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Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 20 ------

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas
Office-Boy/Contínuo 808,37 848,71 833,08

Faxineiro 810,99 848,71 834,74

Trab.Serv.Gerais 810,99 899,52 834,74

Jardineiro 810,99 899,52 834,74

Porteiro (Diurno e Noturno) 870,69 1.069,33 945,04

Garagista (Diurno e Noturno) 837,49 1.069,33 ------

Zelador 882,86 1.069,33 862,36

Aux.de Escritório/Administração 1.058,67 1.128,07 1.041,77

Vigia ------ 1.069,33 945,04

Encarregado 1.060,18 1.362,94 1.060,19

Vale Alimentação 420,00
Mensal

26,00 
Dia

Trabalhado

26,00 
Dia

Trabalhado

Tabela do INSS - 2014
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

De 0,00 até 1.317,07 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família    35,00

Quem Receber até 682,50

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  24,66

Quem Receber até 1.025,81

De 1.317,08 até 2.195,12 9,00%
De 2.195,13 até 4.390,24 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 4.390,24 11,00% Valor do Salário Mínimo 724,00

Salário Mínimo para 2014 R$ 724,00

Tabela do IRRF - 2014
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

De 0,00 até 1.787,77 0,00% 0,00
De 1.787,78 até 2.679,29 7,50% 134,08
De 2.679,30 até 3.572,43 15,00% 335,03
De 3.572,44 até 4.463,81 22,50% 602,96
Acima de 4.463,81 27,50% 826,15
Dedução por Dependente 179,71
Recolhimento Mínimo do IRRF 10,00
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Calendário de Obrigações Mensais

INDICADORES / MÊS
Out/13 Nov/13 Dez/13 Jan/14 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5925 0,5208 0,5496 0,6132 0,61 6,49
Poupança (2) (%) 0,5925 0,5208 0,5496 0,6132 0,61 6,03
TR* (1) (%) 0,0920 0,0207 0,0494 0,1126 0,11 0,30
TJLP (%) 0,42 0,41 0,42 0,42 0,42 5,07
FGTS (6) ( %) 0,3389 0,2674 0,2961 0,3595 0,36 3,31
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,81 0,72 0,79 0,83 0,83 8,47
DI Over (2) (%) 0,80 ---- ----
UPC *** (R$) 22,32 22,32 22,32 22,36 0,18 0,22
UFESP (R$) 19,37 19,37 19,37 20,14 18,44
FCA / SP (R$) 1,8690 1,8690 1,8690 1,9619 1,6994
UFM (R$) 115,00 115,00 115,00 120,69 108,66
Salário Mínimo (R$) 678,00 678,00 678,00 724,00 6,78 6,78
Salário Mínimo SP (6) (R$) 755,00 755,00 755,00 810,00 ---- ----
UFIR (7) ---

* 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) Taxa DI Over com
base na cotação diária da Anbima; (6)
Valores: R$ 810,00 e R$ 820,00, com
vigência a partir deste mês; (7) 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

dos são bem vindos e podem ren-
der bons resultados à administra-
ção do patrimônio.

 Em nossa reportagem na se-
ção “Seu Condomínio”, sugeri-
mos modificações na Convenção 
que prometem ajudar o síndico 
no combate à inadimplência, mal 
este que prejudica nove entre dez 
condomínios. Com a redução dos 
maus pagadores, equilíbrio entre 
receitas e despesas, a gestão se 
simplifica. Quem ganha com isso é 
a coletividade, que terá um condo-
mínio preservado e valorizado.  

 Na seção “Administração”, 
tratamos um pouco sobre as dúvi-
das e inseguranças do síndico de 
primeira viagem. Quais as obriga-
ções do síndico? E seus direitos? 
Esses são questionamentos que 
surgem quando se é eleito para o 
cargo. E é natural que surjam algu-
mas inquietações por parte do no-
vato. 

 O síndico deve procurar mu-
nir-se de informações que o aju-
dem a administrar o condomínio, 
pois a falta de conhecimento pode 
inviabilizar a gestão. Às vezes, por 
desconhecer determinados me-
canismos, podemos nos assustar 
com problemas que não merecem 
tanto susto. A  Folha do Síndico 
traz para você, leitor, subsídio para 
desenvolver um bom mandato com 
segurança e competência. Boa lei-
tura!

Quando mudar é preciso? 
Quando a situação atual 
já não satisfaz às nossas 

necessidades. Essa é uma reflexão 
a se fazer em nossas vidas pesso-
ais, profissionais e, por quê não, no 
condomínio? Sim, devemos buscar 
sempre o aprimoramento. 

 Existem condomínios Brasil 
afora que preservam sua Conven-
ção original, por dez, vinte anos 
e até mais que isso! Seria falta de 
conhecimento ou de boa vontade 
que impede a renovação desses do-
cumentos? 

 Devemos ter em mente que 
a Convenção é uma lei orgânica 
que disciplina o funcionamento 
do condomínio, dispõe os direitos 
e deveres de seus entes. Toda e 
qualquer legislação precisa acom-
panhar as evoluções de seu tempo. 
Se até a Constituição de um país 
recebe emendas para aperfeiçoá-la, 
por quê não fazer ajustes na lei que 
rege o condomínio...

 Essa é uma questão que abor-
damos nesta edição do Jornal do 
Síndico. Ainda há desconhecimen-
to por parte de muitos gestores 
acerca do tema. É possível alterar 
a Convenção do condomínio com 
a aprovação de 2/3 dos votos dos 
condôminos. 

 Obviamente, não estimulamos 
a modificação irresponsável e a 
qualquer hora de um documento 
tão importante para o condomínio, 
mas ajustes sensatos e bem pensa-
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Seu Condomínio
É hora de atualizar a 

Convenção do condomínio?

Pequenos reparos, 
grandes riscos

Imagine ser o condomínio um 
pequeno país, onde as pesso-
as precisam se organizar para 

viverem em coletividade. Assim 
como a Constituição Federal é a 
lei máxima e soberana que rege um 
país, a Convenção do condomínio 
é, digamos, a Carta Magna que 
rege a vida dentro deste patrimônio 
conjunto. Nesta “lei” estão ditadas 
as condutas que norteiam o conví-
vio no espaço.

 A Convenção é um documen-
to fundamental e obrigatório, pois 
trata dos direitos e deveres do con-
domínio e formas de gestão, as 
penalidades para quem descumprir 
os compromissos, etc. Ela só não 
pode ir de encontro com o que está 
estabelecido no Código Civil e na 
lei 4.591/64, legislação vigente no 
Brasil, nem criar proibições ou pe-
nalidades que a lei brasileira não 
prevê. 

 Haja vista sua importância, 
a Convenção deve ser um docu-
mento redigido com toda a cautela. 
Porém, sabemos que nem as Cons-
tituições Federais estão imunes a 
modificações sensatas. É possível 
alterar a Convenção do condomí-
nio com a aprovação de 2/3 dos 
votos dos condôminos.

 Para agregar valor legal ao 
texto não apenas aos condôminos, 
mas também aos não-condôminos, 
a Convenção deve ser inscrita no 
Registro de Imóveis. É importante 
ressaltar que, de acordo com deci-
são do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), tão logo seja assinada a 
Convenção por pelo menos dois 
terços dos proprietários, o docu-
mento passa a valer entre os con-
dôminos. A inscrição no Registro é 
necessária para fazê-la valer peran-

te terceiros.

 O bom síndico deve estar 
sempre atento às necessidades do 
condomínio e também às jurispru-
dências que podem favorecer sua 
gestão, para assim sugerir novas 
alterações na Convenção. A seguir, 
listamos alguns pontos que podem 
ser incluídos, caso ainda estejam 
fora da Convenção do seu condo-
mínio: 

1) Previsão de cobrança (permi-
tido pelo Novo Código Civil Bra-
sileiro), com juros de mora de até
0,33% ao dia de atraso = 10% ao
mês, e, para a inadimplência reite-
rada (duas ou mais taxas vencidas
e não pagas) multa de até cinco ve-
zes o valor da taxa de condomínio;

2) Proibição de vendas ou alu-
guéis de vagas de garagens a não-
-condôminos;

3) Instalação de medidores indi-
viduais de água e gás;

4) Protesto de taxa condominial
em atraso;

 Além destes pontos, faça é vá-
lido fazer uma nova análise sobre 
questões polêmicas do Regimento 
Interno do condomínio, a exem-
plo da presença de animais, fração 
ideal, regularidade de assembleias, 
dentre outros.

Atribuir aos funcionários 
pequenos reparos nos 
condomínios em unidades 

autônomas é sério risco para todos 
os moradores

 A maioria dos condôminos 
não segue à risca a regra que de-
termina não atribuir aos funcioná-
rios do prédio pequenos serviços 
no interior das unidades. É o que 
constatou a última pesquisa de um 
grande portal, voltado para assun-
tos de interesse do setor condomi-
nial. A pesquisa serve de base para 
comentar os riscos que esse tipo de 
atitude pode trazer para todos os 
moradores.

 A enquete contou com a par-
ticipação de 210 internautas, que 
escolheram entre quatro respostas. 
Apenas 31% dos participantes afir-
maram que, no condomínio onde 
moram, os funcionários nunca exe-
cutam pequenos serviços nas uni-
dades.

 Outros 39% internautas disse-
ram que sim – os empregados do 
condomínio costumam prestar es-
ses serviços, desde que rápidos e 
não rotineiramente. Os moradores 
que aguardavam a aprovação do 
síndico para utilizar serviço do gê-
nero somaram 11%, enquanto che-
garam a 19% os condomínios onde 
tal situação ocorre esporadicamen-
te.

