obteve através de eleição 
a legitimidade para tomar as decisões à 
frente do coletivo, obviamente respeitando 
os limites do que é legal e razoável dentro 
de seu cargo. 
 Nas relações dentro do condomínio, 
o bom senso e a diplomacia devem prevalecer. 
É muito mais benéfico e inteligente resolver 
os problemas de maneira amistosa, uma 
vez que brigas judiciais costumam ser 
dispendiosas e desgastantes. 
 O Jornal do Síndico deseja a todos 
um excelente mês e uma ótima leitura!

Os Editores

ANUNCIE:
(85) 3214.4972
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MANUTENÇÃO
Cupim: uma praga a ser combatida

Quem já enfrentou uma praga 
de cupim sabe a dor de cabeça 

que isso causa. No condomínio 
seu efeito pode ser devastador, 
não apenas destruindo móveis, 
como também comprometendo 
a própria estrutura básica do 
prédio, uma vez que esses 
insetos também destroem pisos, 
forros de teto e vigas de madeira. 

O verão, assim como a 
primavera, são estações do ano 
que mais merecem atenção, 
pois geralmente após as 
chuvas frequentes nessa época 
é comum acontecer aquela 
revoada de cupins com asas, 
conhecidos como aleluias ou 
siriris. Algumas medidas devem 
ser adotadas para afastar esse 
pesadelo. 

 Os cupins vivem em 
colônias, onde cada tipo de 
inseto desempenha uma função 
específica. Uma vez alojados 
num objeto de madeira, eles 
o vão destruindo de dentro 
para fora, de modo a manter a 
aparência externa normal, mas, 
com uma simples investigação, 

é possível perceber o interior 
oco, comido pelos cupins. 

 Existem alguns tipos 
de árvores, cujas madeiras são 
naturalmente mais resistentes 
à ação desses odiáveis insetos 
e sempre que possível, é 
desejável dar preferência 
a elas: Maçaranduba, Ipê, 
Aroeira, Jacarandá e Peroba são 
exemplos. 

Porém, é possível 
também proteger outros tipos 
de madeira utilizando para isso 
um tipo de verniz que combate 
cupins. O uso de verniz de 
alta penetração ajuda a fechar 
frestas e buracos por onde 
os cupins possam adentrar a 
madeira. A renovação do verniz 
deve ser feita periodicamente, 
de preferência num intervalo 
entre dois e três anos, para 
garantir a integridade do móvel 
ou outra estrutura.

No entanto, o uso 
de verniz só é eficaz se o 
objeto estiver limpo. Se já 
houver infestação de cupins, 
é necessário fazer antes 

um extermínio com uso de 
veneno apropriado. Para isso, 
é aconselhável que se contrate 
uma empresa especializada 
em descupinização, para que 
os produtos químicos sejam 
usados com responsabilidade e 
máxima eficácia. 

Lembre-se que 
inseticidas e venenos podem 
provocar riscos à saúde dos 
moradores e de animais de 

estimação, então é fundamental 
sempre avisar aos condôminos 
quando haverá alguma ação 
de combate a insetos. Também 
é importante orientá-los a 
combater essas pragas dentro 
de suas próprias unidades, 
uma vez que esses insetos 
podem se alastrar para todo o 
condomínio.

Outra dica não diz 
respeito especificamente 

ao cupim, mas combater 
as condições ambientais 
nas quais eles gostam de se 
reproduzir. Cupins apreciam 
ambientes úmidos e escuros, 
portanto muito cuidado com 
vazamentos! Quanto mais 
arejadas e iluminadas puderem 
ser as áreas onde ficam os 
objetos de madeira, menores 
as chances de se formarem 
cupinzeiros.
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FINANÇAS

SEU CONDOMÍNIO

5 dicas para enxugar despesas no condomínio

Limpeza de fachadas, sacadas e janelas requer cuidados especiais

O ano começou para valer e é 
hora de apertar os cintos, pois, 

embora a crise econômica esteja 
aos poucos sendo amenizada, o 
brasileiro ainda enfrenta sérias 
dificuldades para sustentar seus 
compromissos financeiros. O 
momento é de enxugar despesas 
no condomínio e evitar reajustes 
altos nas mensalidades ou 
mesmo cobranças de taxas 
extras. 

• Modernizar a iluminação: 
o gasto com energia em um 
condomínio pode chegar a cifras 
assustadoras no final do mês. Isso 
porque muitas pessoas não fazem 
uso racional, desperdiçando 
irresponsavelmente. Uma 
alternativa para diminuir a conta 
de luz é trocar as lâmpadas 
tradicionais por modelos LED, 
mais modernos, duráveis e 
econômicos que os tradicionais 
fluorescentes. Também é válido o 
investimento em temporizadores 
com sensor de presença, para 
que a luz só esteja acesa quando 
for realmente necessário. 

