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Sede em Balneário Camboriú

SCSECOVI

Editorial

Indicadores�Econômicos
AnoAno MêsMês IPCAIPCA IGPMIGP-M INPCINPC CUB/SCCUB/SC

2017

Maio 0,31 -0,93 0,36 R$�1.657,022017

Abril� 0,14 -1,10 0,08 R$�1.655,172017

Palavra�do�Presidente
Caros Leitores, 

O ano de 2017 está sendo um ano de a-

daptações para a economia brasileira, 

que ainda está tentando se recuperar da 

crise que afetou praticamente todos os 

setores em 2016. Além disso, o cenário 

político também não é favorável, em fun-

ção da falta de credibilidade cada vez mais sustentada pelas cons-

tantes denúncias de atos de corrupção. Em meio a essa turbulência 

muitos são os projetos de leis que estão tramitando na esfera fede-

ral que podem influenciar diretamente a atividade dos setores da 

habitação.

Pensando nisso, abordamos na matéria de capa um tema que 

deve ser de conhecimento dos profissionais do setor imobiliário e 

condominial: Os Projetos de Lei que interferem diretamente na ati-

vidade do setor, que estão em discussão no Senado e na Câmara 

de Deputados. Essa compilação dos projetos de leis faz parte de 

uma ação dos Secovis do Brasil, com o intuito de monitorar de for-

ma mais energética o andamento destes projetos, ampliando as 

discussões e a defesa dos setores no âmbito jurídico. 

Outro assunto de grande relevância que está sendo abordado 

nesta 42ª edição da Revista trata sobre a Medida Provisória nº 759, 

de 22 de dezembro de 2016, que versa sobre o direito real de laje, 

onde a partir da recente medida provisória tornou-se possível a re-

gulamentação de unidades imobiliárias distintas em uma mesma 

área.

No setor condominial, trouxemos uma matéria sobre a neces-

sidade da aplicação de advertências e multas, como forma de fer-

ramenta para coibir infrações dos moradores, como barulho exces-

sivo, uso inapropriado das áreas comuns, entre outros. Assunto 

bastante requisitado pelos síndicos que muitas vezes precisam de 

um respaldo para aplicação dessas advertências. Nesta matéria 

mostramos o que diz a lei a respeito desse assunto e recomenda-

mos sobre a melhor forma de agir.

Desejo uma boa leitura!

Sérgio Luiz dos Santos

Presidente do Secovi/SC

Junho * * * R$�1.697,00

*Até o fechamento desta edição não foram publicados os índices.
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Abdon Batista, Agrolândia, Agronômica, Água Doce, Águas 

Mornas, Alfredo Wagner, Anchieta, Angelina, Anita Garibaldi, Anitápolis, 

Antônio Carlos, Arroio Trinta, Atalanta, Aurora, Balneário Arroio do Silva, 

Balneário Camboriú, Balneário Gaivota, Balneário Piçarras, Bandeirante, Barra 

Velha, Bela Vista do Toldo, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, 

Bombinhas, Botuverá, Braço do Trombudo, Brunópolis, Brusque, Caçador, Calmon, 

Camboriú, Campo Belo do Sul, Campos Novos, Canelinha, Capão Alto, Capinzal, 

Catanduvas, Celso Ramos, Cerro Negro, Chapadão do Lageado, Correia Pinto, Curitibanos, 

Dona Emma, Doutor Pedrinho, Ermo, Erval Velho, Fraiburgo, Frei Rogério, Guabiruba, Herval D'Oeste, 

Ibiam, Ibicaré, Ibirama, Imbuia, Iomerê, Irineópolis, Itajaí, Itapema, Ituporanga, Joaçaba, José Boiteux, 

Lacerdópolis, Lages, Laurentino, Lebon Régis, Leoberto Leal, Lontras, Luiz Alves, Luzerna, Macieira, Major 

Gercino, Major Vieira, Massaranduba, Matos Costa, Mirim Doce, Monte Carlo, Monte Castelo, Navegantes, 

Nova Trento, Otacílio Costa, Ouro, Palmeira, Papanduva, Paraíso, Penha, Petrolândia, Pinheiro Preto, Ponte 

Alta, Ponte Alta do Norte, Porto Belo, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Princesa, 

Quilombo, Rancho Queimado, Rio das Antas, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Rio Rufino, Salete, 

Salto Veloso, Santa Cecília, Santa Terezinha do Progresso, Santiago do Sul, São Bonifácio, São Carlos, São 

Cristóvão do Sul, São João Batista, São João do Itaperiú, São Joaquim, São José do Cedro, São José do Cerrito, São 

Pedro de Alcântara, Serra Alta, Sul Brasil, Taió, Tangará, Tijucas, Timbó Grande, Treviso, Treze Tílias, Trombudo Central, 

União do Oeste, Urubici, Urupema, Vargem, Vargem Bonita, Vidal Ramos, Videira, Vitor Meireles, Witmarsum e Zortéa.
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O Sindicato da Habitação de Santa Catarina (Secovi/SC) 

realizou a 7ª edição do Simpósio Imobiliário, entre os dias 

25 a 27 de abril, na sede do sindicato, em Balneário Cam-

boriú.

O evento reuniu um público de cerca de 150 pessoas 

do setor, tais como corretores de imóveis, empresários do 

ramo imobiliário, diretores do sindicato, advogados, estu-

dantes, entre outros.

Estiveram presentes no evento profissionais renoma-

dos que palestram em todo Brasil onde abordaram temas 

atuais e de grande utilidade para o setor imobiliário. Além 

disso, possibilitou a troca de experiências dos participan-

tes e atualização sobre assuntos importantes para o setor. 

A abertura do evento, no dia 25, teve como palestrante 

o co-fundador do Café Imobiliário, Guilherme Carnicelli, 

Publicitário e especialista em Marketing & Vendas e em 

Gestão Empresarial Estratégica, que falou sobre o novo 

mercado imobiliário, tendências e a relevância do corretor 

de imóveis. No segundo dia do evento, dia 26, a palestra 

foi ministrada pelo Dr. e Prof. Sérgio Rodrigo Freitas Julião, 

autor de sete livros, especialista em Direito Registral Imo-

biliário, Presidente do Grupo S.R. Freitas Assessoria e Con-

sultoria em Direito Imobiliário e S.R. Freitas Cursos & Con-

cursos, que abordou o tema “Prática no Direito Registral 

Imobiliário & Regularização Imobiliária”. Para encerrar o 

evento, no dia 27 o Advogado Marco Antônio Felisberto, 

advogado especialista na área do Direito Imobiliário, pós-

graduado em Direito Imobiliário e em Direito Notarial e 

Registro Imobiliário, que falou sobre Locações de Imóveis, 

abordando sobre os principais tópicos para a segurança 

na locação de imóveis comerciais e residenciais.

Segundo o presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos 

Santos, “os temas da 7ª edição do Simpósio Imobiliário 

foram planejados para atender aos pedidos dos partici-

pantes das edições anteriores, como também a necessida-

de do mercado, onde nos preocupamos em trazer profis-

sionais experientes para que esclareçam dúvidas e agre-

guem conhecimentos aos participantes”.

O Simpósio Imobiliário é um acontecimento anual do 

calendário de eventos do Secovi/SC, que acontece sempre 

no mês de abril, tem como objetivo proporcionar aos par-

ticipantes a ampliação de seus conhecimentos e a oportu-

nidade de socializarem informações com os demais pro-

fissionais do setor. 

Mercado�Imobiliário

SECOVI/SC�
PROMOVEU�A
�7ª�EDIÇÃO�DO�
SIMPÓSIO�
IMOBILIÁRIO
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Mercado�Imobiliário

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

GALERIA DE FOTOS

1. Presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos com o Vice-presidente de Atacado da Fecomércio/SC, Amarildo José dos Santos; 2, 4, 7 e 9. Palestras 
do VII Simpósio Imobiliário; 3. Presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos na abertura do VII Simpósio Imobiliário; 5. Palestrante Guilherme Carni-
celli recebendo do Diretor do Secovi/SC, Edson Rescarolli, uma placa de homenagem por sua participação no evento; 6. Diretor do Secovi/SC, Luiz An-
tônio Vogel com o palestrante Sérgio R. Freitas Julião e o Gerente de Planejamento da Fecomércio/SC, Renato Barcellos; 8. Palestrante Sérgio R. Freitas 
Julião recebendo do Diretor do Secovi/SC, Luiz Antônio Vogel, uma placa de homenagem por sua participação no evento; 10. Palestrante Marco Antônio 
Felisberto recebendo do Diretor do Secovi/SC, Edson Rescarolli, uma placa de homenagem por sua participação no evento; 11. Diretor do Secovi/SC, Luiz 
Antônio Vogel com o palestrante Marco Antônio Felisberto; 12. Palestrante Marco Antônio Felisberto com participantes do evento.

Seja�associado*�ao�Secovi/SC�e�conquiste�esse�benefício!

Participe�de�um�dos�maiores�
portais�de�imóveis�do�Brasil.



U
ma das desvantagens de se morar em con-

domínio é que nem sempre as pessoas 

conseguem viver em harmonia. Há situa-

ções em que o síndico precisa tomar atitudes mais seve-

ras, para manter a situação sobre controle. 

A advertência e a multa são ferramentas que o síndico 

pode usar para repreender e coibir ações desrespeitosas e 

infrações condominiais. O ideal é sempre ter uma conver-

sa amigável com o infrator, alertando sobre o erro que ele 

está cometendo e, caso a conversa não surta efeitos, o sín-

dico deve aplicar a penalidade prevista, conforme regi-

mento interno e convenção do condomínio. 

Dependendo do que diz a convenção do condomínio, 

pode-se multar diretamente, sem passar pela fase da ad-

vertência. Para as situações mais recorrentes, como: baru-

lho, uso inadequado da garagem ou passeio de animais 

em locais proibidos, podem começar com uma advertên-

cia e, então, seguir com as multas.

A infração sempre deve ser comprovada, pois assim o 

síndico tem a segurança e a certeza ao advertir ou multar o 

condômino infrator. É importante que a infração esteja 

descrito na convenção ou no regulamento interno. E tam-

bém, é imprescindível que as provas materiais do ocorrido 

sejam apresentadas com fotos, imagens do CFTV, áudios, 

e relatos por escrito no livro de registro, além da própria 

constatação pelo síndico.  