 O Síndico profissional, Nil-
ton Savietto, explica os principais 
problemas que podem ocorrer se o 
empregado do condomínio for so-
licitado a executar reparos no inte-
rior das unidades.

 “O funcionário pode, por 
exemplo, pedir horas extras pelos 
períodos trabalhados nas unidades. 
Também, configura acúmulo de 
função. Há, ainda, a possibilidade 
de o empregado sofrer ferimentos, 
ao executar a tarefa. Nesses casos, 
o condomínio é responsabilizado –
e todos serão penalizados”, orienta
Savietto.

 Para evitar os riscos que a ati-
tude pode causar, Savietto sugere 
uma reunião com os colaborado-
res, explicando que eles não de-
vem prestar esse tipo de serviços. 
“Terminou o horário de trabalho, o 
certo é ir para casa”, argumenta.

 O especialista sugere também 
que os condôminos sejam alerta-
dos sobre os problemas que podem 
resultar desse tipo de desrespeito 
às normas condominiais. “Em ge-
ral, uma boa conversa expondo o 
mal que a atitude pode causar a to-
dos no condomínio é o suficiente”, 
completa o síndico profissional, 
Nilton Savietto.

Fonte: condominioemfoco.com.br
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Decoração
Áreas verdes são tendências em 

residenciais e corporativos

Por muito tempo reinou na ar-
quitetura dos condomínios o 
culto ao concreto, às linhas 

retas e às cores neutras. Hoje, uma 
tendência ganha força tanto no gê-
nero residencial quanto também no 
corporativo: a presença da nature-
za nesses ambientes. A montagem 
de jardins, tanto externos quan-
to internos, ganha cada vez mais 
espaço e adeptos, reafirmando o 
movimento global em defesa do 
verde. 

 Além de agregar beleza ao 
condomínio, as áreas verdes huma-
nizam o ambiente e ajudam a equi-
librar a temperatura. A arquiteta e 
paisagista Patrícia Lago reconhece 
a tendência. “Está cada vez mais 
em evidência a valorização do ver-
de em qualquer que seja o tipo de 
empreendimento, sendo este re-
sidencial ou corporativo, em solo 
natural ou sobre lajes. Não há dú-
vidas que o conforto térmico assim 
como o encantamento se traduzem 
de imediato”, afirma.

 No paisagismo, assim como na 
arquitetura existem as tendências. 
Para levar adiante a ideia de ter 
um pedacinho de natureza dentro 
da cidade, o apoio de um profis-
sional qualificado é imprescindível 
para planejar e executar o projeto. 
A interferência no paisagismo não 

se dá exclusivamente com a es-
pecificação de espécies vegetais; 
além disso, a criação de elementos 
de arquitetura paisagística faz o 
diferencial, sendo estes: acessos, 
caminhos, espaços de convívio, es-
pelhos d’água, piscinas, cascatas, 
etc.

 Destinar uma área especial no 
condomínio ao plantio de flores 
e arbustos já é uma realidade em 
empreendimentos modernos. En-
tretanto, isso não significa que um 
prédio antigo não possa contar com 
seu próprio espaço verde, mesmo 
que o espaço seja bastante restri-
to. “Não existem limitações para 
apreciar e conviver com áreas de 
conforto e beleza, mesmo que em 
ambientes pequenos. Os jardins 
verticais chegaram com este papel. 
Inserido em grandes ou pequenos 
espaços são sempre bem vindos”, 
diz Patrícia Lago. 

 Para compor os ambientes, há 
diversas opções de revestimento 
para paredes é espécies de plantas, 
informa a paisagista. “São diversas 
as opções para compor os jardins 
verticais. Vão de revestimentos 
com pedras naturais ou industria-
lizadas que conferem bastante 
naturalidade, até os vasos, itens 
cada vez mais sofisticados e com-
plementos de cascatas ou bicas 

d’água”.

 Em relação aos espécimes, Pa-
trícia faz sugestões. “A variedade 
de espécies é bastante extensa, se-
jam elas para ambientes internos 
ou externos. Para casa espaço exis-
te a mais adequada, assim também 
para cada estilo de vida”. 

 A arquiteta e paisagista faz 
ponderações. “É importante salien-
tar que várias espécies se adaptam 
tanto na sombra como no sol ou 
meia sombra. É importante saber, 
que mesmo no caso de uma espé-

cie como a Pata de Elefante, a qual 
se adapta as três situações estando 
disponível num viveiro a pleno sol, 
para coloca-la num ambiente som-
breado, esta precisará ser adaptada 
aos poucos. Uma mudança imedia-
ta pode causar o sofrimento ou até 
mesmo a perda da espécie”.

 Algumas plantas (nome po-
pular) mais utilizadas atualmente 
para ambientes internos são: Za-
mioculca, Palmeira Rafis, Drace-
na Arbórea, Mini Filodendro Xa-
nadu, Espadinha Roseta, Espada 

Cilíndrica, Samambaias, Pata de 
Elefante, Palmeira Licuala e plan-
tas suculentas. Para ambientes ex-
ternos, as sugestões são: Palmeira 
Rabo de Raposa, Palmeira Bisma-
rkia, Palmeira Carpentária, Pal-
meira Fenix, Palmeira Triangular, 
Palmeira Laca, Kaizuca, Dionela, 
Moreia Branca, Cica Sagu, Mini 
Jasmim Leiteiro, Clusia, Buxinho, 
Pleomele Variegata ou verde, Bro-
melia Imperial.
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Cotidiano
Justiça é cada vez mais acionada 

para resolver brigas entre 
vizinhos

As brigas entre vizinhos não 
são raras. É difícil encon-
trar uma rua ou condomí-

nio que nunca tenha registrado um 
desentendimento entre moradores. 
Os conflitos podem ser considera-
dos naturais quando pessoas dis-
tintas, com pensamentos e com-
portamentos próprios, precisam 
conviver juntas. Na maioria das 
vezes, uma boa conversa e doses 
de bom senso são suficientes para 
resolver os impasses.

 O problema está nos excessos. 
Quando a tolerância acaba e dá lu-
gar a agressões verbais e até físicas 
entre vizinhos é sinal de que a situ-
ação saiu do controle. Um inciden-
te entre vizinhos chocou o país no 
ano passado: em São Paulo, no dia 
24 de maio de 2013, o casal Mi-
riam Cecília Bannhart e Fábio Re-
zende Rubim foi atacado dentro da 
própria residência e ambos foram 
mortos a tiros pelo vizinho Vicente 
D’Alessio, que veio a cometer sui-
cídio minutos depois de praticar o 
crime. 

 Já em João Pessoa (PB), o 
agente da Polícia Rodoviária Fe-
deral, Mozart Ribeiro, foi indicia-
do por matar a tiros no dia 26 de 
dezembro o empresário Osvaldo 
Neiva Filho, 75 anos em um con-
domínio residencial de luxo da ca-
pital paraibana. Segundo a Polícia, 
o homicídio foi motivado por uma
discussão banal.

 Infelizmente, casos extremos 
como os citados se repetem Bra-
sil afora. Nessas ocasiões, quando 
um conflito entre vizinhos ganha 
contornos mais graves e pode de-

sencadear uma tragédia, mais que 
a intermediação do síndico, faz-se 
necessária uma intervenção legal. 

 A Justiça tem sido cada vez 
mais acionada para resolver brigas 
entre vizinhos. Somente na Vara 
Cível de João Pessoa, cidade onde 
ocorreu o caso mais recente citado 
nesta reportagem, dão entrada cer-
ca de 100 processos por mês envol-
vendo briga de vizinhos. A média é 
superior a três casos por dia e, em 
alguns deles, a briga termina em 
tragédia antes mesmo de virar ação 
na Justiça. 

 Dentre os processos movidos 
no Juizado Especial da Vara Cível 
da capital paraibana, destacam-se 
os que envolvem brigas por conta 
do barulho provocado pelos mora-
dores vizinhos, sujeira, infiltrações 
em paredes conjuntas e animais de 
estimação. 

 Para driblar a morosidade das 
vias comuns da Justiça, os confli-

tos entre vizinhos são levados aos 
Juizados Especiais. Neles, é bus-
cada a conciliação amigável como 
forma de restabelecer a harmonia 
entre moradores. Isso, na maioria 
das vezes é conseguido.  

FIQUE SABENDO:

É possível resolver um problema na 
Justiça de maneira veloz, eficiente 
e barata utilizando-se os serviços 
dos Juizados Especiais. Acessar o 
Juizado Especial no primeiro grau 
não custa nada para quem entrar 
com a ação. Se a causa for de até 
20 salários mínimos, a pessoa não 
precisa sequer de advogado. Para 
encontrar um Juizado Especial 
perto de sua localidade, você pode 
entrar no site do Fórum Permanen-
te de Coordenadores de Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais do 
Brasil (Fonaje) – www.fonaje.org.
br – ir até a aba “Juizados” e reali-
zar pesquisa por estados.
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Empregadores devem 
entregar informações 

sobre empregados 
até 21 de março.

Especial

Todos os empregadores bra-
sileiros devem começar a 
entrega da Declaração Anu-

al de Informações Sociais (Rais), 
ano-base 2013, até o dia 21 de 
março. O prazo limite para entrega 
da declaração da Rais teve início 
no dia 20 de janeiro de 2014. 

 A Portaria nº 2072, que apro-
va instruções para a declaração 
da Relação Anual de Informações 
Sociais - RAIS ano-base 2013 foi 
publicada no DOU (Diário Oficial 
da União) de 3 de janeiro deste 
ano.  A entrega da declaração 
é obrigatória e o atraso na entrega 
está sujeito a multa conforme pre-
visto no ART. 25 da Lei nº 7.998, 
de 11/01/1990. 