• Conta de água individual: 
muitos condomínios, sobretudo 
os mais antigos, ainda incluem 
a conta de água dos moradores 
dentro da taxa de condomínio, 
arcando com o consumo de 
todos. Atualmente, o mais 
aconselhável é que se faça a 
transição para a contagem 
individual, com instalação de 
hidrômetros particulares para 
cada unidade. Assim, cada 
condômino é responsável pelo 
seu próprio consumo, de modo 
mais justo e igualitário. 

• Reuso de água: essa 
solução requer um investimento 
inicial em um projeto de 
engenharia, mas o dinheiro 
gasto rapidamente é revertido 
considerando a economia de 
água a longo prazo. Essa ideia 
consiste instalar no prédio um 
mecanismo capaz de captar e 
reutilizar água descartada por 
moradores, bem como água da 
chuva, para tarefas como limpeza 
de calçadas, lavagem de pisos, 
rega de plantas.

• Energia solar: Assim como o 
reuso de água, essa ideia também 
necessita de um investimento 
inicial para ser posta em prática, 
mas garante ser bem sucedida 
se o seu condomínio está numa 
localidade com alta incidência de 
luz solar. Painéis solares duram 
em média 20 anos, de modo que o 
gasto da instalação sai diluído ao 
longo dos anos em comparação 
à economia de energia que se 
conseguirá. 

• Portaria virtual: A folha 
de pagamento de pessoal é a 
despesa mais onerosa dentro de 
um condomínio. Quanto mais 
empregados, mais encargos a 
arcar. A portaria virtual é um 
equipamento eletrônico que 
possibilita ao próprio morador 
gerenciar o acesso de seus 
visitantes. Se você acha essa ideia 
uma medida drástica, pode fazer 
um teste adotando a portaria 
virtual para apenas um turno e 
manter os porteiros presenciais 
noutro turno e avaliar o 
desempenho. 

Um dos pontos delicados 
na manutenção de um 

prédio é a limpeza de fachadas, 
sacadas e janelas. Elas são a cara 
do condomínio, um cartão de 
visitas, mas a altura e o fato de 
muitos projetos arquitetônicos 
usarem vidro como principal 
material para essas estruturas 
são fatores que pedem maior 
atenção e cuidado no manuseio, 
a fim de evitar prejuízos 
estéticos ou, pior, acidentes. 
 O ideal é que se contratem 
empresas de limpeza 
profissional que oferecem 
cuidados específicos e 
profissionais capacitados para 
desempenhar esta tarefa com 
os equipamentos corretos. O 
valor cobrado irá ser calculado 
a partir das seguintes variáveis: 
dificuldade de acesso, a altura do 
prédio, a quantidade de sujeira e 
o tipo de revestimento usado, se 
é vidro, pastilha, azulejo, etc.
 O processo de higienização 
atualmente é feito, na 
maioria das empresas, com 
equipamentos de jateamento 
que usam a alta pressão da 

água para limpar e chegam a 
garantir até 80% de economia 
em relação às mangueiras 
comuns. Em graus maiores 
de sujeira, as escovas podem 
ser uma alternativa. Aliado a 
isso, são usados detergentes 
apropriados. O uso de cloro 
não é mais aconselhável, pois 
pode trazer avarias para 
o revestimento, causando 
manchas, opacidade ou mesmo 
alteração da cor.

Acidentes em altura
 Prédios com mais de nove 
metros de altura requerem o uso 
de andaimes ou de equipamentos 
de rapel (alpinismo industrial). 
É fundamental buscar uma 
empresa de credibilidade para 
a higienização do prédio e 
assegura-se de que ela cumpre 
a NR35 norma de segurança 
da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) que 
regulamenta o trabalho em 
altura. 
 Esta norma foi publicada 
pela Secretaria de Inspeção do 
Trabalho, em março de 2012.  A 

norma estabelece, dentre outros 
pontos, o uso de equipamentos 
de proteção individual como 
o cinto de segurança, trava-
queda e talabarte, bem como a 
delimitação da área onde será 
feito o serviço.
 É importante ressaltar 
que a negligência nessa 
contratação pode trazer 
sérias consequências para o 
condomínio que, em casos de 
acidentes de trabalho, deve 
ser incluído como responsável 
solidariamente à empresa. 
Portanto, a vigilância deve ser 
constante! 
 Segundo o Ministério 
do Trabalho, estima-se que 
40% dos acidentes laborais 
ocorreram por quedas durante 
exercício de trabalho em altura. 
Sendo assim, este serviço é 
uma das atividades que mais 
causam acidentes fatais. Caso 
alguma fiscalização seja feita 
em empresas que realizam este 
tipo de trabalho, e o fiscal não 
identifique a aplicação da NR 35, 
a empresa sofrerá uma multa de 
R$ 400 a R$ 6 mil.
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POR DR. RODRIGO KARPAT
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Ao adquirir um imóvel 
em um condomínio, o 