Reclamações informais não justificam a aplicação de pe-

nalidade e podem ser taxadas de “perseguição ao mora-

dor”, ou seja, solicite para que toda reclamação seja rea-

lizada pelo livro de registros, assim sempre haverá um em-

basamento maior para começar a conversa com o infrator.

Claro, que nem sempre a infração estará descrita em al-

gum lugar da convenção ou do regulamento interno, en-

tão caso haja incômodo aos outros moradores do condo-

mínio, esse pode se encaixar no conceito de perturbação 

da saúde e tranquilidade dos demais condôminos.

Nestes casos, o Código Civil prevê a aplicação de mul-

tas como forma de controle e “punição” pela desobediên-

cia ao regimento interno:

Artigo 1.336/§2º. O condômino, que não cumprir 

qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos II a IV, paga-

rá a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, 

não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas 

contribuições mensais, independentemente das perdas e 

danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, 

caberá à assembleia geral, por dois terços no mínimo dos 

condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. 

Artigo 1.337. O condômino, ou possuidor, que não 

cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o con-

domínio poderá, por deliberação de três quartos dos condô-

minos restantes, ser constrangido a pagar multa correspon-

dente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição 

para as despesas condominiais, conforme a gravidade das 

faltas e a reiteração, independentemente das perdas e da-

nos que se apurem.

Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por 

seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompati-

bilidade de convivência com os demais condôminos ou pos-

suidores, poderá ser constrangido a pagar multa corres-

pondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para 

as despesas condominiais, até ulterior deliberação da as-

sembleia. 

06

Mercado�Condominial

Advertência

A advertência é um comunicado apresentado pelo 

condomínio para determinado morador, avisando que 

certa atitude sua se encontra em desacordo com o que 

determina a Convenção ou o Regimento Interno. Nor-

malmente, ela deve ser feita por escrito e com recibo de 

protocolo. Deve ser concedido também um prazo para a 

defesa do infrator. 

O envio de notificação de infração deve preceder a 

multa ou a advertência. Não é recomendável fazer a noti-

ficação pessoal ou diretamente por funcionários do con-

domínio, mas sim via comunicação impressa para que fi-

que tudo devidamente registrado.

Imagem: Freepik.
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Multa

Pode ser aplicada quando o desrespeito à determina-

da regra, previamente advertida persistir. Dependendo 

do que diz a convenção do condomínio é possível dar a 

multa sem precisar aplicação prévia de advertência, prin-

cipalmente nos casos de mudanças fora de horário ou 

prejuízos aos bens do condomínio.

A convenção do condomínio ou o regulamento inter-

no devem determinar o valor das multas, as quais devem 

ser aplicadas com base no valor da taxa mensal do condo-

mínio, sem incluir rateios e despesas extraordinárias. 

Na primeira multa, o ideal é impor um valor mais 

baixo, para que assim o valor possa ser corrigido em caso 

de reincidência. 

O valor da multa não pode passar de cinco vezes o va-

lor da taxa condominial, exceto nos casos do condômino 

antissocial que comete desrespeitos frequentes ao regu-

lamento. 

Neste caso, deve-se obter a anuência da assembleia e 

o valor da multa pode chegar até 10 vezes o valor do con-

domínio. 

“Os casos omissos, isto é, quando nem a convenção 

nem o regimento interno definir aplicação e/ou valor da 

multa a ser imposta, ou ausência de previsão legal de 

determinada conduta prejudicial, deverão ser deliberados 

pela assembleia. A apresentação de defesa pelo morador 

multado deve ser sempre oportunizada pela assembleia, 

especificamente convocada para este fim e independente 

do previsto em convenção, para fins de garantir o exercí-

cio da ampla defesa e contraditório, sob pena de nulidade 

da penalidade imposta”, explica a Assessora Jurídica do 

SECOVI/SC Morgana Schoenau da Silva. 

Síndico, papel a desemprenhar.

Um elemento importante para garantir o respeito às 

normas do condomínio é a própria postura do síndico ou 

administrador, que sempre deve estar aberto para o diá-

logo. Uma providência essencial é que todos os morado-

res e proprietários possuam uma cópia atualizada da con-

venção e do regimento interno, assim não será possível a-

legar desconhecimento das normas. 

Fontes: Guia de boas práticas nos condominios e Sindiconet.
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Como toda norma jurídica, a convenção condominial 

deve ser interpretada à luz da legislação em vigor e dos 

princípios que a orientam. Não é por outra razão que exis-

te sólida jurisprudência autorizando a permanência de ani-

mais domésticos em apartamentos, a despeito de proibi-

ção convencional, principalmente nas hipóteses de animal 

doméstico que não causa incômodo aos demais morado-

res.

Esse tipo de proibição objetiva preservar a segurança, o 

sossego e a saúde da comunidade que vive sob as regras 

do condomínio edilício, contudo, se a presença do animal 

não importa na violação dos direitos que a restrição esti-

pulada na convenção busca resguardar, não há funda-

mento jurídico para impedir a sua presença no condomí-

nio.

Vejamos:

Apelações cíveis. Ação cominatória para coibir a 

manutenção de animal de estimação em apartamento 

e ação declaratória de nulidade de convenção e regi-

mento interno. Condomínio edilício. [...] “Demonstra-

do que se trata de animal de porte médio, inofensivo e 

saudável e que mantê-lo no interior do apartamento não 

traz qualquer incômodo, transtorno ou perigo aos mora-

dores, mitiga-se a determinação da convenção condomi-

nial" (TJSC, Apelação Cível n. 2008.002357-6, de Blume-

nau, rel. Des. Victor Ferreira, j. 12-12-2013).

“Outrossim, ainda que haja latidos, eles devem ser tole-

rados, pois trata-se de animais (seres irracionais); porém, 

caso os ruídos fujam da normalidade esperada, ocasio-

nando perturbação excessiva a terceiros, serão imperiosas 

medidas alternativas, desde que comprovada a situação 

extrema”. (TJSC. Agravo de Instrumento n. 0010835-

48.2016.8.24.0000).

Inclusive, há decisões que entendem lesiva a obrigato-

riedade de carregar os animais no colo nas áreas comuns 

do condomínio, quando nitidamente são inofensivos a 

saúde e segurança dos demais moradores, pois nitida-

mente sobrecarrega fisicamente o proprietário dos ani-

mais, sendo suficiente o transporte por guias, coleiras e 

focinheiras. 

Nesta linha retira-se da jurisprudência:

Condomínio. Ação de consignação em pagamento, 

nulidade de cláusula e indenização por danos morais. 

Animal doméstico nas áreas de uso comum. 1. Norma 

condominial que obriga a condução de animais domés-

ticos no colo do morador. Medida ditada ao arrepio dos 

direitos do indivíduo na vida social contemporânea. Parâ-

metro balizador que repousa na Constituição Federal e na 

legislação que rege as relações de vizinhança. Multa im-

posta em razão do descumprimento da regra objetiva, 

sem que presentes a perturbação à vizinhança, sob qual-

quer de suas formas. Situação peculiar decorrente da im-

possibilidade física da autora de suportar peso, em virtude 

de sequelas advindas de cirurgia. Justificado o afastamen-

to da multa imposta, bem como a ineficácia, em relação à 

autora, da norma em questão. (TJRS. Apelação Cível Nº 

70034715821. Décima Nona Câmara Cível. DJ 16/03/2010. 

Relator. Desa. Mylene Maria Michel).

No mais, "A proibição genérica da presença de animais, 

pode configurar cerceamento injustificado ao livre uso da 

propriedade" (TJSP. Apelação APL 91032086620088260000. 

06/03/2013), e os tribunais tem moderado a proibição pu-

ra e simples de criação de animais de estimação em con-

domínios residenciais, de acordo com o caso concreto, 

sendo imprescindível prova contundente que a perma-

nência ou trânsito do animal, no chão, pelas áreas comuns 

do edifício acarrete prejuízo ao sossego, à salubridade ou 

à segurança dos moradores.

Por fim, as regras de convivência aplicadas aos animais, 

se ausentes na convenção e regimento interno do condo-

mínio, devem ser decididas em assembleia, baseando-se 

sempre na legalidade,  bom senso e bem estar de todos.

CLÁUSULA DE PROIBIÇÃO GENÉRICA DE ANIMAIS NA 

CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO.

Jurídicas
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A 5ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina, em julgamento realizado no dia 

13/6/2017, confirmou a sentença prolatada pela Juíza titu-

lar da 3ª Vara Cível da comarca de Balneário Camboriú, 

que condenou os vendedores ao pagamento integral da 

comissão de corretagem prevista no contrato de compra e 

venda, mesmo com a desistência posterior do negócio de-

vidamente pactuado. 

Conforme consta nos autos, a compradora não adim-

pliu com os valores da aquisição, o que redundou na recu-

sa dos vendedores em quitar os honorários de correta-

gem, bem como exigir a restituição do que já fora repas-

sado à imobiliária. Todavia, os Magistrados entenderam 

que “a corretagem é obrigatória mesmo na hipótese 

de as partes se arrependerem”. 

Segundo o Relator do processo, Des. Luiz Cézar 

Medeiros, “é incontroverso que a autora intermediou 

venda de imóvel residencial de propriedade dos réus, 

do que resultou ter sido firmado contrato de particular 

de compromisso de compra e venda. (...) Ocorre que o 

contrato em questão foi rescindido pelas partes (...). 

Essa circunstância, consoante previamente detalhado, 

não tem o condão de interferir no direito do corretor à 

remuneração, na medida em que assegurou o resulta-

do útil do serviço prestado, qual seja, a aproximação e 

celebração do contrato entre o contratante e terceiro. 

Nessa seara eventuais contratempos relacionados ao 

cumprimento da avença não podem ser imputados ao 

corretor, pois não tem ingerência sobre isso. Assim, 

prejuízos sofrido pelos contratantes por rescisão con-

tratual, inclusive relacionados com o pagamento do 

corretor, devem ser resolvidos entre o contratantes”. 

Manteve-se, portanto, a condenação dos vendedores 

no pagamento do valor integral da comissão do corretor 

(AC n. 030.9198-70.2015.8.24.005).