 Mais informações podem ser 
obtidas nos endereços eletrônicos: 
www.mte.gov.br/rais ou www.rais.
gov.br. Neste último site, estão dis-
poníveis para download o Manual 
de Orientação, Layout e a Portaria 
da Rais ano-base 2013. 

 A partir deste ano, todos os 
estabelecimentos ou arquivos que 
possuírem 11 ou mais vínculos 
empregatícios deverão transmitir 
a declaração utilizando um Certi-
ficado Digital válido padrão ICP 
Brasil. Para a transmissão da de-
claração da RAIS de exercícios an-
teriores, com empregado, também 
será obrigatória a utilização de cer-
tificado digital, inclusive para os 
órgãos da Administração Pública.

 A Rais tem por objetivo o 
suprimento às necessidades de 
controle da atividade trabalhista 
no país, e ainda, o provimento de 
dados para a elaboração de estatís-
ticas do trabalho e a disponibiliza-
ção de informações do mercado de 
trabalho às entidades governamen-
tais. 

 Os dados coletados pela RAIS 
constituem expressivos insumos 

para atendimento das necessidades 
da legislação da nacionalização do 
trabalho, de controle dos registros 
do FGTS, dos Sistemas de Arreca-
dação e de Concessão e Benefícios 
Previdenciários, de estudos técni-
cos de natureza estatística e atua-
rial e de identificação do trabalha-
dor com direito ao abono salarial 
PIS/PASEP.

 Todos os empregadores, con-
forme definidos na CLT, devem 
declarar. Aí estão incluídos os 
condomínios e as sociedades civis. 
As empresas fornecerão as infor-
mações pela internet. O documen-
to deve ser entregue por empresas 
ou estabelecimentos inscritos no 
CNPJ, com ou sem empregados, 
pelos empregadores e pessoas jurí-
dicas de direito privado. São obri-
gadas também as empresas indivi-
duais, os cartórios extrajudiciais e 
os consórcios de empresas, além 
de empregadores urbanos pessoas 
físicas (autônomos ou profissio-
nais liberais). 

 A Rais exige informações dos 
órgãos da administração direta 
e indireta dos governos federal, 
estaduais e municipais, dos con-
domínios e das sociedades civis; 
das agências, sucursais e represen-
tações ou quaisquer outras formas 
de entidades vinculadas à pessoa 
jurídica domiciliada no exterior. A 
Rais não se aplica aos empreende-
dores individuais.

 Entre os benefícios aos empre-
gados, destacam-se a identificação 
dos trabalhadores com direito a 
receber o abono salarial. A decla-
ração também presta subsídios ao 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e à Previdência 
Social; ajuda no registro da nacio-
nalização da mão de obra e auxilia 
nas políticas de formação de mão 
de obra. 
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Seguranca

Dicas
Sistema pay-per-use

 O conceito pay-per-use, que 
significa em tradução literal do 
inglês para o português: pagar 
pelo que usa. O sistema é uma 
forte tendência nas grandes ci-
dades e agrada, sobretudo, os 
moradores solitários e os ido-
sos. O valor dessas contratações 
não fica incluso na taxa condo-
minial, o morador paga pelo que 
consome, apenas. 

 Os serviços mais requisita-
dos costumam ser: acompanha-
mento de idoso, babá, faxina, 
cuidador de animal domésti-
co, compras no supermercado. 
Mas as possibilidades vão mais 
além, em alguns condomínios é 
possível contratar: locação de 
carros, barcos, jatinhos, office 
boy, personal stylist, personal 

trainner, passeios turísticos, servi-
ços de beleza, concierge etc.

 Dentre os fatores que induzem 
as pessoas a optarem pelo sistema 
pay-per-use em condomínios, po-
demos destacar: trânsito caótico, 
insegurança nas cidades, comodi-
dade e o encarecimento de contra-
tação de funcionários domésticos 
devido aos encargos legais. 

Combate a focos de 
Dengue

É durante o verão que se constata 
o maior índice de propagação do
mosquito Aedes Aegypti, trans-
missor da Dengue. Os cuidados
preventivos devem ser redobrados
para anular as chances de montar
criadouros como vasos de flores,
baldes, bacias, coletores de lixo ou

qualquer outro objeto que possa re-
ter água. 

 Fique atento aos cuidados bási-
cos: manter a caixa d’água sempre 
fechada com a tampa adequada; re-
mover folhas, galhos, sujeira e tudo 
o que possa obstruir a passagem da
água da chuva pelas calhas; não
deixar água acumulada sobre ne-
nhuma surperfície, enxugue o piso
caso ele demore muito a secar; se
existem tanques de armazenamen-
to de água, lave-os semanalmente
e os mantenha fechados; encha de
areia os pratinhos de apoio para

vasos de plantas; se existirem va-
sos de plantas aquáticas, troque a 
água e lave o vaso com uma escova 
semanalmente; se precisar guardar 
garrafas, conserve-as com a boca 
virada para baixo; conserve o lixo 
em sacos plásticos, protegidos da 
chuva, até que a equipe de limpeza 
urbana o recolha.

Sensores de presença
O uso de sensores de luz em locais 
onde não há permanência constan-
te de moradores e funcionários, a 
exemplo de corredores e garagem 
é uma boa forma de economizar 
energia elétrica em condomínios. 
Existem basicamente dois tipos de 
sensores: os que detectam presença 
e os que detectam luminosidade. 

Em um local onde o morador fique 

ocasionalmente, é indicado que 
se opte por sensores com foto-
-sensibilidade, que apagam e
acendem as lâmpadas de acor-
do com a incidência de luz no
aparelho. Dessa forma, a pessoa
não precisará acionar os inter-
ruptores.

O detector de presença vem se 
popularizando nos condomínios 
e ganha adeptos justamente pela 
economia que proporciona. Ele 
monitora uma área de seis me-
tros de distância com abertu-
ra de 120 graus e pode apagar 
as luzes do ambiente de um a 
quatro minutos após o último 
movimento. Ambos custam em 
média R$ 50 a unidade e evita-
rão gastos de energia desneces-
sários. 

Grande demanda por segurança diversifica 
o mercado de equipamentos especializados

Segundo a Associação Bra-
sileira das Empresas de 
Sistemas Eletrônicos de 

Segurança (ABESE), o mercado 
de segurança privada no País mo-
vimentou mais de US$1,96 bilhão 
em 2012, um crescimento de 9% 
ante o ano anterior.
 O aumento do consumo de 
equipamentos de segurança deve 
chegar a 11% em 2013 e é uma res-
posta ao crescimento da criminali-
dade e da sensação de insegurança.
 De fato, hoje há uma enorme 
gama de produtos para segurança 
pessoal e patrimonial. Diante da 
diversidade de opções de sistemas 
disponíveis no mercado, é essen-
cial conhecer o produto mais apro-
priado para atender a necessidade 
de quem busca reforçar a proteção. 
Mas o que poucos sabem é que há 
soluções que podem ser usadas 
tanto para uso residencial como 
comercial, inclusive para grandes 
empresas, ainda que as demandas 
sejam diferentes.
 De acordo com dados do úl-
timo balanço de 2012 da ABESE, 
85% do consumo de equipamentos 
de segurança eletrônica são de-
mandados pelo setor não-residen-
cial.  Estimativas apontam que o 
Brasil possui cerca de 6,18 milhões 
de imóveis, desse total apenas 800 
mil possuem algum tipo de moni-
toramento.
 Abaixo, exemplos de soluções 
que podem ser aplicadas para aumen-
tar a segurança, seja de uma residên-
cia como de uma multinacional:

* Porta blindada: Revestida
com aço balístico de alta resistên-
cia mecânica, a porta blindada pos-
sui fechadura multidirecional com
diversos pontos de travamento,
garantindo o máximo de proteção
contra arrombamento. Por con-
tar com várias opções de modelos
(simples, dupla, com dobradiça,
pivotante e deslizante) e diferen-
tes acabamentos, a porta blindada
pode ser instalada em todo tipo de
imóvel residencial, comercial e
industrial. Apesar da alta resistên-
cia, a porta blindada tem aparência
idêntica à de uma porta comum, se
integrando perfeitamente à decora-
ção do ambiente.

* Janela blindada: Cada vez
mais, as balas perdidas fazem ví-
timas em diversos pontos do País.

Empresas ou residências, locali-
zadas em regiões consideradas de 
risco, perceberam a necessidade de 
aumentar a proteção.
 Neste sentido, investir nas 
janelas blindadas tornou-se pri-
mordial, tanto pela segurança dos 
profissionais/moradores como para 
evitar prejuízos patrimoniais. É 
possível realizar tanto a blindagem 
de alguns vidros ou de algumas ja-
nelas como realizar a blindagem de 
todas as esquadrias e os vidros de 
uma fachada inteira de um prédio.

* Parede blindada: A blinda-
gem de paredes é importante para
proteger as pessoas que moram ou
trabalham em estabelecimentos
que estão localizados em regiões
consideradas de risco, preservando
também a integridade arquitetôni-

ca e evitando perdas patrimoniais. 
Em alguns casos, indica-se a blin-
dagem de fachadas inteiras de pré-
dios residenciais e comerciais.
 Caso a blindagem seja feita em 
um empreendimento já existente, 
as paredes a serem blindadas são 
reforçadas com uma nova camada 
de alvenaria, com chapas internas 
de aço inoxidável.

* Cofre blindado: Os cofres de
alta resistência são dotados de pro-
teção contra ataques de ferramen-
tas térmicas e mecânicas, constru-
ídos com seu corpo em aço; com
enchimento em concreto de alta re-
sistência; blindagem química entre
as chapas; sistemas de trancamento
mecânico e fechadura de segredo.
Sua aplicação com fechaduras ele-
trônicas de retardo resultam em um
maior controle de acesso na sua
abertura, dificultando ações de cri-
minosos e mantendo a integridade
dos bens protegidos.