que mais se almeja é chegar 
a hora de poder usufruir do 
novo patrimônio, das áreas 
comuns, mobiliar e decorar. 
Mas, o atraso na entrega se 
tornou comum no mercado e 
tem gerado um crescimento 
no número de ações na 
justiça. As reivindicações 
pedem a reparação das 
perdas e danos causados pela 
impossibilidade de usar o 
bem no período pactuado com 
a construtora no momento da 
compra.
 Os montantes 
indenizatórios variam e, em 
muitos casos, possibilitam 
a reposição de 1% do valor 
do contrato, enquanto a 
demora persistir. Há ainda a 

possibilidade de entrar com 
um pedido por danos morais. 
A dor de cabeça é grande, 
mas o futuro condômino deve 
ter em mente que, a partir 
do momento que já tiver 
a chave de seu imóvel em 
mãos, qualquer decisão no 
ambiente do condomínio só 
poderá ser tomada com a sua 
conscientização.
 O momento que vai 
formalizar o início da vida 
condominial é a assembleia de 
instalação, onde o condomínio 
passa a ter seus representantes 
legais eleitos, faz o Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) e aprova uma previsão 
orçamentária nos moldes 
do artigo 1.350 do Código 
Civil, que permitirá o início 
da arrecadação para custear 

as despesas. A construtora 
pode indicar uma pessoa para 
se candidatar a síndico do 
condomínio, assim como uma 
administradora, desde que 
seguido o que é estabelecido 
em lei.
 A escolha do síndico, 
conforme preceitua o artigo 
1.347 do Código Civil, é feita 
pelos condôminos. Ou seja, 
ele não poderá ser indicado 
pela construtora por força 
contratual, e tal cláusula 
será nula por contrariar o 
estabelecido na legislação. 
O candidato indicado pela 
construtora deverá concorrer 
em igualdade de condições 
com qualquer condômino 
que tenha interesse em 
exercer a função. A decisão 
será da assembleia. Ademais, 

é abusivo estabelecer 
obrigações que deixam o 
consumidor em desvantagem 
exagerada, como prevê o 
artigo 51 do Código de Defesa 
de Consumidor.
 No mesmo sentido, 
o Código Civil estabelece 
no artigo 1.348 que a 
escolha da administradora é 
prerrogativa do síndico, pois 

esta é órgão de confiança 
deste, o qual continua na 
responsabilidade direta da 
gestão. “§ 2o O síndico pode 
transferir a outrem, total ou 
parcialmente, os poderes de 
representação ou as funções 
administrativas, mediante 
aprovação da assembleia, 
salvo disposição em contrário 
da convenção”.

Primeira assembleia: construtoras e a indicação de síndico e administrador
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DICAS         

Av. Bezerra de Menezes, 79 
Fone: (85) 3311.8700 

pqaraxa@lafaietetintas.com.br

Av. Washington Soares, 9394 
Fone: (85) 3055.3559 

wsoares@lafaietetintas.com.br

Av. Godofredo Maciel, 514 
Fone: (85) 3045.7997 

parangaba@lafaietetintas.com.br

Av. Santos Dumont, 4081
Fone: (85) 3311.8800 

aldeota@lafaietetintas.com.br

FORTALEZA JUAZEIRO DO NORTE
Rua São Pedro, 1348
Fone: (88) 2101.4646

juazeiro@lafaietetintas.com.br

Av. Ailton Gomes de Alencar, 2093 
Fone: (88) 3571.2230

piraja@lafaietetintas.com.br

SOBRAL
Rua Joaquim Ribeiro, 353 

Fone: (88) 3112.0150 
sobral@lafaietetintas.com.br

IGUATU
Av. Agenor Araújo, 840 

Fone: (88) 3581.9111 
iguatu@lafaietetintas.com.br

CRATO
Rua Almirante Alexandrino, 924 

Fone: (88) 2101.9333 
crato@lafaietetintas.com.br

Nossas lojas

 Seu condomínio ainda não possui piscina? 
Saiba que esse sonho pode ser mais fácil de se alcançar 
do que se imagina. Uma opção rápida para curtir ainda 
neste verão é a piscina em fibra, uma vez que ela demora 
apenas cerca de sete dias para ficar pronta, enquanto 
uma tradicional pode levar até 12 semanas para ser 
instalada. Além da praticidade, o valor de investimento 
mais baixo é outro atrativo. 
 Em relação à qualidade do produto, as piscinas 
de fibra também não deixam a desejar em relação às 
suas concorrentes tradicionalmente feitas de alvenaria e 
azulejos. As piscinas de fibra são feitas em peça única sem 
remendos e por isso o risco de vazamento é quase nulo, 
garantindo resistência e durabilidade graças ao material 
utilizado na sua construção. A manutenção também é 
simples, devido a sua superfície ser lisa e acumular menos 
sujeira e algas que as piscinas em azulejo.