Coluna Assinada por:  (OAB/SC 16.242) e (OAB/SC 34.633)André Henrique Bräscher Morgana Schoenau da Silva 

COMISSÃO DE CORRETAGEM, JUSTIÇA GARANTE 

RECEBIMENTO APÓS DESISTÊNCIA DOS CONTRATANTES

ITBI SOBRE VALOR DE REFERÊNCIA DE MERCADO
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem reite-

radamente se posicionando em desfavor da atitude da 

Prefeitura de São Paulo em definir, para fins de ITBI, um va-

lor mínimo para cada imóvel da cidade, denominado de 

Valor Venal de Referência (VVR), levando em conta a varia-

ção dos preços dos imóveis no mercado imobiliário, sem 

explicitar quais os critérios para determinar o respectivo 

valor.

O TRIBUNAL considera que a Prefeitura, baseada em 

parâmetros estabelecidos por ela própria, infringi o prin-

cípio da legalidade, segundo o qual, apenas a lei pode es-

tabelecer nova base de cálculo para tributos (Arguição de 

inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.0000). 

Os cálculos e valores exigidos indevidamente pelo ente 

municipal estão sendo afastados pelo Judiciário. 



Secovi/SC: Qual a importância do seguro para as pes-

soas e organizações?

Silvino Senna: Falar da atividade de seguros, é falar de um 

assunto muito importante para a sociedade, como diz o 

ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. Dia-

riamente pessoas e organizações estão expostas aos mais 

diversos tipos de riscos e perdas, ocasionadas por diversas 

circunstâncias, sejam de pequena, média ou grande pro-

porção, e que podem abalar e comprometer a continuida-

de de suas economias.

A contratação de uma apólice de seguro tem o objetivo de 

fazer a reposição do objeto segurado contra os riscos pre-

vistos no contrato de seguro firmado com a seguradora, e 

que são de variados tipos, desde perdas relacionadas ao 

exercício de atividades profissionais, morte e invalidez, 

desastres naturais, propriedade pessoal e das organiza-

ções, gerando proteção e tranquilidade nos momentos de 

adversidades.

Secovi/SC: Como funciona o seguro?

Silvino Senna: O seguro é considerado no mundo uma 

instituição, e viabiliza a transferência dos riscos que não 

podemos suportar, para empresas especializadas em as-

sumir e gerenciá-los. Mediante ao desembolso do valor 

do prêmio acordado a ser pago a seguradora, ela assume 

a responsabilidade na reposição de perdas materiais e ou 

financeiras previstas no contrato de seguros, oferecendo 

segurança aos investimentos.

Secovi/SC: Quais os tipos de seguros obrigatórios para 

o setor habitacional?

Silvino Senna: O seguro do condomínio edílico é de ex-

trema importância para mitigar os possíveis riscos que o 

prédio e as suas unidades habitacionais estão expostas, a 

sua obrigatoriedade iniciou-se ainda na década de 60, 

com decreto lei n° 73/1966, e também na lei n° 4.591/1964, 

em 2003 o artigo 1.346 do Código Civil que atribui ao síndi-

co a responsabilidade pela contratação, e estabelece que 

“é obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco 

de incêndio ou a destruição total ou parcial, sendo faculta-

das as demais contratações, e serve para condomínios 

verticais e horizontais, residenciais, comerciais de escritó-

rio e etc. 

Também podemos destacar o seguro Imobiliário, destina-

do à operação de locação de imóveis, garante a reparação 

de danos materiais ao imóvel, sua exigência é definida no 

artigo 22 da lei n° 8.245/91, também conhecida como a lei 

do inquilinato. O seguro fiança locatícia que pode ser exi-

gido pelo proprietário do imóvel como uma das garantias 

apresentada pelo locador, prevista também na lei do in-

quilinato, garante o recebimento do aluguel e das demais 

taxas de responsabilidade dos locatários, oferecendo ain-

da, vários benéficos e facilidades para a imobiliária, loca-

dor e o locatário. 

E por fim, o seguro de vida para os funcionários da catego-

ria, podendo ser previsto na convenção coletiva do traba-

lho da categoria, é um benefício oferecido aos colabora-

dores pelas as empresas contratantes.

Secovi/SC: Além dos obrigatórios, qual a modalidade 

de seguro mais procurada no setor habitacional?

Silvino Senna: O mercado de seguros oferece um amplo 

universo de produtos e serviços para proteção patrimo-

nial e pessoal, e contempla toda a cadeia da indústria da 

habitação, em situações que variam desde a construção 

de um empreendimento, até o momento pós entrega das 

chaves. Podemos destacar entre os ramos mais tradicio-

nais o seguro desemprego, equipamentos portáteis, saú-

de, residencial, empresarial, e o habitacional, que ampa-

ram os proprietários ou inquilinos dos imóveis, e nas mo-

dalidades diferenciadas que vem crescendo a procura no 

mercado, como por exemplo, seguro para risco de enge-

nharia, execução de projetos e obras, maquinas e equipa-

mentos, responsabilidade civil profissional, administrado-

res e conselheiros, entre outros.
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Secovi/SC: Quais as coberturas recomendados para o 

seguro obrigatório de condomínio?

Silvino Senna: Como as necessidades variam de acordo 

com cada local de risco, é comum a contratação de cober-

turas mais completas além da básica, e que garantem e-

ventos de destruição parcial ou total dos condomínios, as 

seguradoras disponibilizam duas modalidades, a básica e 

simples e básica ampla. 

Seguro para danos a edificação ou equipamentos, tais co-

mo: Incêndio; Danos elétricos; Despesas fixas; Vendaval; 

Alagamento; Impacto de veículos; Quebra de vidros; Rou-

bo; Desmoronamento; Ruptura de tanques e tubulações; 

e Portões.

Seguro para danos a terceiros e aos condôminos equipara-

dos a terceiros, neste caso: Responsabilidade civil do con-

domínio; Responsabilidade civil do síndico; Responsabilida-

de civil empregador; Responsabilidade civil danos morais; 

Responsabilidade civil portões; Responsabilidade civil veí-

culos simples; e Responsabilidade civil veículos global.

Secovi/SC: Qual a diferença entre a modalidade básica 

simples e básica ampla?

Silvino Senna: Com a intenção de adequar o seguro obri-

gatório de condomínios, as novas necessidades, a SUSEP – 

Superintendência de Seguros Privados publicou a resolu-

ção CNSP 218/2010, determinando que as sociedades se-

guradoras ofereçam uma nova modalidade, incluindo ga-

rantias para determinados riscos dentro da cobertura bá-

sica, que até então, era possível somente através da con-

tratação das coberturas adicionais, e com sub limites na 

importância segurada, tornando-a muitas vezes insufi-

ciente para reparação de eventuais danos.

A cobertura Básica Ampla é uma evolução para o mercado 

de seguros Brasileiro, tem o conceito de cobertura para 

todos os riscos “ALL RISKS”, muito utilizado no mercado 

internacional, porém, devido à ampla abrangência da co-

bertura, o custo do investimento é um pouco mais eleva-

do se comparada à modalidade básica ampla, mas vem re-

duzindo à medida que o mercado esta aderindo ao novo 

modelo de contrato. 

Cobertura Básica Simples: Garante coberturas de: incên-

dio, queda de raio dentro do terreno segurado e explosão 

de qualquer natureza, queda de aeronave e fumaça, po-

dendo ser contratada de forma adicional coberturas com-

plementares com sub limites de importância segurada. 

Cobertura Básica Ampla: Garante coberturas para recons-

trução total da edificação, contra quaisquer eventos que 

possam causar danos materiais ao imóvel segurado, exce-

to os expressamente excluídos, reunindo em uma única 

cobertura os riscos de: Incêndio, Queda de Raio, explosão, 

queda de aeronaves, danos elétricos, vendaval, impactos 

de veículos, quebra de vidros, tumultos, roubo de bens do 

condomínio, desmoronamento, alagamento, vazamento 

de sprinklers, podendo ser contratada de forma adicional 

coberturas complementares com sub limites de impor-

tância segurada. 

Secovi/SC: Qual tipo de cobertura é utilizada com mais 

frequência no seguro obrigatório de condomínios?

Silvino Senna: Hoje a cobertura mais acionada para aten-

der sinistros em condomínios, é a cobertura de danos elé-

tricos, em consequência de descargas elétricas e oscila-

ções da rede de energia, visando o reparo ou reposição de 

instalações elétricas, centrais e equipamentos de monito-

ramento, telefone, interfone, peças e componentes ele-

trônicos e motores. 

Atenção para os elevadores, que possuem componentes e 

peças específicas, e que sofrem desgaste natural e preci-

sam de manutenção periódica ou substituição de peças, 

as seguradoras no momento da regulação do sinistro, uti-

lizam uma tabela de depreciação aplicada sobre o valor de 

novo, que dependendo da idade do equipamento, pode 

chegar a uma depreciação de até 90% do valor reclamado, 

visto que a intenção da cobertura é a reposição do bem nas 

mesmas condições anterior ao fato gerador do evento. 

Secovi/SC: No caso de condomínios horizontais (casas 

em condomínios fechados), a contratação de seguros 

funciona da mesma forma?

Silvino Senna: Sim, funciona basicamente da mesma for-

ma, o que se diferencia do condomínio vertical, é que cada 

morador é responsável pela construção da sua casa e, nes-

te caso, o seguro é feito só para as áreas comuns, como 

hall social, portaria, academia, área de festas, playground e 

pátio. Para garantir seu imóvel, o mesmo deverá contratar 

um seguro individual de residência de acordo com sua ne-

cessidade.

Secovi/SC: E, com relação aos Shoppings Centers? E-

xiste algum tipo de seguro obrigatório? Qual a reco-

mendação para esse segmento?

Silvino Senna: Os shoppings centers normalmente são 

considerados condomínios comerciais, onde há a coexis-

tência de propriedades comuns e privadas, o administra-

dor ou sindico do empreendimento se reporta a mesma 

legislação para a contratação do seguro patrimonial para 

as áreas comuns, e os condôminos podem ter na conven-

ção do condomínio a determinação para a obrigatorieda-

de do seguro patrimonial do imóvel ocupado.

O segmento não para de crescer no Brasil, no entanto, não 

basta apenas contratar a proteção, é preciso que a cober-

tura seja adequada, especialmente porque muitos shop-

pings costumam ter visitantes de alto poder aquisitivo cir-

culando por seus corredores e deixando seus automóveis
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nos estacionamentos. Caso ocorra algum processo resul-

tante de acidentes, o valor pedido como indenização não 

será baixo.