* Leitora biométrica: Os siste-
mas chamados biométricos podem
basear o seu funcionamento em ca-
racterísticas de diversas partes do
corpo humano, como a palma da
mão, as digitais do dedo, a retina
ou íris dos olhos. De impressão
digital ou reconhecimento facial,
as leitoras biométricas permitem
aplicações em sistemas de controle
de acesso, cofres, ATM’s, PDV’s,
entre outras automações.

* Sistema integrado de con-
trole de acesso: A plataforma de
controle de acesso integrada a alar-
mes e CFTV compreende recursos
que monitoram acesso de pedestres
e veículos, controle de visitantes,
ronda de guardas, controle de ele-
vadores, circuito fechado de vídeo,
controle de ponto, entre outros. As
diversas funcionalidades do siste-
ma permitem ações como captação
de movimentação geral, de objeto
estranho, de eventos suspeitos, en-
tre outros.
(Redação com Assessoria)
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Repeteco
Notícias sobre imóveis

A compra de um imóvel é o 
maior negócio na vida de 
muitas famílias.

Por isso, sem qualquer intenção 
doutrinária, mas num sentido de 
alerta, estas dicas, se assimiladas, 
divisarão um caminho legítimo na 
comercialização e administração 
de imóveis que impera no meu in-
timo:

O do trabalho orientado para o 
bem, sempre ao lado da lei e do 
bom senso.

• Saibam todos! As disposições
contidas no código do consu-
midor não são aplicáveis ás
locações prediais urbanas, pois
estas se regulam por legislação
própria, que a lei 8.245/91, co-
nhecida como lei do inquilina-
to.

• Para evitar futuras discussões
ou duvidas sobre o estado de
conservação e funcionamento
do imóvel, por ocasião de  sua
devolução por termino ou res-
cisão de contrato, no inicio da
locação as partes devem fazer
por escrito, minuciosa e deta-
lhada no prédio locado, para
ser assinada pelo locador e pelo
locatário, e anexada ao contrato
de locação, assim, ao termino
do ajuste, basta conferir como
está o imóvel e compará-lo com 
estado em que consta na visto-
ria inicial. Neste caso, cabe ao

locatário, sem qualquer duvida, 
ressarcir os danos que causou.

• Pagar locação e encargos em
dia não é favor, é obrigação
fundamental do    locatário.

• O contrato de locação pode
ser ajustado por qualquer pra-
zo. Entretanto, se o prazo for
igual ou superior a dez anos.,
Depende do consentimento do
cônjuge. Não havendo a vênia
conjugal, o cônjuge que não as-
sinou a locação ou não deu con-
sentimento, não esta obrigado a
observar o prazo excedente.

• Locação por tempo determina-
do é a locação que tem prazo
de duração convencionado em

contrato, e locação por prazo 
indeterminado é quando o perí-
odo ajustado venceu e há conti-
nuidade da locação do locador. 
A locação verbal (sem contrato 
assinado), assume-se por tem-
po indeterminado.

• Diz a lei do inquilinato que é
livre a convenção, no entanto,
não poderá ser em moeda es-
trangeira, nem vinculado a va-
riação cambial e em ao salário
mínimo.

• Locação residencial é aquela
destinada a moradia do inquili-
no, servindo como sua residên-
cia, seu local de habitação.

NEGOCIO COM VOCÊ 
COMO GOSTARIA QUE 
NEGOSSIASSE COMIGO

• Locação para temporada é a
destinada á residência tempo-
rária (passageira) do locatário,
para prática de lazer, realização
de cursos, tratamento de saúde
e outros fatos que decorram tão
somente de determinado tem-
po, e contratada por prazo não
superior a 90 dias, esteja ou não
mobiliado imóvel. (Art.39, a lei
do inquilinato).

• Locação não residencial é
aquela destinada á industria,
comercio, escritório, consul-
tórios, clinicas, hospitais, es-
colas, lojas, asilos, atividades
mercantis de lazer e entreteni-
mento, as que figuram como
locatário uma pessoa jurídica,
enfim todas as que se destinem
as atividades profissionais, ar-
tísticas, cientificas, religiosas,
esportivas...

• São três as modalidades de ga-
rantia de aluguel: a caução, a
fiança e o seguro fiança locatá-
ria. Em um contrato de locação,
somente uma modalidade de
garantia é permitida, sob pena
de nulidade. Salvo disposição
contratual em contrario, quais-
quer das garantias a locação se
entende ate a efetiva devolução
do imóvel.

• Basicamente, o fiador tem a

obrigação de garantir o cumpri-
mento do contrato de locação, 
solidariamente com o locatá-
rio. No caso se o locatário não 
cumprir o seu dever de pagar os 
alugueis, taxas de condomínio 
e outros encargos de locação, o 
fiador será acionado para fazê-
-lo, o mesmo ocorrendo se o lo-
catário causar dano no imóvel.

• O inciso VIII, do Art. 22 a lei
do inquilinato, diz que o con-
trato de locação pode estipular
que o locatário é responsável
pelo pagamento anual do IPTU
do imóvel locado, conforme
cobrado pela prefeitura.

• O locatário não pode pedir o
imóvel antes de terminar o pra-
zo do contrato, a não ser por
falta de pagamento de aluguel
e encargos da locação, por in-
fração de contrato, por descum-
primento de mutuo acordo para
reparos urgentes determinados
pelo poder publico.

• Imóvel fechado dá prejuízos,
sim, mas, mal alugado, da mais
prejuízo ainda arca com resídu-
os, alem de não receber o alu-
guel, o proprietário ainda arca
com resíduos das contas de luz,
água, condomínio e reparos no
imóvel.

Imóvel para renda é um investi-
mento para a vida. Inclusive os fi-
lhos, netos, bisnetos e tataranetos.
JP Mourão – especialista em ne-
gócios imobiliários em Fortaleza.
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FALA ANUNCIANTE

Anuncie você também na Folha do Síndico 
e seja um empreendedor de sucesso como 

estes anunciantes.
Email: folhadosindico@hotmail.com

Fone: 3022-2717

Depoimentos sobre veiculaçao de publicidade

“ Nossa expectativa de retorno da publicidade 
na Folha do Síndico tem sido surpreendente, 
com vários fechamentos de contratos”
Rodrigo Rodrigues - Proprietário da Realize

“ A Folha do Síndico me surpreendeu com o re-
torno do anúncio. Neste primeiro mês fechamos 
excelentes negócios.”
Wesley Rosa - Diretor Comercial

“ A parceria entre a Confiança Serviços e a 
Folha do Síndico com os anúncios veiculados 
tem trazido excelentes negocios e ampliaçao 
da empresa.”
Simone Feitosa - Diretora Comercial
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Assessoria Condominial Por Aldo Junior |

Aldo Junior
Diretor da JR Office

(61) 8209-9999

Taxa suplementar
Como se cria uma taxa suplementar 

de forma correta

Você pergunta e a 
Folha Responde

Encaminhe suas dúvidas para
folhadosindico@hotmail.com

Magda Bentes - Síndica Águas 
Claras

1 - Dr Aldo Junior, convoquei 
uma assembléia de emergência 
com 2 (dois) dias de antecedên-
cia. Pode haver um tipo de nu-
lidade pelo prazo curto da con-
vocação?

R: Normalmente estas assem-
bléias de emergência ocorrem 
por situações excepcionais para 
execução de serviços como con-
sertos de vazamentos, questões 
elétricas, ou seja, situações estas 
que não permitem prazo extenso 
para solução do problema. Se for 
este seu caso, aconselho numa 
próxima assembléia recolocar o 
assunto em pauta e ratificar a de-
cisão tomada anteriormente a fim 
de evitar qualquer tipo de anula-
ção das decisões tomadas de for-
ma emergencial.

Patricia Novaes - Síndica Guará I

2 - Dr Aldo Junior, meu prédio 
é um condomínio misto, porém 
os lojistas estão utilizando a fa-
chada do prédio para  colocar 
placas de publicidade de suas 
empresas, devo permitir?

R: A fachada do prédio não pode 
ser alterada de forma alguma. 
Neste caso, certamente há veda-
ção em sua convenção com rela-
ção o uso da fachada por qualquer 
condômino individualmente. A 
fachada é de todos, portanto nin-
guém pode usá-la unilateralmen-
te, prejudicando outros condômi-
nos. Aconselho notificar o lojista, 
a fim de retirar a propaganda, sob 
pena de propositura de ação judicial 

de obrigação de fazer.

Lívia Dantas - moradora em 
condomínio 

3 - Dr. Aldo Junior, não pude 
participar de uma assembléia, 
e foi criada uma taxa extra. 
Pergunto, posso questionar a 
instituição da taxa? 

R: Neste caso, devemos ava-
liar dois aspectos: primeiro,  a 
assembléia foi convocada no 
prazo legal? Todos os condômi-
nos foram devidamente notifi-
cados por edital? Se a resposta 
for sim, infelizmente não há o 
que fazer, pois o sindico aten-
deu as normas previstas, visto 
que a instituição de taxa extra 
não requer quorum qualificado, 
portanto não cabendo qualquer 
reclamação. Se porventura hou-
ve qualquer irregularidade nos 
pré-requisitos supracitados  po-
derá o condômino que entender 
que houve prejuízo requerer a 
nulidade dos atos. 

Gorete Menezes Torres 
Sindica do Gama  

4- Dr Aldo Junior, gostaria de
renunciar ao cargo de sindi-
ca de meu condominio, pois
não aguento mais a pressão
de condôminos por obras e
benfeitorias, porém não te-
nho dinheiro para realizar as
melhorias, pergunto: preciso
marcar uma assembléia para
renunciar ao cargo de sindi-
ca?