 Seu condomínio não possui muito 
espaço livre, mas mesmo assim você gostaria de 
acrescentar um pouco de verde no ambiente? É 
possível montar um jardim compacto em ambientes 
reduzidos utilizando para isso plantas específicas. 
Para quem deseja começar um jardim pequeno, a 
primeira coisa a se fazer é identificar aquele espaço 
inutilizado, sem atrativos ou que virou depósito do 
que ninguém mais usa. Até mesmo uma parede livre 
pode servir. 
 A falta de luz solar em abundância 
também não pode ser desculpa, uma vez que há 
espécies que se desenvolvem muito bem mesmo à 
meia sombra: espada de são Jorge, amor perfeito, 
bromélia fiesta, lírio.

 Como acabar com aquele odor desagradável de 
esgoto que escapa de alguns encanamentos? Vistoriar as 
condições de alguns equipamentos é um bom início para 
identificar o motivo do mau cheiro e assim combatê-lo. 
Primeiro verifique o sifão, pois ele é instalado nas saídas do 
sistema de escoamento de pias e tanques justamente com a 
função de acumular água no seu interior, evitando o retorno 
do mau cheiro. O sifão deve ser limpo mensalmente.
 A caixa de gordura é outro elemento-chave e 
deve estar com a manutenção em dia. Ela funciona como 
um filtro de gordura, evitando que a mesma provoque 
entupimentos na tubulação. Quando a caixa não está 
funcionando corretamente, ela pode liberar mau cheiro. 
Esse equipamento deve ser limpo semestralmente e 
também deve-se verificar se há trincas ou fendas, tanto 
na estrutura da caixa quanto na tampa. Se houver, o 
equipamento deverá ser substituído.

Piscina de fibra Jardim modesto Mau cheiro no encanamento
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Dívida de taxa condominial prescreve em 5 anos

Por quanto tempo dura a 
inadimplência devido ao 

não pagamento de uma taxa 
de condomínio? De acordo 
com o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) o prazo é de 
cinco anos, após esse período 
a dívida prescreve. Esse foi o 
entendimento da Segunda 
Seção do STJ, em julgamento 
recente, no qual decidiu por 
unanimidade que o prazo 
prescricional a ser aplicado 
para a cobrança de taxas 
condominiais é quinquenal, 
nos casos regidos pelo 
Código Civil de 2002.
 Os ministros do STJ 
aprovaram a tese proposta 
pelo relator do caso, 
o ministro Luís Felipe 
Salomão, o qual considerou 
que na vigência do Código 
Civil de 2002, é quinquenal 

o prazo prescricional para 
que o condomínio geral 
ou edilício (horizontal 
ou vertical) exercite a 
pretensão de cobrança de 
taxa condominial ordinária 
ou extraordinária constante 
em instrumento público ou 
particular, a contar do dia 
seguinte ao vencimento da 
prestação.
 A justificativa para tal 
é a de que o débito que 
incorre devido à falta de 
pagamento das prestações 
de condomínio se caracteriza 
como dívida líquida, atraindo 
a regra disposta no artigo 
206, parágrafo 5º, I, do 
Código Civil. A argumentação 
do ministro Luís Felipe 
Salomão enfatizou que a taxa 
condominial é previamente 
deliberada em assembleia 

geral, algo constante e 
definido, ou seja, não 
restam dúvidas de que se 
trata de uma dívida líquida, 
facilmente comprovada.
 A decisão do STJ foi de 
encontro a um entendimento 
anterior de que o prazo 
seria de 10 anos. No caso 
julgado, o Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal (TJDF) 
havia considerado o prazo 
prescricional de dez anos, 
por entender que seria 
aplicável a regra geral do 
artigo 205 do Código Civil. 
O recurso foi acolhido pelos 
ministros para reduzir o 
prazo prescricional para 
cinco anos.
 Assim sendo, a partir da 
decisão da Segunda Seção 
do STJ, todos os tribunais 
do Brasil devem observar a 

regra estabelecida, evitando 
decisões conflitantes nos 
casos de cobrança de taxa 
condominial.

Cobranças atualizadas
 O condomínio deve 
se esforçar para receber 
de seus inadimplentes. 
Inicialmente, orienta-se 
que se busque fazer uma 
negociação amigável com o 

condômino devedor, a fim 
de se saldar as dívidas na 
maior brevidade e com a 
menor burocracia possível. 
Não havendo acordo, devem-
se buscar imediatamente 
os mecanismos legais para 
acionar judicialmente esse 
inadimplente, evitando assim 
que a dívida se prolongue por 
anos ou chegue até mesmo a 
ser prescrita. 