Como se trata de locais com grande circulação e concen-

tração de pessoas, os cuidados devem ser redobrados, 

além da cobertura básica, recomenda-se também a con-

tratação de coberturas adicionais, de acordo com a neces-

sidade de cada empreendimento, suas atividades e locali-

zação, como por exemplo, os riscos relacionados ao uso, 

existência e conservação do imóvel, fornecimento de be-

bidas e alimentos, guarda de veículos de terceiros, organi-

zação de feiras e eventos, danos morais e estéticos, lucros 

cessantes, inadimplência de condomínios entre outros. 

Secovi/SC: Pequenos reparos ou serviços aos imóveis 

podem ser amparados pelo seguro?

Silvino Senna: Cada contrato possui suas particularida-

des, e precisa ser analisado no momento da contratação, a 

extensão de suas coberturas, franquias, e serviços adicio-

nais oferecidos.

A oferta de serviços de assistência 24 horas ao patrimônio 

segurado como forma de fidelizar o cliente vem crescen-

do cada vez mais, e podem ser acionados em casos de e-

ventos involuntários, sinistros, problemas emergenciais e 

manutenção do imóvel, com o envio de profissionais pró-

prios ou credenciados e garantia de três meses dos servi-

ços prestados, os serviços variam desde mão de obra hi-

dráulica, elétrica, chaveiro, manutenção geral, até serviços 

de vigilância, porteiro substituto, limpeza de caixa da á-

gua, verificação de extintores entre outros serviços.

Lembrando sempre de verificar nas condições gerais de 

cada contrato, os critérios, forma e os limites para utiliza-

ção de cada serviço disponível.

Secovi/SC: Quais os cuidados que uma empresa ou 

condomínio deve ter ao contratar uma apólice de se-

guro?

Silvino Senna: A apólice é o documento que especifica 

todos os direitos e deveres do segurado e da seguradora, 

por isso, devem ser analisados com todo cuidado, é essen-

cial ler o contrato, marcar os termos que você teve dúvida 

esclarecê-los.

Ÿ A Escolha de uma seguradora idônea e especializada no 

ramo de atuação;

Ÿ Fazer o correto enquadramento do imóvel / bem, e a de-

claração do valor em risco;

Ÿ Contratar coberturas que sejam compatíveis com os 

riscos expostos;

Ÿ Contratar LMI (Limite Máximo de Indenização) que a-

tenda aos interesses do segurado;

Ÿ Analisar franquias, bem como riscos cobertos e riscos 

excluídos nos termos do contrato.

Portanto, para que o seu seguro contemple exatamente as 

coberturas que você deseja, sem trazer nenhuma surpresa 

caso ocorra algum evento inesperado, certos cuidados 

devem ser tomados na hora da analise para contratação 

da apólice de seguro.

Secovi/SC: Como escolher o produto ideal e ter segu-

rança para não ter problemas em caso de sinistro?

Silvino Senna: Os produtos comercializados por diversas 

seguradoras não são padrão, e cada seguradora tem seu 

produto aprovado junto a SUSEP, é imprescindível no mo-

mento da contratação comparar os riscos excluídos e bens 

não compreendidos no seguro de cada companhia, pois 

há diferenciação.

Da mesma forma, os serviços de assistência 24 horas, tam-

bém terá sua oferta conforme o clausulado de cada segu-

radora. É importante não só avaliar o valor do prêmio do 

seguro, pois um prêmio baixo poderá acarretar em fran-

quias mais altas. Manter os sistemas de protecionais e de 

segurança da edificação em dia com as normas vigentes.

Em caso de sinistro, comunicar imediatamente a segura-

dora e solicitar orientação para proceder no caso de solici-

tação de serviços ou formalizar o aviso de sinistro. 

Não é permitido iniciar os reparos ou modificar o bem si-

nistrado sem prévio aviso do sinistro e anuência da segu-

radora, presumindo que, por serem emergenciais, podem 

ser realizado à revelia, o que não procede, pois, os contra-

tos não preveem reembolso de qualquer despesa efetua-

da sem expressa autorização da seguradora, podendo 

comprometer o atendimento do evento.

Daí a importância de procurar a ajuda de um corretor de 

seguro especializado no ramo e devidamente habilitado, 

o que pode ser comprovado no site da SUSEP - Superin-

tendência de Seguros Privados. 

Secovi/SC: Recentemente a MDS firmou uma parceria 

com o Secovi/SC. Para os representados do Secovi/SC 

o que esta parceria representa? Existe alguma van-

tagem na contratação? 

Silvino Senna: A MDS Insure é uma empresa com atuação 

global, no Brasil possui escritórios nas Cidades de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Blumenau e Porto Alegre, e 

tem como missão ser especialista em gestão de risco, de-

senvolvendo e implementando soluções inovadoras em 

seguro e resseguro para nossos clientes e parceiros. 

O convênio firmado com Secovi/SC representa uma ótima 

oportunidade para todos os representados e associados 

do sindicato, que terão dentro da entidade uma estrutura 

de atendimento à disposição, com produtos e serviços di-

ferenciados para atender as demandas do segmento ha-

bitacional.
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U m dos importantes deveres dos Sindicatos da Habi-

tação é o acompanhamento das leis que tramitam 

na Câmara de Deputados e Senado Federal que possam 

influenciar positivamente ou negativamente na atuação 

das empresas e condomínios representados pelos Secovis. 

Por isso cada Secovi possui seu Departamento Jurídico 

que monitora os projetos de leis que estão sendo elabora-

dos e discutidos. Além disso, os Secovis de todos estados 

estão unidos realizando intervenções junto aos Deputa-

dos e Senadores para que antes das aprovações ou não de 

determinados projetos de leis, a categoria interessada se-

ja consultada.

Em função disto, recentemente o Secovi/SC juntamen-

te com mais 21 Secovis de outros estados lançaram a “A-

genda Legislativa & Projetos Prioritários do Setor de Co-

mércio e Serviços Imobiliários - período 2017/2018”. O 

documento selecionou 14 projetos de lei em andamento 

na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que inter-

ferem na atividade imobiliária. O objetivo é dialogar com 

o Congresso Nacional e possibilitar avanços em temas cen-

trais para a cadeia produtiva da habitação. 

Reunimos aqui os principais projetos de leis que fazem 

parte do documento elaborado pelos Secovis do Brasil 

que estão em discussão e monitoramento:

 

Autor: Senador Lindbergh Farias (PT/RJ)

O projeto tramita atualmente na Comissão de Assuntos E-
conômicos e aguarda realização de Audiência Pública para 
instrução da proposição.

Assunto: Altera a legislação do Imposto de Renda para 
tributar os lucros e dividendos recebidos de pessoas ju-
rídicas.
Posicionamento: O projeto prevê a alteração da regra de 
não incidência do Imposto de Renda sobre os lucros ou di-
videndos distribuídos por pessoas jurídicas. Vale lembrar 

que o lucro já é tributado na empresa que paga o Imposto 
de Renda da pessoa jurídica. A aprovação de qualquer le-
gislação no senado de bitributação, além de ilegal, é um 
retrocesso legislativo. O momento político-econômico na-
cional é extremamente delicado, e o empresariado apre-
senta sua parcela de contribuição sem que os efeitos das 
eventuais medidas de urgência impactem no encolhimen-
to do ambiente de negócios no Brasil.

Posicionamento dos Secovis: Contrário à aprovação do 
projeto.

 Autor: Deputado Celso Russomanno (PRB/SP)

O projeto tramita atualmente na Comissão de Defesa do 
Consumidor, sendo relator o deputado João Fernando Cou-
tinho, ainda sem parecer.

Assunto: Regulamenta a desistência do contrato de in-
corporação imobiliária com a retenção de até 10% (dez 
por cento) do valor pago por parte da incorporadora.
Posicionamento: Os distratos dos contratos imobiliários 
ocorrem quando o comprador desiste da compra de um 
imóvel novo e pede ressarcimento do valor pago. A situa-
ção vem crescendo e impactando severamente o mercado 
imobiliário. O projeto de lei busca estabelecer um critério 

para o tema que tem sido julgado aleatoriamente nos ca-
sos concretos que chegam ao Judiciário. Neste cenário, a 
iniciativa é louvável, mas merece ajustes no que diz res-
peito aos percentuais de devolução, como segue: 1) Re-
tenção de no mínimo 10% sobre o valor da venda, para 
imóveis do PMCMV. 2) Retenção de no mínimo 12% sobre 
o valor da venda, para imóveis acima do PMCMV, e até li-
mite de en-quadramento no SFH. 3) Retenção de no mí-
nimo 14% sobre o valor da venda, para valores de imóveis 
acima do SFH. 4) Devolução 30 dias após averbação da 
construção ou 90 dias após a venda da unidade.
Posicionamento dos Secovis: Favorável com ressalvas.

Capa

SAIBA�DOS�PROJETOS�DE�LEI�QUE�POSSAM�
VIR�A�INTERFERIR�NO�SEU�SEGMENTO

Projeto de Lei: PLS 588/2015 (tramita em conjunto ao PLS 616/2015)

SETOR�IMOBILIÁRIO

Projeto de Lei: PL 1.220/2015 | 

Legenda�em�relação�ao�posicionamento�dos�Secovis:�

Contrário à aprovação do projeto. Favorável à aprovação do projeto.
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Projeto de Lei: PL 693/1999

 Autor: Deputado João Henrique (PMDB/PI)

O projeto tramita atualmente na Comissão de Constituição 
e Justiça, sendo relator o deputado Covatti Filho; foi devolvi-
do ao relator para reexame em razão da apensação do PL 
3.962/2015.

Assunto: Extingue a exigência do bem de família.

Posicionamento: O projeto propõe a extinção da fiança 
fidejussória e a proibição de contratação do pagamento 
de tributos, encargos e despesas ordinárias de condomí-
nio pelo locatário. As alterações propostas redundam em 

elevado grau de insegurança negocial, capaz de punir mi-
lhares de pretendentes à moradia, que a conquistam na 
forma de locação, e seriam compelidos a cair nas redes o-
nerosas das garantias. É crucial a manutenção das regras 
atuais, como forma de se caminhar firmemente no rumo 
da redução do déficit habitacional e das desigualdades so-
ciais. É imperioso respeitarmos os contratos em vigor e a 
crença de que o direito não convive com surpresas.

Posicionamento dos Secovis: Contrário à aprovação do 
projeto.