R: Não. A renuncia é simples, 
basta apenas uma documento 
oficial de renuncia que deverá 
ser entregue ao sub-sindico, que 
assumirá o cargo complemen-
tando o restante do mandato. 

As despesas dos condomí-
nios a cada dia vêm au-
mentando em virtude dos 

acréscimos nos custos dos produ-
tos e serviços, além das despesas 
trabalhistas e seus encargos que 
sofrem ampliações e variações pe-
riódicas, e mais a frente os custos 
da mão de obra e a carga tributaria 
incidente nos insumos necessários 
ao produto final a ser adquirido pe-
los condomínios.

 Quando a receita não comporta 
mais a despesa, aparece a figura da 
taxa suplementar que normalmente 
se faz necessária quando a taxa or-
dinária não consegue mais suportar 
as despesas ordinárias e vincendas 
estabelecidas na gestão Condomi-
nial, ocasionando déficit financeiro 
negativo que impede o cumpri-
mento das obrigações assumidas 
pela administração.

 Neste momento de absoluto 
desespero, os síndicos precisam 
resolver a situação e quitar os com-
promissos assumidos, na maioria 
dos casos os administradores cos-
tumam confundir muito o termo 
suplementar com o termo extra. A 
origem da taxa suplementar advém 
necessariamente da taxa ordinária 
por ser ela (taxa suplementar) de 
natureza jurídica de suplemento a 
taxa ordinária.

 Em verdade, esta confusão 
quando consumada erroneamente 
por uma assembleia geral, pode 
causar muitos problemas ao sin-

dico visto que, quando a despesa 
originaria for por exemplo, o adim-
plemento de parcela do 13o salário 
dos empregados, sendo esta, uma 
despesa ordinária e de usufruto 
exclusivo do morador ou do ocu-
pante do imóvel, sua reversão é 
problemática.  Analisando o caso 
concreto,  se a assembleia aprovar 
uma taxa extra para cobrir uma 
despesa originalmente ordinária, o 
ônus será direcionado para o pro-
prietário, que não se beneficiará de 
uma melhoria, considerando ainda 
que em muitos casos o proprietário 
não mora no prédio e não usufrui 
da prestação de serviços do empre-
gado, então pergunto: como pode 
ele (proprietário) pagar uma con-
ta sem gozar da contrapartida da 
prestação do serviço? Se a despesa 
é ordinária, não se pode criar uma 
taxa extra, que tem outra finalidade 
legal que visa unicamente cobrir 
benfeitorias e obras necessárias.

 Na maioria dos casos, esta si-
tuação de criação emergencial de 
taxa suplementar ocorre quando 
a previsão orçamentária elabora-
da pelo sindico ou pela assessoria 
contábil contem erros de analise 
das rubricas correntes ou até mes-
mo de critério na avaliação das 
demandas, e em ultimo caso pela 

simples má gestão do sindico no 
controle efetivo dos gastos, reali-
zando despesas não orçadas, e fa-
zendo pequenas obras com recur-
sos ordinários. Este ultimo caso, 
um pecado fatal que compromete 
totalmente o devido cumprimento 
das despesas orçamentárias previs-
tas, resultando na falta de recursos 
para honrar normalmente as despe-
sas vincendas.

 Ambos os termos utilizados 
sejam eles suplementar ou com-
plementar, estão corretos porque 
a taxa pode ser em análise técnica, 
um suplemento da taxa ordinária 
ou um complemento da mesma 
taxa. Portanto neste caso, qualquer 
dos termos atenderá as exigências 
legais, não causando qualquer pos-
sibilidade de nulidade futura.

 Portanto síndicos, muita aten-
ção na criação de uma taxa suple-
mentar que sempre deve objetivar 
suprir o déficit unicamente da taxa 
ordinária, nunca com objetivo de 
realizar obras ou pequenas refor-
mas, não devendo também ter a 
nomenclatura de taxa extra, pois 
sua natureza de arrecadação é con-
troversa ao objeto da receita pre-
tendida.  

Avalie Isso!

Quando a receita não comporta mais 
a despesa, aparece a figura da taxa 
suplementar...

Aldo Junior
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre 

questões de condomínios
TJ-DF - Apelação Cí¬vel APL 
522448720078070001 DF 
0052244-87.2007.807.0001 (TJ-
-DF)
Data de publicação: 19/05/2011
Ementa: RESPONSABILIDA-
DE CIVIL. DANO MATERIAL 
E MORAL. FURTO EM UNI-
DADES AUTÔNOMAS. CON-
DOMÍNIO. SÍNDICO. 1 - NÃO 
RESPONDE O CONDOMÍNIO 
POR FURTO OCORRIDO EM 
UNIDADES AUTÔNOMAS, SE 
NÃO PREVISTA EXPRESSA-
MENTE NA CONVENÇÃO A 
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 
OS DANOS SUPORTADOS PE-
LOS CONDÔMINOS DAÍ AD-
VINDOS. 2 - NÃO É POSSÍVEL 
IMPUTAR AO SÍNDICO RES-
PONSABILIDADE POR ATO 
DE TERCEIROS, SOBRETUDO 
QUANDO, NÃO HÁ PROVAS 
DE QUE ESSE ATUOU COM 
EXCESSO DE PODER, INFRIN-
GIDO SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, OU QUE, EM NOME 
PRÓPRIO, TENHA CAUSADO 
DANO. 3 - SE NÃO HÁ PROVA 
DO ATO ILÍCITO PRATICADO 
ATRIBUÍDO AOS RÉUS, NÃO 
PROCEDE A CONDENAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. 4 - APE-
LAÇÃO PROVIDA. RECURSO 
ADESIVO NÃO PROVIDO. 
TJ-RS - Apelação Cível AC 
70039774161 RS (TJ-RS) 
Data de publicação: 07/01/2011 
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DANOS MORAIS. MANIFES-
TAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GE-
RAL DE CONDOMÍNIO. JUÍ-
ZO DE VALOR ACERCA DA 
PESSOA DA PARTE AUTORA 
PARA EXERCER A QUALIDA-
DE DE SÍNDICO. AUSÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS 
PERSONALÍSSIMOS DA PAR-
TE AUTORA. DANO MORAL 
NÃO CONFIGURADO. APE-
LO DESPROVIDO. UNÂNIME. 
(Apelação Cível Nº 70039774161, 
Nona Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Iris Hele-
na Medeiros Nogueira, Julgado em 
15/12/2010) 
Encontrado em: NÃO CONFIGU-
RAÇÃO. TRANSTORNO EN-
TRE CONDÔMINOS. OFENSA 
PESSOAL SOFRIDA POR SIN-
DICO. JUÍZO ACERCA... POR 
MANIFESTAÇÃO DE MORA-
DOR DURANTE ASSEMBLÉIA 
DE CONDOMÍNIO. (INFORMA-
TIVO ELETRÔNICO) **** OBS: 
TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL AC 
8020 SP 2004.61.08.008020-6 
(TRF-3) 
Data de publicação: 19/10/2010 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 , 
PARÁGRAFOS , DO CPC . EXE-
CUÇÃO FISCAL. SÓCIOS QUE 
CONSTAM NA CDA. RESPON-
SABILIDADE DO SÍNDICO, 
ADMINISTRADOR DE CON-
DOMÍNIO. LANÇAMENTO 
DE DÉBITO CONFESSADO. 1. 
Figurando o responsável tributá-
rio na Certidão de Dívida Ativa 
como devedor, é dele, e não do 

fisco, o ônus da prova, porquanto 
se presume a liquidez e certeza do 
título não apenas quanto ao valor 
da dívida, mas também quanto à 
responsabilidade pelo débito. 2. A 
responsabilidade do síndico, admi-
nistrador de condomínio, por con-
tribuições sociais não recolhidas é 
regida pelo disposto no artigo 135 
do Código Tributário Nacional . 
3. O simples inadimplemento da
obrigação de pagar o tributo não
pode ser considerado infração à
lei para o fim de tornar solidaria-
mente responsáveis os dirigentes
da empresa contribuinte (STJ, 1ª
Turma, AGA 1024572 Processo:
200800519154/SP, rel. Min. Luiz
Fux, publ. no DJE em 22/09/2008;
STJ, 2ª Turma, AGRESP 866082,
Processo: 200601312290/RS, rel.
Min. Eliana Calmon, Publ. no DJE
em 14/10/2008). 4. É bem verda-
de que não se pode confundir o
simples inadimplemento com a
sonegação de tributos: se o contri-
buinte omitir fato gerador, no todo
ou em parte, ou fizer dedução in-
devida, ou por outro meio reduzir
ilegalmente o valor a ser recolhido,
estará caracterizada a infração à
lei e, conseqüentemente, a respon-
sabilidade tributária do adminis-
trador da pessoa jurídica faltosa.
5. Com mais forte razão se aplica
esse entendimento àquelas hipóte-
ses em que a falta de lançamento
ou o lançamento a menor constitua
ilícito penal, mas a lei não exige
que se reconheça o caráter criminal
da conduta, porquanto a expres-
são “infração à lei” é muito mais
abrangente. 6. Contudo, foi o pró-
prio contribuinte quem lançou as
contribuições devidas, já que cons-
ta da CDA “lançamento de débito
confessado”. 7. A circunstância de
ter havido autolançamento, ainda
que a destempo, é suficiente para
afastar a responsabilização do sín-
dico. 8. Agravo a que se nega pro-
vimento.... 
Encontrado em: ANO-1966 ART-
135 CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL DE 1973 CPC-73 LEG-
-FED LEI- 5869 ANO-1973 ART-
557 ***** CTN-66... CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL LEG-
-FED LEI- 5172 ANO-1966 ART-
135 CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973
TJ-ES - Embargos de Declaração 
Ap Civel ED 24000187047 ES 
24000187047 (TJ-ES) 
Data de publicação: 26/07/2011 
Ementa:  Segunda Câmara Cível  
Embargos de Declaração na Ape-
lação Cível N.º 024.000.187.047  
Recorrente:   Pedro Luiz Ferro  
Recorrido:     Condomínio do Edi-
fício Francisco Fundão  Relator:         
Desembargador Namyr Carlos de 
Souza Filho  ACÓRDÃO  EMEN-
TA: DIREITO PROCESSUAL CI-
VIL E DIREITO CIVIL. EMBAR-
GOS DE DECLARAÇÃO NA 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
RESSARCIMENTO. RESPON-
SABILIDADE DOS SÍNDICOS. 
CONDOMÍNIO. PERÍCIA JUDI-
CIAL. AUSÊNCIA DE CONTRA-
DIÇÃO NO JULGADO. RECUR-
SO IMPROVIDO.  