LEGISLAÇÃO -  (Redação com STJ)
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Quem paga o Seguro contra Incêndio: Locador ou Locatário?

Lei antifumo baniu cigarro das áreas comuns

Quando se pretende alugar 
um imóvel surgem 

diversas dúvidas sobre as 
responsabilidades do Locador e 
do Locatário quanto aos gastos, 
quem deve pagar o que.
 Uma das maiores dúvidas 
é referente à responsabilidade 
sobre o pagamento seguro 
residencial, no caso do seguro 
contra incêndio. 
 Sem dúvida, um incêndio 
é uma das últimas coisas que 
esperamos que aconteça com 
nossa casa, porém acidentes deste 
tipo acontecem e são mais comum 
do que se imagina. 
 O mercado disponibiliza 
vários tipos de cobertura contra 
incêndio através de diferentes 
“pacotes”.
 Mas é preciso ficar atento 
na hora de escolher a cobertura 
para melhor atender sua 
necessidade, sendo importante  
ter clareza sobre o que o seguro 
não cobre.
 A cobertura contra 
incêndio é básica, portanto, é 
obrigatória em qualquer seguro 
residencial contratado.
Como funciona o seguro contra 
incêndio em imóveis alugados?
 Todos os seguros 
residenciais contem a cobertura 
básica contra incêndio, seja 
seguro para casa ou apartamento.
 Tratando-se de 
apartamentos, é o condomínio 
que tem a obrigação de contratar 
um seguro condominial o qual 
conterá cobertura para caso de 

incêndio.
 No entanto, a cobertura 
contratada pelo condomínio só 
cobre as áreas comuns do prédio.
 E para proteger a 
parte interna do apartamento, 
deverá ser contratado um seguro 
residencial com cobertura para 
esta área.
 Em caso de destruição 
total ou parcial causada por 
incêndio no condomínio e não 
provocado por um determinado 
imóvel, o seguro condominial 
englobará imóveis particulares, 
tendo cobertura para os 
apartamentos.
 Ressalta-se que, o seguro 
condominial não cobre fogo 
causado por problema na rede 
elétrica dos apartamentos, mas 
cobre se o fogo ocorrer na rede 
elétrica do condomínio.
 O seguro contra incêndio 
é obrigatório somente em caso 
de condomínios e prédios de 
apartamentos, mas para casas não 
há obrigatoriedade.
 O seguro condominial  
protege o condomínio em caso 
de incêndio, assim, é indicado 
contratar também o seguro 
residencial, que irá garantir 
possíveis danos causados a 
terceiros, com uma cobertura 
adicional, e proteger a estrutura 
do imóvel e seus bens. 
 Há grande confusão 
quanto ao seguro contra incêndio, 
pois muitas pessoas entendem 
que há duplicidade no pagamento 
deste seguro, solicitando isenção 

de um.
 Essa alegada duplicidade 
não existe, pois o seguro contra 
incêndio do apartamento locado 
nada tem a ver com o seguro 
contra incêndio do condomínio.
 Tratam-se de dois 
seguros diferentes, portanto, 
duas cobranças separadas, uma 
obrigatória (condomínio) e outra 
opcional (residencial).
Quem deve pagar Locador ou 
Locatário?
 A maioria das pessoas 
que alugam imóveis não considera 
a possibilidade do imóvel locado 
ser atingido por um incêndio.
 Mas se o incêndio 
acontecer, de quem será a 
responsabilidade: do locador ou 
do locatário?
 Ler um contrato de 
locação é cansativo, porém 
fundamental, principalmente 
para conhecer bem as cláusulas 
sobre seguros. 
 A lei sobre locações de 
imóveis urbanos, conhecida como 
“Lei do Inquilinato”, traz que é  
responsabilidade do proprietário 
do imóvel o pagamento de seguro 
complementar contra fogo, salvo 
disposição expressa em contrário 
no contrato.
 Desse modo, nossa 
legislação permite que os 
contratos de aluguel contenham 
cláusulas que responsabilizem 
o locatário do imóvel pelo 
pagamento de seguro contra 
incêndio.  
 Neste caso, o locatário 