Projeto de Lei: PL 795/2007

 Autor: Deputado Augusto Carvalho (PPS/DF)

O projeto tramita atualmente na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, sendo relator o deputado Rodrigo Pacheco, 
ainda sem parecer.

Assunto: Permite a desobrigação do fiador no caso de dí-
vida vencida e não paga.

Posicionamento: O projeto propõe que seja inserido o 
inciso IV ao artigo 838 do Código Civil, desonerando o fia-
dor, no caso de dívida vencida e não paga, desde que o 
credor não comunique o fato ao devedor e ao fiador, si-

multaneamente, em até 15 dias. Havendo a retirada da ga-
rantia e não havendo a possibilidade de sua substituição 
por outra de igual certeza, cessará também o interesse do 
locador em manter o contrato. O projeto tende a mitigar 
os efeitos da garanta constitucional do ato jurídico perfei-
to e do princípio da segurança jurídica, e, dessa forma, a-
cabará impactando diretamente nas relações contratuais 
em andamento.

Posicionamento dos Secovis: Contrário à aprovação do 
projeto.

Projeto de Lei: PL 1.998/2015

 Autor: Deputado Irmão Lázaro (PSC/BA)

O projeto tramita atualmente na Comissão de Constituição 

e Justiça, sendo relator o deputado Paes Landim, ainda sem 

parecer.

Assunto: Limita o valor da multa e dos juros nas relações 

locatícias.

Posicionamento: O projeto prevê a limitação do valor da 

multa e dos juros moratórios nas locações de imóveis ur-

banos. Segundo o texto, o inadimplemento sujeitará o lo-

catário à multa e juros de até 10% do valor devido, sendo a 

cobrança proporcional aos dias de atraso. A Lei do Inquili-

nato (Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991) estabelece 

as obrigações do locador e do locatário, respectivamente, 

nos artigos 22 e 23. A primeira e mais importante obriga-

ção do locatário é o pagamento pontual do aluguel e dos 

encargos da locação. Considerando que o locatário se en-

contra na posse do imóvel, o não pagamento implica in-

fração contratual e enriquecimento sem causa, uma vez 

que o locador tem a sua percepção de renda frustrada. Ao 

estabelecer multa e juros limitados ao percentual de 10%, 

o legislador desequilibra a relação contratual, uma vez que 

retira da multa o caráter de inibidor da inadimplência.

Posicionamento dos Secovis: Contrário à aprovação do 

projeto.

MERCADO�CONDOMINIAL
Projeto de Lei: PLC 11/2017 (Projeto de origem: PL 443/2011)

 Autor: Deputado Ricardo Izar (PV/SP)

O projeto tramita atualmente na Comissão de Constituição 
e Justiça, aguardando designação do relator.

Assunto: Altera o Código Civil, para permitir a aquisição 
de imóvel para a recuperação de cotas condominiais ven-
cidas e não pagas ou para acrescer benfeitorias voluptuá-
rias ou úteis.
Posicionamento: A proposição afasta qualquer dúvida 
quanto à legitimidade do condomínio na aquisição de imó-

vel no caso de recuperação de cotas condominiais vencidas 
e não pagas ou para acrescer benfeitorias voluptuárias ou ú-
teis. Considerando que o condomínio compreende a conju-
gação de esforços para consecução de objetivos comuns e 
compartilhamento dos custos e da responsabilidade, a 
compra e venda da unidade nestes casos específicos mani-
festa-se como grande avanço legislativo.
Posicionamento dos Secovis: Favorável à aprovação do 
projeto.
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Projeto de Lei: PLC 31/2014

 Autor: Deputado Augusto Coutinho (DEM/PE)

O projeto tramita atualmente na Comissão de Constituição 
e Justiça, sendo relator o senador Romero Jucá, ainda sem 
parecer.

Assunto: Estabelece a Política Nacional de Manutenção 
Predial.
Posicionamento: O projeto estabelece a Política Nacional 
de Manutenção Predial, bem como a obrigatoriedade de 
vistorias periciais e manutenções periódicas nas edifica-
ções constituídas por unidades autônomas, públicas ou 

privadas, em todo o território nacional. A Política Nacional 
de Manutenção Predial estabelece a cultura da manuten-
ção preventiva, o que pode contribuir para evitar aciden-
tes, valorizar o imóvel, aumentar a vida útil da edificação e 
até mesmo garantir uma boa taxa de ocupação. O enfo-
que do projeto deve ser permanentemente ajustado para 
que eventuais obrigações não extrapolem o objetivo prin-
cipal da norma e se tornem entraves operacionais ou fi-
nanceiros para sua implementação.
Posicionamento dos Secovis: Favorável à aprovação do 
projeto.

Projeto de Lei: PL 6.518/2009

 Autor: Deputado Vicentinho (PT/SP)

O projeto tramita atualmente na Comissão de Constituição 
e Justiça, sendo relator o deputado Luiz Couto, ainda sem 
parecer.

Assunto: Autoriza contratação de síndico empregado.
Posicionamento: O projeto autoriza a contratação de sín-
dico como empregado pela assembleia de condôminos. 
No entanto, existem situações que impedem a aprovação 
da proposição. Importante destacar que o condomínio 
não é uma empresa e deve respeitar legislação específica 
para cada uma de suas transações administrativas; quan-
do eleito o síndico, seu representante legal, ele tem a atri-

buição, entre outras, de agilizar as obrigações relativas ao 
condomínio (propriedade comum), responder civil e cri-
minalmente por todo ato que exceda ou se omita ao man-
dato recebido. O empregado é um preposto do emprega-
dor, o síndico é o representante legal do próprio empre-
gador. Para que se atente ao absurdo da hipótese de "sín-
dico empregado", basta que se pense, por exemplo, na 
responsabilização penal de um empregado, pela ação ou 
omissão, no exercício da sindicância, de forma direta, em 
função do cargo, sem qualquer análise subjetiva dos fatos, 
ou seja, independentemente de culpa.
Posicionamento dos Secovis: Contrário à aprovação do 
projeto.

Projeto de Lei: PL 7.983/2014

 Autor: Deputado Arthur Oliveira Maia (SD/BA)

O projeto tramita atualmente na Comissão de Constituição 
e Justiça, sendo relator o deputado Maia Filho, e recebeu 
parecer pela inconstitucionalidade, injuridicidade, má téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

Assunto: Atribui personalidade jurídica ao condomínio.
Posicionamento: O projeto enquadra o condomínio edi-
lício na modalidade de pessoa jurídica de direito privado, 
fundamentado na necessidade de conferir personalidade 
jurídica aos condomínios edilícios como forma de permitir 
que esses entes possam registrar em seu nome, perante o 
Registro Imobiliário, unidades arrematadas em ações de 
cobranças de cotas condominiais. Inúmeras são as questões 
que podem ser suscitadas para afastar a possibilidade de 

caracterização dos condomínios como pessoas jurídicas, 
no entanto, em caráter ilustrativo, destacamos que os 
condôminos passarão a ser associados ou sócios, e disso 
resulta que, havendo interesse na venda de alguma unida-
de privada e consequentemente da respectiva fração ideal 
de área comum e terreno, será necessário assegurar o di-
reito de preferência aos demais condôminos (agora só-
cios). Questiona-se de que maneira regrar tal situação. Além 
do mais, existe risco de sérias implicações jurídicas, espe-
cialmente no tocante a Direito de Família e Sucessões, 
mormente quando existirem débitos relativos à unidade 
privativa ou ao próprio condomínio.
Posicionamento dos Secovis: Contrário à aprovação do 
projeto.

Projeto de Lei: SCD 6/2016 (origem PLS 135/2010 e PL 4.238/2012)

Autor: Senador Marcelo Crivella (PRB/RJ)

O projeto tramita atualmente na Comissão de Assuntos So-
ciais, sendo relator o senador Vicentinho Alves, ainda sem 
parecer.

Assunto: Estatuto da Segurança Privada e das Instituições 
Fi-nanceiras.
Posicionamento: A proposição trata do "Estatuto da Segu-
rança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras e 
dá outra providência", que estabeleceu o conceito de servi-

ços orgânicos de segurança privada como sendo aqueles 
organizados facultativamente por pessoa jurídica ou con-
domínio edilício, em determinadas condições, desde que 
em proveito próprio, para a segurança de seu patrimônio e 
de seu pessoal. É preciso ressaltar que o texto da proposição 
deve afastar qualquer dúvida em relação às atividades or-
dinárias inerentes aos condomínios edilícios e equiparados, 
como é o caso dos típicos serviços de portaria.
Posicionamento dos Secovis: Contrário à aprovação do 
projeto.



Projeto de Lei: PL 6.973/2017

Autor: Cícero Almeida (PMDB/AL)

O projeto tramita atualmente na Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano, sendo relator o deputado Ademir Camilo, 
ainda sem parecer.

Assunto: Trata de critério para reajuste de taxa condominial.
Posicionamento: A proposição parte de uma premissa 
geral de que o condômino, especialmente aquele cuja a-
quisição do imóvel em condomínio se deu através de pro-
gramas sociais habitacionais, carece de uma proteção con-
tra abusividade. Entretanto, esse entendimento é equivo-

cado, pois, exceto os preços públicos, todas as demais des-
pesas do condomínio são livremente assumidas pelos con-
dôminos, através de autorização da assembleia geral. [...] 
Não existe qualquer relação de consumo ou de negócio 
entre o condomínio e o condômino, razão pela qual não 
há que se falar em prática abusiva. Reitera-se: as relações 
do condomínio com terceiros, fornecedores públicos ou 
privados, são, necessariamente, objeto de aprovação em 
assembleia.
Posicionamento dos Secovis: Contrário à aprovação do 
projeto.

TERRENO�DE�MARINHA�E�LOTEAMENTO
Projeto de Lei: PEC 53/2007

 Autor: Senador Almeida Lima (PMDB/SE)

O projeto tramita atualmente na Comissão de Constituição 
e Justiça, sendo relator o senador Ricardo Ferraço, e aguar-
da a votação na comissão do parecer favorável ao substitu-
tivo da PEC 53/2007, e pela Prejudicialidade da PEC 56/2009.