Entenda Direito
Questões polêmicas sobre 
o cálculo das despesas de

condomínio

(Manutenção da taxa igualitária entre apartamento com 
fração maior x apartamento tipo) - “Taxa de Inveja”.

Dr. Anderson Machado

A grande polêmica, diz res-
peito ao cálculo do valor 
dessa fração nos termos do 

Código Civil 2002, tendo em vista 
que a mesma deve ser proporcional 
ao valor da unidade imobiliária em 
relação ao conjunto da edificação, 
devendo, portanto, serem obedeci-
dos critérios para tal.

 Certamente, o assunto além de 
ser polêmico afeta diversos inte-
resses a ponto de gerar calorosas 
manifestações que são facilmente 
dissipadas mediante perícias judi-
ciais realizadas nesses processos, 
pois todas provam que o aparta-
mento de cobertura/térreo é pena-
lizado com a cobrança pela fração 
ideal, já que os locais geradores 
dessas despesas são as áreas co-
muns utilizadas igualmente por to-
dos os moradores.

 Deve-se frisar que  na análise 
da questão que envolve rateio da 
taxa de condomínio sob dois as-
pectos no que tange ao exercício 
de propriedade. Uma exclusiva e 
tratada como propriedade autôno-
ma, outra de uso comum de todos 
os condôminos e disciplinada pela 
vontade coletiva, conforme con-
venção e regulamento de acordo 
com os princípios legais.

 Casos em que um apartamen-
to maior  deveria pagar 131% a 
mais de taxa de condomínio que 
as demais unidades tipo, funda-
mentou-se na obrigatoriedade do 
pagamento a mais, simplesmente 
porque a lei permite o uso da fra-
ção ideal.

 Outrossim, é  notório que 
quem tem razão não tem receio da 
realização de uma perícia de en-
genharia, pois essa busca apurar a 
verdade de uma situação e fornecer 
esclarecimentos técnicos às partes 
e aos magistrados, que por não te-
rem domínio de questões matemá-
ticas e de engenharia, necessitam 
de elementos robustos que evitem 
o julgamento equivocado, baseado
no senso comum.

 Cabe esclarecer que não está 
sendo uma tarefa de fácil análise 
para o Judiciário, visto que, os ope-
radores do direito não são experts 
em cálculos matemáticos, pois 
cada profissional se especializa em 
ramos distintos. Portanto, a perícia 
facilita a compreensão de questões 

relevantes que determinam um jul-
gamento acertado, que em alguns 
casos, como esse, consiste num de-
safio.

 Na doutrina e nos Tribunais 
Pátrios, a jurisprudência já havia 
pacificado o entendimento de que a 
divisão das despesas condominiais 
seria calculada através da fração 
ideal.

 Porém, com o passar do tempo, 
os moradores de condomínios não 
concordando e nem suportando 
aquela situação resolveram discutir 
em juízo, qual seria a forma mais 
adequada.

 Alguns profissionais especia-
lizados no assunto entendem que 
não é cômoda e correta a divisão do 
condomínio pela fração ideal, pois 
prejudica os moradores de apar-
tamentos que residem sozinhos e 
beneficiam aqueles que possuem 
famílias com 04 ou 05 pessoas.

 Algumas jurisprudências têm 
sido favoráveis a cobrança das 
despesas de condomínio de acordo 
com o consumo, porém, a prova 
pericial é um dos fatores decisivos 
para a definição desta modalidade 
de cobrança. 

 Ressalta-se que o STJ já deci-
diu no Recurso Especial 541.317-
RS que o pagamento da taxa de 
condomínio deve ser igualitário, 
conforme decisão proferida pe-
los cinco ministros (Cesar Asfor 
Rocha, Aldir Passarinho Junior, 
Fernando Gonçalves, Sálvio de 
Figueiredo Teixeira e Barros 
Monteiro), em que aponta que “o 
pagamento dos funcionários, a 
manutenção das áreas comuns e 
os encargos tributários incidentes 
sobre essas áreas beneficiam de 
forma equivalente todos os mora-
dores, independentemente de sua 
fração ideal. Assim, não prevalece 
a presunção do aresto hostilizado 
de que os proprietários de menores 
economias ‘acarretam menor des-
pesa’, porquanto os custos, em sua 
maior parte, não são proporcionais 
aos tamanhos das unidades, mas 
das áreas comuns, cuja responsa-
bilidade e aproveitamento são de 
todos os condôminos indistinta-
mente”.

 Por isso e ainda, por tantos ru-
mores e problemas enfrentados pe-
los condôminos que a taxa passou 

a ser conhecida de forma popular 
com a “Taxa de Inveja”.

 O advogado especialista em 
condomínios, Anderson Machado 
explica que a melhor forma de re-
solver enquanto os Tribunais não 
chegam ao consenso definitivo, 
no que tange a jurisprudência, é 
conhecer e observar o que já foi 
acordado pelos condôminos na 
Convenção. Ainda assim, caso os 
moradores não estejam satisfeitos 
com a metodologia empregada, 
é possível mudar a Convenção, 
desde que pelo menos dois terços 
dos condôminos aprovem.  É aí é 
uma questão de diálogo de ami-
zade e tentar chegar num consen-
so.”

 O cálculo da fração ideal re-
sulta do valor de cada unidade ao 
tempo em que se efetiva a incor-
poração imobiliária, sendo que 
essa cota, também adotada como 
base para o cálculo das despesas.

 Normalmente, a fração ideal 
é estipulada na instituição de con-
domínio, mas também na conven-
ção de condomínio e quando fixa-
da se reveste de imutabilidade.

 O advogado dá uma suges-
tão para o impasse, quando não 
houver acordo entre os condômi-
nos. “Cabe aos proprietários de 
apartamentos que possuem maior 
fração ideal, caso se sintam pre-
judicados com a cobrança maior, 
buscarem os seus direitos perante 
o Poder Judiciário, sendo a ques-
tão controvertida diante do vício
de as convenções serem copiadas
de modelos que não são elabora-
dos por profissionais que domi-
nam a matéria”.

Matriz: SRTVS Qd. 701 Bl. I, 
Salas 722/724

Ed. Assis Chateaubriand
Asa Sul Brasília - DF 

Cep: 70.340-906

Tel: (61) 3322-5277

Cel: (61) 8416-3194 (OI)

Cel: (61) 8158-0790 (Tim)

Site: www.tcmadvogados.adv.br
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Manutenção
Álcool não deve ser usado como 

produto de limpeza

Muitas pessoas utilizam 
o álcool como produto
de limpeza. No entanto,

seu uso não se justifica. Produtos 
específicos para fazer a limpeza, 
como um detergente ou limpador 
geral, possuem ação bactericida, 
preservando móveis, equipamen-
tos e utensílios e não é inflamável. 

 O álcool não age diretamente 
como agente de limpeza, apesar de 
muitas pessoas acharem que ele é 
melhor para limpar vidros, mesas, 
equipamentos de informática, mó-
veis em geral. O uso inadequado 
pode trazer riscos à saúde e danifi-
car móveis.

 Segundo o diretor Eraldo de 
Melo da empresa de serviços ge-
rais Conservar, o uso doméstico do 
álcool no Brasil é considerado um 
dos maiores do mundo. “Muitos 
escritórios e residências utilizam 
álcool como agente de limpeza. 
O uso desse produto em contato 
com fórmicas, borracha, acrílico, 
cola e superfícies de componentes 
eletrônicos, por exemplo, o álcool 
pode danificá-las. Em relação à 
saúde, o produto pode causar res-
secamento da pele, se aplicado sem 
luvas, alergias são causadas devido 
à sensibilidade específica de cada 
pessoa, e é altamente inflamável, 
podendo provocar acidentes”, ex-
plica.

 Se a utilização for realmente 
necessária, o mesmo deve ser ar-
mazenado em área bem ventilada, 
esta condição nem sempre está dis-
ponível nas empresas. “Algumas 
empresas deixam o álcool à expo-
sição, isso facilita para um possível 
acidente. Se ocorrer algum circuito 

elétrico e o álcool estiver próximo 
demais, pode ocorrer um incên-
dio”, alerta Eraldo.

 Antes de usar qualquer tipo 
de produto, é necessário prestar 
atenção nas informações da emba-
lagem para saber para que servem 
e onde podem ser usados de forma 
correta, sem correr o risco de da-
nificar os objetos. O álcool em gel 
etílico em concentração 70% pode 
ser encontrado facilmente nos su-
permercados. Segundo a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), esse álcool possui ação 
desinfetante intermediária. No en-

tanto, o acondicionamento,  a di-
luição e a aplicação limitam sua 
eficácia como desinfetante. A pró-
pria embalagem do álcool em gel 
nos orienta a deixar o produto em 
contato com a área a ser desinfeta-
da por dez minutos. 