pode pesquisar preços para 
escolher a seguradora que melhor 
lhe servir, pois as imobiliárias não 
são competentes para impor a 
contratação de um determinado 
seguro em detrimento de outro. 
 Portanto, tanto o seguro 
residencial quanto o condominial 
pode legalmente cobrado do 
locatário enquanto residir no 
imóvel.
Quanto custa um seguro para 
caso de incêndio?
 Atualmente, encontrar 
um imóvel para alugar que seja 
financeiramente atrativo, é cada 
dia mais difícil. 
 Além do valor do aluguel 
em si, o locatário ainda terá que 
pagar por outras despesas, dentre 
elas, geralmente, o seguro contra 
incêndio. 
 As maioria das pessoas 
está mais familiarizadas com os 
preços dos seguros de automóveis, 
assim  acreditando que um seguro 
residencial segue a mesma média 
de preços.
 Mas não é assim!
 Um seguro residencial 
pode sair bem em conta, pois 
o preço irá variar de acordo 
com o tamanho das coberturas 
contratadas, sendo no geral 
bastante acessível.
 Há cobertura apenas 
para o apartamento, a qual 
não inclui o que esta dentro do 
imóvel, sendo possível contratar 
outras que abrangem móveis e 
pertences.
 É necessário pesquisar, 

pois as seguradoras oferecem 
os mais diferentes “pacotes” de 
coberturas, estando entre as mais 
caras as que oferecem proteção 
contra roubo/furto de bens 
materiais e quebra de vidros.
 E, entre as coberturas 
mais baratas as de incêndio, 
pagamento de aluguel e danos 
elétricos. 
 No entanto, é fique 
atento, pois diversas imobiliárias 
apresentam altos valores para 
o seguro contra incêndio, 
principalmente, quando se trata 
de imóvel antigo.
Como fazer um seguro contra 
incêndio?
 Para contratar uma 
cobertura que inclui incêndio, 
é preciso fazer um seguro 
residencial. 
 Muitas seguradoras 
disponibilizam em seus sites  
simulação de seguro residencial 
sem qualquer custo. 
 Assim, após pesquisa, 
ficará mais fácil tomar a decisão 
de qual segura contratar e 
aproveitar as diversas coberturas 
e benefícios.
 Portanto, o seguro contra 
incêndio é responsabilidade do 
proprietário do imóvel, porém ele 
poderá exigir, legalmente, que o 
locatário faça a contratação.

Gostou? Então, visite nosso 
Blog e cadastre-se para receber 
gratuitamente conteúdos 
e atualizações. http://
simonegoncalves.com.br/blog/ 

Fumar cigarros não é uma 
atividade ilegal - desde que 

seja feita em locais apropriados. 
O condômino que deseja fumar 
dentro de sua residência está 
amparado pela lei que defende 
suas liberdades individuais. 
Contudo, no que se refere ao 
espaço comum, o quadro muda. 
Isso se aplica às áreas de uso 
coletivo do condomínio, o fumo 
é vetado nelas e a legislação 
brasileira garante a legitimidade 
dessa proibição.
 O cerco aos fumantes 
começou a se fechar há alguns 
anos no Brasil desde que vários 
estados e capitais começaram 

a decretar leis antifumo, 
visando uma conscientização 
da população juntamente a uma 
mudança de postura, a exemplo 
da Lei nº 13.541 de 2009 que 
causou polêmica ao proibir no 
estado de São Paulo o consumo 
de cigarros em ambientes de uso 
coletivo, públicos e privados. 
 As limitações se 
intensificaram em todo com a 
regulamentação da Lei Antifumo 
nacional (nº 12.564), sancionada 
em dezembro de 2014, a qual 
faz referência explícita às 
habitações em condomínio: 
“Fica proibido fumar cigarrilhas, 
charutos, cachimbos, narguilés 

e outros produtos em locais 
de uso coletivo, públicos ou 
privados, como hall e corredores 
de condomínio, restaurantes e 
clubes, mesmo que o ambiente 
esteja parcialmente fechado por 
uma parede, divisória, teto ou 
até toldo”. A lei também fala em 
multa para o empreendimento: 
de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão, 
dependendo da infração.
 Embora seja uma lei de 
conhecimento geral há anos, não 
custa relembrar os condôminos 
dessas regras, sinalizando os 
locais com avisos de “proibido 
fumar” ou informes educativos 
nas áreas restritas. Por “áreas 

restritas” compreende-se: 
pórtico, portaria, hall social, 
hall dos apartamentos, salão de 
festas, salão de jogos, garagens, 
guarita, corredores, elevador, 
escadaria, churrasqueiras, 
piscina, sauna, refeitório dos 
empregados, banheiro coletivo, 
lavabo coletivo e demais 
áreas de uso comum total ou 
parcialmente fechada. 
Bom senso deve prevalecer
 Fumar dentro do 
apartamento é legal, mas o bom 
senso deve prevalecer. Realizar 
essa atividade na varanda com 
certeza irá incomodar os vizinho, 
uma vez que a fumaça produzida 

não fica restrita ao apartamento 
de origem, ela se espalha 
indiscriminadamente. Lembre-
se: o mau cheiro, assim como o 
barulho não deve atrapalhar a 
rotina de outros moradores. 
 Outro problema são as 
cinzas, ou mesmo as “bitucas” 
ou “guimbas” do cigarro, 
frequentemente descartadas 
por seus usuários pela janela ou 
varanda, indo parar em outras 
unidades, causando transtornos. 
Para esses casos, é válida a regra 
que pune arremesso de objetos. 
O condômino identificado deve 
ser punido conforme prevê a 
convenção do condomínio.