Posicionamento: A Proposta de Emenda à Constituição 
tem o objetivo de extinguir o instituto do terreno de mari-
nha e seus acrescidos e dispor sobre a propriedade des-
ses imóveis. No Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias consta que "a enfiteuse continuará sendo aplicada 

aos terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na fai-
xa de segurança, a partir da orla marítima". Assim, para 
uso residencial ou comercial desses terrenos, a União co-
bra uma taxa anual de ocupação. E, se o imóvel for vendi-
do, cobra-se uma nova taxa na transação, o laudêmio. [...] 
Da mesma forma, porém, tal condição não resiste à análise 
dos fatos e tem causado uma série de prejuízos aos cida-
dãos e aos próprios municípios.
Posicionamento dos Secovis: Favorável à aprovação do 
projeto.

Projeto de Lei: PLC 109/2014

 Autor: Deputado Romero Rodrigues (PSDB/PB)

O projeto tramita atualmente na Comissão de Constituição 
e Justiça, sendo relator o senador Romero Jucá, e aguarda a 
votação na comissão do parecer favorável.

Assunto: Prevê o controle de acesso e gestão sobre as á-
reas e equipamentos públicos nos loteamentos.
Posicionamento: O projeto prevê o controle de acesso e 
a gestão sobre as áreas e equipamentos públicos em lo-
teamentos para particulares, mediante concessão aos ti-
tulares das unidades, pelo poder público municipal. [...] De 

forma a criar uma organização direcionada ao mister de 
manutenção e preservação dessas áreas, são constituídas 
entidades específicas de proprietários de unidades autô-
nomas para legitimar a representação jurídica perante os 
diversos contratos celebrados com pessoas físicas e jurídi-
cas voltadas para prestação de serviços na área de limpe-
za, segurança, jardinagem, iluminação, entre diversas ati-
vidades inseridas no complexo trabalho de conservação 
de áreas situadas em perímetro urbano.
Posicionamento dos Secovis: Favorável à aprovação do 
projeto.

Fonte: Agenda Legislativa e Projetos Prioritários 2017/2018.

SHOPPING�CENTER
Projeto de Lei: PL 4.447/2012

 Autor: Marcelo Matos (PDT/RJ)

O projeto tramita atualmente na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC), aguardando apresentação 
do parecer do relator, Dep. Rodrigo Pacheco (PMDB/MG).

Assunto: Proíbe qualquer modalidade de cobrança pro-
gressiva ou de percentual de faturamento do locatário de 
espaço comercial em centros comerciais (shopping centers).
Posicionamento: O projeto estabelece limitação à co-
brança anual de 12 (doze) aluguéis mensais, vedada qual-

quer modalidade progressiva ou percentual sobre o fatu-
ramento do locatário em shoppings centers. Vale destacar 
que, no contrato de locação em shopping centers, as cláu-
sulas são pactuadas no livre exercício da vontade. [...] Con-
siderando as peculiaridades dos contratos de locação 
em shopping centers e as previsões legais existentes, a re-
lação jurídica entre as partes confere mecanismos de e-
quilíbrio entre essas partes e segurança jurídica ao contrato.
Posicionamento dos Secovis: Contrário à aprovação do 
projeto.
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Com relação à comercialização dos imóveis, referente 

ao mês de maio de 2017, foi analisado o valor médio do m² 

por área útil ofertado nas cidades de Balneário Camboriú, 

Bombinhas, Brusque, Caçador, Camboriú, Itajaí, Itapema e 

Tijucas, conforme os quadros a seguir.

 Os dados utilizados neste estudo foram coletados das 

ofertas anunciadas nos sites das imobiliárias que estão in-

seridas no Portal Chave Fácil, analisados pelo departa-

mento de pesquisa do sindicato e auditados pelo Instituto 

de Pesquisa DataCenso.

Na categoria "Casa de Alvenaria", observa-se que os 

imóveis localizados em Balneário Camboriú apresentaram 

maior valor ofertado em todos os tipos de imóveis estu-

dados, seguido pela cidade de Bombinhas e Itajaí.

O tipo que se destacou pelo maior valor, foi "Casa de 

Alvenaria com quatro dormitórios", localizado em Bom-

binhas, pelo valor médio ofertado de R$ 5.545,76 o m², se-

guido por "Casa de Alvenaria com três dormitórios" loca-

lizado em Balneário Camboriú, com oferta de R$ 5.034,81.
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PESQUISAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO

O Departamento de Pesquisa do Secovi/SC avalia o 
Mercado Imobiliário de Santa Catarina e fornece análises 

conforme a sua necessidade. 

Consulte-nos: (47) 3367-1985 
pesquisa@secovi-sc.com.br 

CENÁRIO�DO�MERCADO�
IMOBILIÁRIO:�MAIO/2017

Pesquisa

Valor médio do m²  do tipo Casa de Alvenaria

 Cidade

Balneário Camboriú 4.733,82

 Bombinhas  3.984,60  4.587,34  5.545,76 

 Brusque 2.623,58 2.649,27  2.288,89

Caçador 2.390,55  2.429,38 2.765,26

Camboriú  3.110,35 2.886,73 *

Itajaí 3.089,42 3.155,10 3.195,13 

 Itapema  2.867,33 3.833,35 * 

Tijucas  2.393,49  2.917,65 *

Quadro 01: Valor médio do m² por área útil ofertado para venda (R$). Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC. 

*Margem de erro 10% para mais ou para menos

  Casa de Alvenaria (R$/m²) 

 2 dorm.

5.034,81 4.771,01 

3 dorm.  4 dorm.
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Quadro 02: Valor médio do m² por área útil ofertado para venda (R$). Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC. 

*Margem de erro 10% para mais ou para menos

Quadro 03: Valor médio do m² por área útil ofertado para venda (R$). Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC. 

*Margem de erro 10% para mais ou para menos

Valor médio do m² do tipo Apartamento 
Na categoria "Apartamento", nota-se que os imóveis 

localizados em Balneário Camboriú e Itajaí possuem maior 

valorização. 

O tipo que se destacou pelo maior valor, foi o "Aparta-

mento com quatro dormitórios", localizado em Itajaí, pelo 

valor médio ofertado de R$ 12.084,61 o m², principalmen-

te por sua maior oferta estar localizada na Praia Brava. Em 

Balneário Camboriú, o tipo "Apartamento com quatro 

dormitórios" também se destacou pelo valor do m² por 

área útil, sendo ofertado por R$ 11.631,99.

Valor médio do m² do tipo Terreno 
Quanto a análise do m² por área útil do tipo "Terreno", 

os resultados mostram que os localizados em Balneário 

Camboriú, Camboriú, Itajaí e Itapemaapresentaram maior 

valorização.

O tipo que se destacou pelo maior valor, foi com me-

tragem de "501 a 1.000 m²", localizado em Balneário Cam-

boriú, pelo valor médio ofertado de R$ 1.842,07 o m², 

seguido pelo com metragem de até "500 m²" localizado 

também nesta cidade, com oferta de R$ 1.776,02 o m².

 Cidade

Balneário Camboriú

 Bombinhas   605,65  *  *

 Brusque  410,42 368,05  510,64

Caçador 345,85  400,23  504,56 

Camboriú  896,63  1.108,41 1.198,26

Itajaí  1.056,95 1.449,99 1.045,74 

 Itapema  954,52  640,46 632,64

Tijucas  301,22  337,87 209,34 

Terreno  (R$/m²) 

 *

 *

*

*

 548,20

* 

*

 1.776,02

Até 500 m²

 1.842,07 920,11  710,64

De  501 m² - 
1.000 m²

De  1.001 m²- 
5.000 m²

De  5.001 m² - 
10.000 m²

 Cidade

Balneário Camboriú   6.062,33

 Bombinhas *  4.866,67   6.712,70

 Brusque  3.359,55 3.179,04  4.090,81

Caçador *  3.315,88  3.462,44

Camboriú  4.132,78  3.851,22  4.200,49 
Itajaí  6.409,17 4.839,85 7.269,68

 Itapema  *  4.672,34 5.458,81

Tijucas

 *

 2.560,63 *

Apartamento (R$/m²) 

6.168,84 8.994,75

 *

  4.762,47 

*

*

 12.084,61

 6.468,77

*

 11.631,99 

1 Dorm. 2  Dorm. 3  Dorm. 4  Dorm.

 *
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Manutenção

A manutenção predial é im-

prescindível, visto que as edi-

ficações foram dimensiona-

das para um fim específico e têm vida útil, assim neces-

sitando de cuidados constantes. A falta de manutenção e 

o uso indevido expõe a edificação a inúmeros riscos, des-

de desprendimento cerâmico de uma fachada, vazamen-

tos, até problemas estruturais graves, devido às condições 

inerentes ao local da construção, como por exemplo, a 

corrosão da armadura de ferro estrutural ocasionada pela 

maresia, muito comum em nosso litoral.

Para manutenção e prevenção predial existem normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT que 

norteiam este tema e devem ser seguidas, sendo elas: a 

NBR 5674/2012, que fixa os procedimentos de orientação 

para organização de um sistema de manutenção de edifi-

cações; a NBR 14037/2011: versão corrigida 2014, que es-

tabelece os requisitos mínimos para elaboração e apre-

sentação dos conteúdos a serem incluídos no manual de 

uso, operação e manutenção das edificações, elaborado e 

entregue pelo construtor e/ou incorporador, que deve ser 

fornecida em conjunto com os projetos e memorial des-

critivo da edificação ao comprador do imóvel. E a NBR 

15575:2013, PARTE 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que trata dos requisitos e 

critérios de desempenho aplicáveis às edificações habita-

cionais, como um todo integrado, bem como a serem ava-

liados de forma isolada para um ou mais sistemas específi-

cos, como infraestrutura, pisos, vedações entre outros.

Quando falamos em manutenção nos limitamos às in-

formações fornecidas pela construtora ou pelo seu gestor, 

e não observamos que quem deve fazer a manutenção é 

um profissional habilitado para avaliar tal assunto. Sendo 

que a vistoria, ou mais especificamente, a Inspeção Predial 

é um conjunto de exames visuais para verificar a capacida-

de funcional e estrutural da edificação, e isto depende de 

uma avaliação diretamente proporcional à experiência do 

profissional, ou profissionais, pois a mesma é multidisci-

plinar.

A Inspeção Predial se dá por uma vistoria da edificação 

para determinar as condições técnicas, funcionais e de 

conservação do empreendimento, visando direcionar o 

Plano de Manutenção e sem gerar ônus excessivos ao 

condomínio. Esta vistoria técnica tem por finalidade verifi-

car as condições de desempenho e determinar medidas 

corretivas e preventivas que se fizerem necessárias para a 

boa vida do imóvel e seus usuários.