Utilizando álcool na limpeza

 O álcool evapora rapidamen-
te, ele possui pouca ou nenhuma 
atividade residual em superfícies. 
Não basta passar rapidamente um 
paninho, é importante umedecer o 

pano ou aplicar diretamente o pro-
duto na superfície do objeto. Opte 
pelo produto em gel, assim você 
poderá evitar acidentes domésti-
cos. Faça sempre pequenos testes 
antes de aplicar qualquer produto, 
dependendo do material, o álcool 
pode manchar facilmente o objeto.

 Atenção, se o seu objetivo é 
exterminar micróbios uma área 
ou ambiente, cuidado! Ao utilizar 
o álcool com esta finalidade, você

pode estar favorecendo justamente 
o contrário. “Em algumas concen-
trações, o álcool pode desempe-
nhar papel totalmente inverso ao
esperado: ao invés de desinfectar,
ele pode ajudar a fixar microor-
ganismos em determinada super-
fície”, é o que explica o biólogo
Edinaldo Leite, mestre em Zoolo-
gia pela Universidade Federal da
Paraíba.
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Vale a pena ler de novo 
Ao terminar seu mandato o síndico 

deve cumprir obrigações legais

O síndico é a pessoa res-
ponsável por toda a parte 
administrativa de um con-

domínio. Este profissional cuida da 
parte financeira – contas a pagar 
e inadimplência -, documentos, 
autorizações e é responsável até 
mesmo pela contratação de empre-
sas que prestarão serviços como re-
formas e manutenção. “É realizada 
uma votação com a presença de 
todos os moradores para a escolha 
do síndico e o mandato tem geral-
mente a duração de dois anos, po-
dendo ser alterado de acordo com 
a convenção condominial”, aponta 
Carlos Samuel de Oliveira Freitas, 
diretor de condomínios e jurídico 
da Primar Administradora de Bens.

 Mesmo com um tempo deter-
minado, nem todos conseguem 
cumprir o mandato completo. Isso 
acontece principalmente devido 
a dois fatores: ou o síndico acaba 
renunciando o cargo ou ele é des-
tituído de sua função. “Quando 
os condôminos decidem em as-
sembléia a necessidade da troca 
do gestor condominial, então são 
preenchidos todos os requisitos 
legais previstos na Convenção do 
Condomínio e no Código Civil, é 
feita uma nova votação e outra pes-
soa assume o cargo até a próxima 
eleição”, explica Freitas.

 A destituição pode acontecer 
por falhas na administração ou por 
práticas irregulares no decorrer do 
mandato. Freitas ressalta que é pre-
ciso comprovar as irregularidades, 
para então ser consumado o afas-
tamento. “É necessário que 25% 

dos moradores convoquem uma 
assembléia especialmente para este 
fim e que a maioria absoluta seja a 
favor da destituição, conforme está 
previsto nas legislações específi-
cas”, acrescenta.

 Independente da forma de 
afastamento do síndico, ele deve 
cumprir algumas obrigações legais 
antes de se desligar completamente 
do cargo. “Para finalizar suas ativi-
dades, o síndico deve prestar todas 
as contas referentes à contabilida-
de e a parte financeira do condomí-
nio. Também é exigida a descrição 
de todo o trabalho feito durante a 
sua gestão”, esclarece. Freitas lem-
bra ainda que os compromissos as-

sumidos são do condomínio, mas 
se houver qualquer irregularidade 
quem responderá judicialmente é o 
síndico.

 Entre os documentos que de-
vem ser entregues ao final da ges-
tão, estão as apólices de seguro, 
planilhas de orçamentos, pastas 
com a prestação de contas, com-
provantes de pagamentos efetua-
dos, livros de atas de assembléia, 
contratos e certificados. “O ideal é 
que o síndico faça uma carta con-
tendo todos os documentos que se-
rão entregues e a protocole, a fim 
de evitar erros ou a perda de algum 
documento”, recomenda Freitas.

Fonte: Jornal Contábil
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Administração
Síndico de primeira viagem, 

e agora?

Ao síndico de condomínio
estão delegadas diversas
funções, responsabilida-

des e obrigações administrativas. 
Com tantas atribuições em suas 
mãos, é natural que o eleito sinta 
alguma insegurança ao assumir 
este cargo. Foi o que aconteceu 
com a jornalista Taíssa Travassos, 
25 anos, síndica de primeira via-
gem do condomínio Bouvardia, lo-
calizado na cidade de João Pessoa 
(PB).

 O prédio foi entregue pela 
construtora no início de 2013. 
Na época, ela não se candidatou 
espontaneamente, mas terminou 
sendo pressionada a abraçar a 
sindicância. “No início eu assumi 
diversas responsabilidades, pois 
tinha um certo tempo livre e ‘boa 
vontade’, queria resolver toda a 
situação logo, pagamento de con-
tas de água e energia, limpeza do 
prédio, essas coisas mais triviais”, 
relata. 

 Após um mês de ocupação, 
houve a primeira assembleia com 
pauta para eleição do síndico. 
“Estava tudo certo que um outro 
proprietário seria o síndico. Na 
hora da eleição, os condôminos 
mudaram de ideia e me elegeram. 
Eu não quis aceitar, mas não me 
deixaram com outra alternativa. E 
como eu tenho o péssimo hábito 
de achar que eu sempre vou fazer 
melhor do que os outros, acabei ce-
dendo”, admite Taíssa Travassos.

 Síndica, e agora? Essa foi a 
primeira indagação na marinheira 
de primeira viagem. Pela frente, 
várias dificuldades. “Como o pré-
dio é novo, o primeiro problema 
foi a parte burocrática, ou seja, 
organizar a documentação, reti-
rar CNPJ, definir o valor da taxa 

condominial. A burocracia é muito 
grande e o tempo para solucionar 
era muito curto”, queixa-se.

 A falta de conhecimento sobre 
qual o papel do síndico também foi 
um grande problema, avalia a jo-
vem síndica. “Tarefas como verifi-
car os extintores de incêndio, dede-
tização, limpeza de caixa de água, 
limpeza e manutenção do prédio... 
Eu não estava acostumada com es-
sas obrigações. Com o passar do 
tempo a situação complicou com 
a inadimplência de alguns condô-
minos e alguns problemas de in-
fraestrutura que a construtora não 
demonstrou interesse em resolver, 
como por exemplo a rampa de en-
trada feita de forma indevida, atu-
almente estamos com um processo 
judicial contra a mesma”.

 A advogada Mércia Duarte 
presta assessoria jurídica e ad-
ministrativa a condomínios e já 
auxiliou muitos “síndicos de pri-
meira viagem” e dá algumas dicas. 
“A gestão de um condomínio não 
precisa ser encarada como uma 
coisa de outro mundo. O segredo 
é manter a organização e se cer-
car de bons profissionais, o res-
to vem com a prática. A priori, o 

síndico deve procurar o apoio de 
uma assessoria jurídica e contábil. 
Manter contatos com empresas de 
credibilidade na área de manuten-
ção predial também é fundamental 
para manter a saúde da estrutura do 
condomínio”, orienta.

 De acordo com a experiente ad-
vogada, uma das primeiras dúvidas 
que surgem no síndico inexperien-
te é sobre o manuseio do dinheiro. 
“O ideal é que o condomínio tenha 
uma conta bancária aberta em seu 
nome para movimentar seus recur-
sos. Não se deve nunca permitir 
que o dinheiro fique numa conta 
da administradora de condomínios 
onde se reúne o dinheiro de vários 
outros. Tampouco é indicado que o 
síndico use sua própria conta cor-
rente para fazer transações”, pon-
dera a Dra. Mércia. “O bom síndi-
co é aquele conhecedor da Lei. É 
muito importante que ele estude o 
Código Civil para saber as compe-
tências de seu cargo, o que está ou 
não na sua alçada de compromis-
sos. Além disso, ler publicações 
direcionadas também ajudam a ad-
quirir conhecimentos práticos que 
irão ajudar na gestão”, finaliza a 
advogada. 



14 Fevereiro de 2014

Empregador é responsável por 
acidente de trabalho com óbito

Iluminação pública é inaugurada no Parque 
Bosque do Sudoeste

Legislação

Cidade

Em um espaço em que se es-
tabeleçam relações de tra-
balho, recai no empregador 

a responsabilidade constitucional 
de assegurar a incolumidade física 
de seus empregados, proporcio-
nando a este um ambiente íntegro 
e seguro onde possa desenvolver 
suas funções. Para isso, os riscos 
devem ser reduzidos cumprindo 
normas de saúde, higiene e segu-
rança, nos termos do inciso XXII, 
do artigo 7º, da Constituição Fede-
ral.

  Conforme previsto no artigo 
166, da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), o empregador é 
obrigado a fornecer aos empre-
gados equipamento de proteção 
individual adequado ao risco e 
em perfeito estado de conserva-
ção e funcionamento, sempre que 
as medidas de ordem geral não 
ofereçam completa proteção con-
tra os riscos de acidentes e danos 
à saúde dos empregados. É o que 
frisa a advogada Priscila Moreira, 
Mestre em Direito do Trabalho no 
Mestre pela Faculdade de Direito 
do Largo São Francisco – USP e 
Especialista em Direito do Traba-
lho pela PUC/SP.

 Ela ressalta que, além do for-
necimento do equipamento de 
proteção individual adequado, o 

empregador deve se preocupar em 
conscientizar todos os funcioná-
rios sobre a importância da utiliza-
ção do mesmo.