ESPECIAL
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Negligência em manutenção pode fazer condomínio pagar indenizações

Avanços na telefonia para condomínios
Os novos aparelhos de telefonia e interfonia disponíveis para condomínios trazem muitas inovações 

e prometem maior privacidade, segurança e comodidade.

As funções atribuídas ao 
síndico de condomínio 

estão discriminadas no 
Código Civil, artigo 1.348, 
Lei 10406/02. Dentre elas, o 
inciso V destaca a obrigação 
de “diligenciar a conservação 
e a guarda das partes comuns 
e zelar pela prestação dos 
serviços que interessem aos 
possuidores”. Em resumo, é 
imputado ao síndico o dever 
de propiciar as condições 
para que o condomínio seja 
preservado em toda sua 
estrutura.
 Sendo assim, 
quaisquer incidentes 
que venham a ser 
c o m p r o v a d a m e n t e 
ocasionados em decorrência 
de falta de manutenção ou 
negligência por parte do 
síndico, e consequentemente 
do condomínio, podem ser 
indenizados por ordem judicial. 
Partindo do entendimento 

de que o condômino paga 
uma taxa para desfrutar da 
segurança e funcionalidade 
do condomínio, é direito dele 
cobrar ressarcimento quando 
se sente em prejuízos. 
 Exemplo disso ocorreu 
no final do ano passado 
quando o 1º Juizado Especial 
Cível de Brasília condenou 
um condomínio residencial 
a pagar a um morador o 
valor de R$ 1.078,50, a título 
de indenização por danos 
materiais, em razão do portão 
eletrônico da garagem do 
prédio ter colidido no veículo 
do autor. 
 O autor da ação contou 
que teve seu veículo danificado 
pelo fechamento eletrônico 
do portão da garagem do 
condomínio no qual reside. 
Ele pediu indenização pelos 
danos materiais sofridos. 
Contudo, de acordo com os 
autos, apesar de devidamente 

citada e intimada, a parte 
ré compareceu à primeira 
audiência, mas não apresentou 
defesa, motivo pelo qual o juiz 
decretou sua revelia e ordenou 
indenização do valor gasto 
com o pagamento da franquia 
do seguro do carro.
 Já em janeiro deste 
ano a 25ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo determinou 
que um condomínio pagasse 
indenização em R$ 10 mil, 
a título de danos morais, a 
uma moradora que teve seu 
apartamento avariado durante 
inundação.  
 De acordo com os 
autos, o telhado do edifício 
onde a autora reside 
estava em más condições 
de conservação. Em 
determinado dia, a residência 
ficou completamente 
inundada por causa de 
vazamentos e infiltrações 

que existiam em um dos 
quartos da residência. 
Devido ao ocorrido, a vítima 
sofreu diversas perdas 
materiais, além sofrer danos 
na estrutura do apartamento.
 A negligência por 
parte do condomínio foi a 
justificativa para as avarias. 
“Situação que demandava 

reparo urgente, ultrapassou 
o limite do razoável, 
situação que evidentemente 
causou sérios transtornos à 
condômina, transtornos estes 
que ultrapassaram a esfera 
do mero aborrecimento”, 
anotou em voto a relatora do 
processo, desembargadora 
Carmen Lúcia da Silva.

Os condomínios contam 
hoje com equipamentos e 

produtos que podem estar em 
pé de igualdade com médias 
empresas no que diz respeito 
ao avanço tecnológico 
presente em grande parte 
do seu funcionamento. 
Os sistemas de telefonia e 
interfonia dispõem de muitos 
equipamentos de alto nível, 
capazes de proporcionar 
comodidade e privacidade 
aos condôminos, mudando 
completamente o conceito 
de telefonia e interfonia para 
condomínios. Uma destas 
novidades, que muitos 
condomínios já adquiriram 
é a central de portaria que 
possibilita a comunicação 
direta entre os apartamentos, 
proporcionando sigilo 

absoluto nas conversações 
entre os moradores.
 Alem disso, o sistema 
permite a integração com 
outros sistemas, tais como 
itens de controle e segurança 
do condomínio (como 
CFTV, lâmpadas, portões, 
bombas d’água, censores 
infravermelho, centrais de 
alarme e sensores de gás ou 
incêndio). Esses controles 
podem ser habilitados para 
todos os moradores ou apenas 
para ramais específicos (por 
exemplo, o da portaria e do 
zelador). O equipamento 
permite o controle quase total 
do condomínio, diminuindo 
a freqüência de saída do 
porteiro do seu posto de 
trabalho. O equipamento é 
totalmente programável e as 

opções são moldadas pela 
necessidade do condomínio. 
Este sistema funciona 
com aparelhos comuns de 
telefone nos apartamentos 
e na portaria, o que diminui 
bastante a manutenção. 