Os profissionais mais preparados para execução do 

serviço são profissionais e empresas devidamente regis-

tradas nos Conselhos de Arquitetura e Engenharia Civil,  

Sistemas CAU e CONFEA/CREA, pois estes são habilitados 

e preparados para gerenciar tais ações, além dos profis-

sionais que tem atribuição técnica para tais serviços. Por-

tanto, os elementos construtivos de uma edificação como 

um todo, têm atribuições para cada profissional, como: o 

Engenheiro Eletricista com atribuição específica, respon-

de pela elétrica e para-raios; o Engenheiro Mecânico, res-

ponde pelo sistema dos elevadores, por exemplo.

Importante salientar que, enquanto o profissional ha-

bilitado projeta e executa, o perito inspetor, pela expe-

riência, detecta as anomalias, não só pela degradação ir-

reversível, etapa última, bem como, a sua formação e pro-

pagação. Com isto, se conclui que é necessário conheci-

mento técnico para realizar a Inspeção Predial com bons 

resultados.

Há no mercado várias empresas que prestam serviços 

de manutenção predial, porém para que seja dada a or-

dem da Manutenção é necessário um plano de ação, feito 

pelo profissional que fez a Inspeção Predial, dando as 

prioridades e identificando problemas que o desgaste e o 

uso impuseram.

Estudos constatam que 66% das prováveis causas e o-

rigens dos acidentes em edificações com mais de dez anos 

estão relacionados à deficiência com a manutenção, per-

da precoce de desempenho e deterioração acentuada. 

Segundo o Jean Carlo Kochhann, Assessor técnico do 

Secovi/SC, "a manutenção nos condomínios deve ser cons-

tante, assim precavendo futuros danos as edificações e 

podemos indicar previamente a realização de manuten-

ções periódicas", sendo elas:

Imagem: Freepik.
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Manutenção

Conservação: é uma atividade rotineira, realizada dia-

riamente ou com pequenos intervalos de tempo, relacio-

nada com a operação e limpeza dos edifícios.

Reparação: atividade preventiva ou corretiva, realiza-

da antes de se atingir o nível de qualidade mínimo aceitá-

vel.

Restauração: intervenção corretiva, após ser atingido 

o nível inferior à qualidade mínima aceitável, ou seja, há 

perda significativa de desempenho, podendo interferir na 

segurança do usuário.

O Assessor técnico do Secovi/SC, Jean Carlo Kochhann, 

ainda comenta que "não existe um plano geral para a ma-

nutenção anual dos condomínios, porém para manter a e-

dificação e os sistemas dos condomínios em constante 

uso e sempre vistoriados, é sugerido aos síndicos e/ou 

gestores adotarem algumas, simples, mas importantes re-

visões nos edifícios", conforme segue:

1. Verificar elevadores, sistemas de segurança, casa de 

bombas, ventilação central, sensores, luminárias, extin-

tores e saídas de emergência;

2.  Verificar vazamentos, tanto hidráulicos como de gás;

3. Verificar infiltrações, que podem ser em telhados, terra-

ços, coberturas, lajes abertas, ralos com defeitos, rede 

de tubos e encanamento, problemas com rachaduras 

entre outros;

4. Verificar se não há fiação aparente ou falha na rede elé-

trica;

5. Verificar se os funcionários do condomínio estão usan-

do equipamentos de segurança para desempenhar 

suas funções;

Além disto, devem ser observado que em alguns muni-

cípios foram criadas leis municipais, para que sejam reali-

zadas estas manutenções nos condomínios periodica-

mente, e assim possibilitam maior segurança a moradores 

e trabalhadores dos edifícios. Um exemplo é a Lei n. 2805 

de 2008, do Município de Balneário Camboriú, que torna 

obrigatória a realização de vistorias periódicas nas edifi-

cações, que variam de 3 a 6 anos.

O SECOVI/SC, preocupado com seus representados 

criou uma rede de serviços e convênios com profissionais 

habilitados para auxiliar os condomínios na realização da 

vistoria e inspeção predial, seja ela obrigatória ou preven-

tiva, para que sejam feitas de forma periódica, e assim evi-

tando qualquer dano ao condomínio, aos condôminos e 

ao síndico que é o responsável legal. Os condomínios as-

sociados (em dia com suas contribuições) têm acesso a 

valores diferenciados. Associa-se e garanta segurança e 

conforto ao seu condomínio.   
Fonte pesquisada: ABNT; Minds Plan.

Adquira�a�sua�

no�Secovi/SC
CERTIFICAÇÃO�DIGITAL�

Segurança

Garantia�de�autenticidade

Confidencialidade

Integridade�às�informações�eletrônicas

Melhor�custo�x�benefício�da�região

Certificação�Digital�para�todos�os�setores!

INFORMAÇÕES��
47 3367-1985 | certificacao@secovi-sc.com.br 

Rua 3.160, nº 533, 1º andar | Centro | Balneário Camboriú/SC
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Shopping

O
s shoppings centers costumam utili-

zar suas fachadas de forma ostensi-

va para divulgação comercial de sua marca e a de 

seus lojistas. É preciso, contudo, tomar alguns cuidados 

extras com a limpeza e a manutenção das fachadas, 

painéis e placas de publicidade instaladas na área externa.

De acordo com Paulo Marques, gerente técnico de o-

perações do Grupo Brasanitas, que atende cerca de 60 

shoppings em diversas regiões brasileiras, para manter a 

limpeza adequada da área externa dos shoppings é preci-

so realizar uma avaliação criteriosa das estruturas dos em-

preendimentos, visando à segurança dos funcionários e às 

melhores condições de execução, para não correr o risco 

de gerar danos a estruturas, superfícies, painéis e placas 

de publicidade. “Para a execução de limpeza e manuten-

ção (pintura e reparos) utilizamos equipamentos especí-

ficos para essa atividade, como plataformas elevatórias, 

balancins elétricos, cadeirinhas e sistemas de ancoragem 

rapel”, explica. 

Ainda de acordo com Marques é importante contar 

com profissionais capacitados para operar esse tipo de e-

quipamento, como também para a utilização de rapel, que 

se faz necessário em muitos empreendimentos. Outra di-

ca importante do gerente é a utilização de produtos eco-

logicamente corretos e a realização de análise prévia para 

conservar as superfícies que serão limpas. “Sempre reali-

zamos uma avaliação do que vamos limpar, com o objeti-

vo de não alterar as características dos materiais no mo-

mento da limpeza”, comenta. Ele considera que a elabora-

ção de um cronograma anual de limpeza é de extrema im-

portância nesse processo, pois, segundo o gestor, deve 

haver uma regularidade nessa manutenção.

Caso isso não aconteça, a sujeira impregnada na super-

fície fica mais resistente à limpeza. “Para as áreas de facha-

da de shopping centers, por exemplo, dependendo da lo-

calização do empreendimento (se está mais exposto a po-

luição, fuligem e animais que possam degradar o ambien-

te), o ideal seria que a limpeza fosse realizada a cada seis 

meses, aproximadamente”, pondera. Segundo o especia-

lista, o melhor seria manter uma regularidade, porque, se 

a fachada ficar muito tempo sem limpeza, será preciso uti-

lizar produtos mais fortes e a realização de uma limpeza 

mais pesada, que pode acabar danificando a superfície.

Eficiência e economia

Para Antônio Luis Francisco, diretor da Câmara de Má-

quinas e Equipamentos da Associação Brasileira do Mer-

cado de Limpeza Profissional (Abralimp), o uso de máqui-

nas e acessórios adequados facilita a limpeza dos revesti-

mentos das fachadas, quando elas são feitas em áreas a-

cessíveis aos funcionários responsáveis pela manutenção. 

De acordo com o diretor, as lavadoras de alta pressão são 

as mais indicadas, pois associam eficiência à economia de 

até 80% de água quando comparadas a uma mangueira 

convencional, além da menor necessidade de produtos 

químicos.

“As lavadoras de alta pressão são versáteis e contam 

com uma ampla linha de acessórios, como bicos turbo, es-

covas, mangueiras e tubeiras prolongadoras, entre outros, 

destinados às mais variadas aplicações em fachadas”, ex-

plica Francisco. O resultado disso, segundo o especialista, 

é uma limpeza mais eficiente, com economia de água, 

tempo e produtos químicos.

Ao realizar esse tipo de serviço, Francisco afirma que é 

preciso tomar alguns cuidados que dependem muito do 

tipo de limpeza e do ambiente a ser limpo. “Dois aspectos 

sempre devem ser observados: a escolha do equipamento 

adequado e a segurança dos operadores, em especial 

com a utilização de EPIs (equipamento de proteção indivi-

dual) recomendados por especialistas em segurança do 

trabalho”, afirma.
Fonte: Portal Abrasce

Imagem: Freepik.
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Por meio da Medida Provisória nº 759, de 22 de dezem-

bro de 2016, dentre outras providências, tem-se o objeti-

vo de regularizar as construções chamadas popularmente 

de “Laje”. É notório o problema habitacional que o Brasil a-

presenta com construções irregulares e divisões dos terre-

nos com vários proprietários sem legalidade real de pro-

priedade, o que com o passar dos anos, virou uma situa-

ção recorrente, causando problemas de natureza prática 

(tributária e de propriedade do imóvel) e ficou sem disci-

plina legal. Conforme Morgana Schoenau da Silva, asses-

sora jurídica do Secovi/SC, “a medida visa à regularização 

urbanística de milhares de construções irregulares e clan-

destinas no país, principalmente nos grandes centros ur-

banos e destinada a população de baixa renda”. 

A recente Medida Provisória alterou a redação do Có-

digo Civil e de outras leis existentes no ordenamento jurí-

dico brasileiro para dar espaço à possibilidade deste novo 

tipo de direito coexistir aos habituais direitos reais: pro-

priedade, usufruto, servidões, hipoteca, penhor e entre 

outros. Sendo alterado o artigo de número 1.225, que e-

numera as diferentes espécies de direitos reais existentes 

no ordenamento jurídico, nele incluindo um novo inciso 

(XIII, a laje) e a criar um novo artigo do mesmo diploma le-

gal, o de número 1.510-A. Conforme trecho:

Art. 1.510-A. O direito real de laje consiste na possibili-

dade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas 

de titularidades distintas situadas em uma mesma área, de 

maneira a permitir que o proprietário ceda à superfície de 

sua construção a fim de que terceiro edifique unidade dis-

tinta daquela originalmente construída sobre o solo. (...)