  De acordo com a Dra. Pris-
cila Moreira, “havendo acidente 
de trabalho que resulta em morte 
do trabalhador, comprovando-se 
a conduta comissiva ou omissiva 
do empregador, este será respon-
sabilizado pelos danos materiais 
e morais resultantes à família da 
vítima”.

  “Com base no Código Civil, 
artigo 927, parágrafo único, que 
se o empregador exerce alguma 
atividade que cria risco de dano 

para terceiros (o seu empregado, 
por exemplo), obriga-se a reparar 
lesões, ainda que isento de culpa”, 
afirma a especialista.

 O dano material a que respon-
de o empregador resulta de que a 
morte do trabalhador trouxe pre-
juízos para os seus familiares, em 
razão de serem dependentes eco-
nomicamente da vítima. Esse dano 
material pode ser arbitrado em for-
ma de pensão ou em parcela única.

  Além do dano material, a em-
presa (no caso, o condomínio e 
seu representante legal) também é 
responsável por indenizar os fami-
liares pelo dano moral que sofre-

ram. A caracterização desse dano 
decorre de fato grave que perturbe 
consideravelmente os sentimentos 
íntimos do ser humano. Assim, a 
indenização visa minimizar tais 
dissabores, de modo a compensar 
ou consolar o indivíduo prejudica-
do em virtude de seu sofrimento. 
Tal montante não visa reparar o 
ato em si, já que a dor da perda 
não pode ser quantificada, mas 
sim ressarcir os familiares dos 
danos decorrentes do ato lesivo e, 
principalmente, coibir a reiteração 
da conduta por parte do emprega-
dor.

 A negligência é penalizada. 
Caso o empregador deixe de ado-
tar as medidas necessárias para o 
desenvolvimento seguro e saudá-
vel das atividades laborais, fica 
configurada a sua culpa e a sua 
obrigação de indenizar aqueles 
que se prejudicaram pela sua con-
duta.

 Para fixação da indenização 
os juízes levam em consideração a 
capacidade econômica da empre-
sa, a remuneração do trabalhador, 
a gravidade da culpa e a extensão 
do dano (morte da vítima). Não 
há, contudo, uma regra ou parâ-
metro, sendo cada caso analisado 
de forma distinta.

As obras de iluminação 
pública do Parque Bos-
que do Sudoeste foram 

inauguradas na noite dessa sexta-
-feira (14), com 71 postes novos
que possuem um sistema de três
circuitos elaborado para gerar eco-
nomia de energia.

 O primeiro circuito atenderá 
a pista de caminhada, e o segun-
do servirá as quadras esportivas e 
equipamentos públicos. Quando 
não estiverem em uso, as luzes se-
rão apagadas, e o terceiro circuito 
será ligado à noite, para manter 
uma iluminação mínima que auxi-
liará na vigilância do local.

 “Esse é o primeiro parque do 
DF a ter esse tipo de sistema, que 
resulta no uso inteligente da ener-
gia elétrica. Com isso, atendemos 
também os anseios da comuni-
dade, que poderá desfrutar com 
segurança do parque à noite”, ex-

plicou o presidente da Companhia 
Energética de Brasília (CEB), Ru-
bem Fonseca.

 Foram instalados aproximada-
mente 3,5km de rede, 44 postes de 
aço duplo de 5 metros, com lumi-
nárias de 100 watts e 27 postes de 
concreto de 16 metros, com lumi-
nária de duas e quatro pétalas de 
400 watts. O investimento foi de 
aproximadamente R$ 349 mil.

 O Parque do Bosque, que de-
pois da nova iluminação passará a 

funcionar até às 21h, receberá tam-
bém uma segunda etapa de melho-
rias, em que serão feitos serviços 
de recapeamento, além de reparos 
nas quadras de esporte e no siste-
ma de drenagem do anfiteatro.

 Para a aposentada e moradora 
do Sudoeste Graciele Santos, 67 
anos, a nova iluminação do parque 
trouxe a segurança que os morado-
res precisavam. “Agora vamos po-
der correr aqui sem receio e usar o 
espaço até mais tarde”, comemo-

rou.

ORQUESTRA – A Orquestra Sin-
fônica do Teatro Nacional Cláudio 
Santoro fez sua primeira apresen-
tação do ano no Parque Bosque do 
Sudoeste. O espetáculo marcou o 
início do projeto “Orquestra no 
Parque”, no qual os músicos se 
apresentarão em tendas ao ar livre 
e de forma itinerante.

 O projeto é uma parceria en-
tre as Secretarias de Cultura e do 
Meio Ambiente. A apresentação 
teve a regência do maestro Cláu-
dio Cohen. 

 O programa dessa sexta-feira, 
que reuniu moradores do Sudoeste 
e demais áreas do Plano Piloto, foi 
um tributo ao compositor austría-
co Johann Strauss II, considerado 
o “Rei da Valsa”.

Fonte: Agência Brasília
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Delícia de manga
DF tem primeira 

residência geradora 
de energia solar 

interligada à rede da 
CEB-D

Ingredientes

• 4 mangas Haden grandes,
maduras

• 1,5 litro de água
• 1 lata de leite condensado
• 1 lata de creme de leite
• 4 colheres (sopa) de leite em pó

Modo de preparo

    Numa panela com água, co-
zinhe 3 mangas, com casca, até 
ganharem um tom marrom-claro. 
Deixe esfriar.
    Descasque as mangas, pique a 
polpa e bata-a no liquidificador. 
Sem parar de bater, acrescente o 
leite condensado, o creme de lei-
te e o leite em pó, até obter uma 
mistura homogênea. Passe pela 
peneira.
    Forre o fundo de uma compo-
teira com fatias da manga crua. 
Ponha o creme e leve à geladeira 
de um dia para o outro.

No Distrito Federal, há
duas unidades consumi-
doras com geradores fo-

tovoltaicos interligados à rede de 
distribuição da CEB Distribuição 
(CEB-D): a embaixada da Itália e, 
agora, uma casa no Jardim Botâ-
nico. O objetivo é economizar na 
fatura de energia por meio de uma 
fonte limpa, abundante e renová-
vel: o sol.

 Resolução Normativa nº 482 
de 2012, da Aneel, permite a insta-
lação do sistema solar fotovoltaico 
e a utilização dessa energia expor-
tada pelas concessionárias. Além 
das duas unidades em operação, 
quatro outros projetos já estão em 
andamento pela Companhia Ener-
gética de Brasília, que também se 
prepara, por meio da CEB Gera-
ção (CEB-G), para implementar 
o sistema no Estádio Nacional de
Brasília Mané Garrincha.

 O primeiro gerador fotovoltai-
co do DF foi instalado, como pro-
jeto piloto, em janeiro de 2011, na 
Embaixada da Itália. A estrutura 
energética produz 50 KWp (quilo-
watts pico). Um terço da energia 
necessária para manter a unidade 
consumidora diariamente vem dos 
painéis fotovoltaicos. 

 Quando há excedente, a ener-
gia gerada é exportada à rede por 
meio de um medidor bidirecional 
que registra o fluxo de energia nos 
dois sentidos e, ao final do mês, 
faz o chamado “balanço energéti-
co”, registrando e energia consu-
mida e a exportada, caso ocorra.

 Neste mês de fevereiro, a CEB 
Distribuição (CEB-D) conectou 
ao seu sistema elétrico, a primeira 
unidade consumidora residencial, 
instalando dois medidores unidi-
recionais, sendo um medidor re-
gistrando a energia fornecida pela 
CEB-D, e o outro registrando a 
energia exportada. A unidade con-
sumidora fica no Jardim Botânico 
e gera 2,8 KWp de energia por 
meio de uma usina fotovoltaica. 
Segundo Celso Nogueira, gerente 
de Normatização e Tecnologia da 
CEB-D, a expectativa é gerar no 
local em torno de 390 kWh/mês. A 
residência consome em média 560 
kWh/mês.

Mas durante o dia, a geração 

fotovoltaica deve disponibilizar 
mais energia que o necessário 
para manter a residência. A ener-
gia excedente será exportada para 
a rede de distribuição da CEB-D. 
“A energia exportada, poderá ser 
compensada nas faturas seguintes 
no período máximo de 36 meses, 
inclusive em outra unidade consu-
midora do mesmo consumidor e 
da mesma Distribuidora”, explica 
Nogueira.

 Para ter energia de forma 
contínua, a residência mantém-se 
ligada à rede de distribuição da 
CEB-D por meio do inversor de 
frequência. À noite e em dias nu-
blados, quando a produção dimi-
nui, é a energia da concessionária 
que abastecerá a unidade consumi-
dora. 

 A principal barreira para ins-
talação de uma fonte fotovoltaica 
ainda é o custo, entre R$ 8 mil a 
R$ 10 mil por KWp Instalado. 
Além da relação custo/benefício, 
os interessados em implementar 
este tipo de gerador devem se in-
teirar do que prescreve a NTD 
6.09 – CEB-D. Para a concessio-
nária, Nogueira aponta duas vanta-
gens principais: “A Possibilidade 
de desenvolver novas tecnologias 
e de diversificar a matriz energéti-
ca do DF”.

Heliotérmico ou 
fotovoltaico

 Há duas formas de aproveita-
mento da energia solar. A primeira 
já é amplamente utilizada no Bra-
sil para aquecimento de água. É o 
sistema heliotérmico, que trans-
forma a radiação solar em calor 
para a formação do vapor e con-
seqüente movimentação de uma 
turbina geradora. Já no sistema 
fotovoltaico, a energia solar incide 
sobre as placas solares de silício, 
transformando a energia solar em 
energia elétrica em corrente contí-
nua, que passa pelos inversores de 
freqüência, transformando-se em 
corrente alternada, disponível para 
uso em geral.

Fonte: www.ceb.com.br