Sem porteiros
 As novidades 
de telefonia internas 
não deixaram de fora os 
condomínios que não contam 
com funcionários na portaria. 
O equipamento adequado 
para estes prédios é acionado 
através de senhas digitadas 
pelo morador ao receber 
uma visita. E somente 
assim, o portão é liberado 
no próprio apartamento. 
Mas a “vedete” da interfonia 
para condomínios ë uma 

plataforma integradora 
de comunicação para 
condomínios, que permite 
a integração de outras 
tecnologias. O sistema pode 
funcionar apenas como uma 
central de portaria ( com a 
facilidade de conversação 
direta entre os apartamentos) 
ou agregar um opcional que o 
transforma numa central de 
PABX.
 Ou seja: o mesmo 
aparelho que recebe ligações 
da portaria o condomínio 
utiliza com uma linha 
telefônica para ligações 
externas. Com uma placa 
de vídeo, o sistema permite 
acessar câmeras do CFTV na 
televisão do apartamento. 
Sistemas de alarme podem 
ser ativados e desativados 

pela central e ainda pode sr 
agregado pelo sistema de 
acesso por cartão magnético. 
O condomínio precisa 
enxergar o valor agregado que 
o produto tem. A facilidades 
inerentes ao produto, como 
a facilidade de transferir 
ligações para o ramal 
desejado e o despertador 
eletrônico.
 Como se vê, para 
cada condomínio, é possível 
contar com um sistema de 
telefonia que melhor se 
adeqüe à realidade financeira 
dos moradores. Importantes 
é que a comodidade e a 
privacidade de todos sejam 
preservadas.

Jornalista e colaboradora do 
Jornal do Sindico 

ADMINISTRAÇÃO -  (Redação com TJDFT/TJSP)

REPETECO -  *Andréa Mattos
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PALAVRA CRUZADA SUDOKU

SOLUÇÕES

12 27.01.2017SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

ÁRIES 21/3 - 20/4

A solidão é amelhor par-
ceira para a concentração.

Omundo exigemuito, e nossa
energia se dispersa nas diversas
atividades.Mantenha o foco.

HORÓSCOPO - POR ZANDER CATTA PRETA

CÂNCER 21/6 - 21/7

É bom ter umapostura
crítica comas próprias

ações,mas isto não pode imobi-
lizá-lo. Tente ficar alerta e em
ação,mental e fisicamente.

TOURO 21/4 - 20/5

Vontade, determinação e
resistência são importan-

tes para o sucesso,mas conheci-
mento do que se faz é essencial.
Estudemais e pesquise.

LEÃO 22/7 - 22/8

Decisões precisamser
tomadas, esteja certo

delas ou não. Protelar poderá
causarmais dano que agir agora.
Corte na carne, se for preciso.

GÊMEOS 21/5 - 20/6

É comumaansiedade
para o sucesso de planos,

mas é prudente contar coma
vitória apenas após ela ser anun-
ciada. Tudo podemudar.

VIRGEM 23/8 - 22/9

Apessoa amada já está
pronta para o futuro a

dois. É questão de dar oportuni-
dade e assumir compromissos.
O acolhimento é certo e seguro.

LIBRA 23/9 • 22/10

O foco agora é emcriar
bases para sustentar a si

mesmo. Antes de correr, precisa-
mos aprender a andar direito.
Não é hora para bater as asas.

CAPRICÓRNIO 22/12 • 20/1

Umsorriso abremil por-
tas. Estar aberto ao outro

pode ajudar na solução dos seus
problemasmais difíceis e enrola-
dos. Escute, sorria e aprenda.

ESCORPIÃO 23/10 • 21/11

Toda linha de receita é
volátil. Salários, investi-

mentos, frilas. Tudo pode sumir
se não for bemcuidado. Guarde
para um futuromais austero.

AQUÁRIO 21/1 • 19/2

Omomento não é propí-
cio a investimentos ou ris-

cos.Melhor ter a guarda levan-
tada e os olhos abertos. Nada
vemsemesforço ou algumador.

SAGITÁRIO 22/11 • 21/12

Oque é complicado tende
a sumir como tempo. Nos

relacionamentos, o que dificulta
a união desaparece como açúcar
emágua. Simplifique-se.

PEIXES 20/2 • 20/3

Toda discussão precisa de
umpropósito, ainda que

seja apenas o exercício da retó-
rica. Saiba o que omotiva a dis-
cutir antes de abrir a boca.

Nossotítulo
édemortais
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Contatos
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ORÇAMENTO GRÁTIS
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Individualização de Água e Gás
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