Segundo a redação, o Direito Real de Laje está relacio-

nado a um bem imóvel e ao uso do espaço aéreo sobre 

ele, mas não se limita apenas a esta característica básica, 

pois é obrigatório para sua configuração que possua aces-

so independente para a via pública. O parágrafo 3º do re-

ferido artigo 1510-A, exige que a laje sobreposta e a pro-

priedade sotoposta possuam isolamento funcional e a-

cesso independente, para que assim possam ser conside-

radas como tal.

O direito real de laje não constitui um direito real novo, 

mas uma modalidade de direito de superfície que, desde 

2001, já tem previsão expressa na legislação brasileira, à 

superfície por sobrelevação. O que caracteriza o direito de 

superfície e distingue o seu tipo dos demais direitos reais é 

a possibilidade de constituir em um único terreno duas u-

nidades imobiliárias autônomas. 

Neste caso a regulamentação da sobrelevação, sob o 

nome de direito de laje, pode-se destacar dois pontos que 

parecem ser mais relevantes: a abertura de matrícula re-

gistral autônoma, um ponto delicado do direito de super-

fície no Brasil (artigo 1510-A, parágrafo 5º); 

§ 5º As unidades autônomas constituídas em matrícula 

própria poderão ser alienadas e gravadas livremente por 

seus titulares, não podendo o adquirente instituir sobrele-

vações sucessivas, observadas as posturas previstas em le-

gislação local.  

E a permissão de constituição do direito de laje sem 

submissão ao regime do condomínio edílico (artigo 1510-

A, parágrafo 6º); 

§ 6º a Instituição do direito real de laje não implica atri-

buição de fração ideal de terreno ao beneficiário ou partici-

pação proporcional em áreas já edificadas.

O direito de laje se aplica apenas se não for possível 

identificar a individualização de lotes e acesso indepen-

dente entre as unidades, cada um responderá pelos en-

cargos e tributos, mas terá liberdade para vender a sua 

parte do imóvel. Fica proibido ao comprador construir “so-

brelevações sucessivas". E somente será admitido “quan-

do se constatar a impossibilidade de individualização de 

lotes, sobreposição ou a solidariedade de edificações ou 

terrenos” (§ 1º), não se confundindo, com o condomínio e-

dilício, pois neste caso coexistem propriedades plenas em 

plano horizontal, com direito à fração ideal do solo e das 

áreas comuns.

A norma cria ainda uma nova forma de registrar a pro-

priedade: a legitimação fundiária, onde o processo tradi-

cional de regularização título a título será substituído por 

um reconhecimento de aquisição originária de proprieda-

de, a partir de cadastro aprovado pelo Poder Judiciário. 

Haverá dois tipos de enquadramento para a regulariza-

ção: interesse social e interesse específico. No primeiro, 

serão incluídas as ocupações por pessoas de baixa renda, 

com finalidade residencial, que receberão gratuitamente 

o registro do imóvel e toda a infraestrutura básica por

Loteamento

DIREITO�REAL�DE�LAJE:�
o�que�vem�a�ser,�como�se�aplica�e�se�realiza�na�

prática�este�novo�tipo�de�direito�real.
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conta do Poder Público. No segundo caso, o particular de-

verá custear toda a infraestrutura a ser definida no projeto 

de regularização da região. 

É indiscutível que a laje sobreposta, por tratar-se de um 

direito real sobre imóvel, deverá ser criada e receber sua e-

xistência jurídica através de uma escritura pública e sua a-

verbação junto ao registro de imóveis competente. O ca-

dastramento municipal e a obediência aos requisitos ur-

banísticos também será elemento fundamental. 

Entretanto, diante da particularidade do direito real de 

laje sobreposta, a autorização municipal é necessária e o-

brigatória, ainda antes da conclusão formal do direito jun-

to ao registro imobiliário, pois é do Município a compe-

tência para regulamentar o uso da propriedade territorial 

urbana, sendo possível a existência de eventual proibição 

expressa de constituição deste tipo de direito real sobre i-

móvel, com fundamento no interesse da preservação de 

um menor adensamento do uso do solo urbano. 

Segundo o Ministério das cidades, os municípios deve-

rão reconhecer, a partir de estudos, ocupações urbanas 

como consolidadas e irreversíveis, localizadas em áreas 

publicas ou particulares, com ou sem registro imobiliário. 

Imóveis destinados a atividades profissionais ou comer-

ciais também serão beneficiadas, de acordo com os novos 

critérios.

Portanto, a unidade imobiliária de laje, deverá, em pers-

pectiva funcional, estar isolada da construção original, con-

figurando célula habitacional distinta. E proprietário da la-

je tendo os mesmo direitos e deveres de propriedade, res-

pondendo assim pelos encargos e tributos que incidirem 

sobre sua unidade. (§4º)

Segundo Morgana Schoenau da Silva, assessora jurídi-

ca do Secovi/SC, “a justificativa para apresentação da me-

dida foi desburocratizar as políticas de desenvolvimento 

urbano no atual cenário de explosão demográfica brasilei-

ra, onde a legislação por muitas vezes impede melhorias 

na regularização fundiária e condições habitacionais da 

população, dando ênfase ao direito constitucional de mo-

radia, função social da propriedade e mobilidade. Os mu-

nicípios poderão arrecadar IPTU das novas unidades lega-

lizadas, pois a laje responde pelos seus respectivos tribu-

tos, ou seja, impostos”.

Ainda comenta que, apesar dos supostos benefícios a-

ventados, as entidades jurídicas e urbanísticas se preocu-

pam com os efeitos da nova norma, como equívocos na 

redação, ausência de rigor na tipificação do novo direito 

real e falta de discussão com o Conselho das Cidades. A 

MP 759/2016 vigora até junho/2017, o Senado Federal já 

aprovou a medida em projeto de lei de conversão e aguar-

da o projeto de decreto legislativo  a ser apresentado pela 

Comissão técnica. 
Fonte pesquisada: Senado Federal, Conjur, Jus Brasil e Colégio Notarial 

do Brasil (Conselho Federal - Artigo: Direito real de laje. Explicando para 
quem quer entender. Por Marco Antonio de Oliveira Camargo* - Publicado 
em 31/01/2017.).

Loteamento
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NEGOCIAÇÕES�DA�CONVENÇÃO�
COLETIVA�DE�TRABALHO�2017/2018
A Comissão de Negociação da Convenção Coletiva de 

Trabalho do Secovi/SC informa que concluiu as negocia-
ções com o sindicato laboral – Secovelar, que compreende 
a base territorial de Balneário Camboriú, Balneário Piçar-
ras, Barra Velha, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, 
Navegantes, Penha, Porto Belo e Tijucas.

Informações sobre os pisos salariais e cláusulas sociais 
podem ser consultadas diretamente na sede do sindicato 
no telefone 47.3367.1985 ou no e-mail secovi-sc@secovi-
sc.com.br. O documento também será disponibilizado no 
site do Secovi/SC após a fase de registro.

A Comissão continua em negociação com os sindicatos 

laborais das demais bases territoriais, objetivando finalizar 
as tratativas com a maior brevidade possível. 

Geral

O Secovi/SC iniciou no mês de maio a 6ª Campanha do 

Agasalho da entidade. A Campanha está em fase final e já 

arrecadou mais de 1500 peças que já estão sendo distri-

buídas para entidades que assistem pessoas carentes.

Confira os Pontos de coleta:

Cidade Balneário Camboriú:

Ÿ Sede do Secovi/SC - Rua 3.160,533 – Centro. 

Ÿ Colégio Unificado – Rua 1822,160 – Centro. 

Ÿ Wizard Idiomas – Rua 902, 514 – Centro

Cidade de Penha:

Ÿ MP Imóveis – Avenida Nereu Ramos, 889 – Centro.

Cidade de Lages:

Ÿ NS Cinco Imóveis - R. Dr. Valmor Ribeiro, 86 - Coral.

Ÿ Adcon Administradora de Condomínios e Imobiliá-

ria - R. Dr. Caetano Costa Jr., 38 – Centro.

Participam também da Campanha, 09 condomínios da 

cidade de Balneário Camboriú. A Campanha  recebe tam-

bém o apoio da Altenburg e da gráfica Birrô Erre. 

Para mais informações, entre em contato através do e-

mail assessoria@secovi-sc.com.br ou telefone 3367-1985.

O Secovi/SC está sendo um dos apoiadores do projeto 

Eco ponto Fixo promovido pela Acibalc.

O lançamento do projeto aconteceu no dia 05 de maio 

com a inauguração do Eco ponto fixo para descarte de re-

síduos eletrônicos. O Eco ponto está localizado na Facul-

dade Avantis e estará disponível por tempo indetermina-

do, recebendo o descarte de computadores, celulares, ta-

blets, baterias, pilhas e lâmpadas.

A intenção é ampliar o projeto, com a disponibilidade 

de outros Eco pontos em demais regiões, facilitando as-

sim o acesso da comunidade em geral.

Endereço do Eco Ponto: Av. Marginal Leste, 3600, 

Bloco 4, Faculdade Avantis - Bairro dos Estados - Balneário 

Camboriú/SC

CAMPANHA�DO�AGASALHO�SECOVI/SC�2017

CAMPANHA�RESÍDUOS�ELETRÔNICOS
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Convênios�e�Serviços

Agenda�2017

02�a�
03/08

Conecta�Imobi Informações e Inscrição: 

www.conectaimobi.com.br

Data�a�
definir.

26�a�
28/set

Curso�de�Administração�de�
Condomínios�-�módulo�III

Simpósio�de�Condomínios� Informações: (47) 3367-1985 ou no 

e-mail assessoria@secovi-sc.com.br

Informações: (47) 3367-1985 ou no 

e-mail assessoria@secovi-sc.com.br

Data�a�
definir.

Curso�de�Formação�de�Porteiros�e�
Recepção�de�Condomínios�

Informações: (47) 3367-1985 ou no 

e-mail assessoria@secovi-sc.com.br

secovirio.com.br secovi.com.br wizard.com.br/
balneariocamboriu

sindiconet.com.br secovi-sc.com.br

mdsinsure.com.br secovi-sc.com.br

secovi-sc.com.br

wpos.com.br secovi-sc.com.br

portal.sc.senac.br sesc-sc.com.br ibrep.com.br unisagres.net

chavefacil.com.br




