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cimento e união.
A principal mudança é a transformação nas relações de trabalho, que alterou profundamente a Consolidação das Leis Trabalhistas, pensando nisto apresentamos na matéria de capa o reflexo da
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Com estas mudanças o Secovi/SC lutará para continuar contribuindo com as empresas do setor, para que possam ter um ambiente favorável para suas atividades. Neste momento deve haver
uma força do associativismo, com o fortalecimento da união dos
setores representados pelos sindicatos para que os interesses das
categorias continuem sendo defendidas de forma expressiva. A
intenção é que nos próximos anos possamos diminuir as distâncias
ainda existentes entre a entidade e as empresas de nossa base e
fortalecer ainda mais o setor habitacional de Santa Catarina.
Para isso contamos também com a participação de nossa cadeia de empresas representadas, que podem participar das ações
sindicais, sugerir novas práticas e contribuir para o desenvolvimento do setor. Queremos que o mercado todo se sinta satisfeito com
a atuação do Secovi/SC. Lembrando sempre que o sindicato está à
disposição de nossos representados para contribuir da melhor maneira possível.
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MercadoImobiliário

PERSPECTIVASPOSITIVAS
PARAOMERCADO
IMOBILIÁRIOCATARINENSE
EM2018

C

om sinais de recuperação, o mercado imobiliário
tem perspectivas positivas para 2018, visto os indicadores econômicos favoráveis - como a inflação e os juros em baixa - e o início na queda da taxa do desemprego, fortificam o mercado imobiliário e acredita-se que haja
significativas melhoras do cenário econômico do país. E,
com isso o setor imobiliário, que foi impactado com a crise, aos poucos manifesta sinais de recuperação.
Em 2017, o mercado imobiliário nacional foi diretamente afetado pela crise econômica, devido ao endividamento da população, além das altas taxas de juros e da
baixa oferta de crédito. Sendo o mercado imobiliário um
dos principais setores da economia e que geram muitos
empregos no país, as perspectivas para 2018 é de que ele
volte a receber novos aportes.
Um dos fatores que influenciam a melhora, são os recursos da poupança que devem ser direcionados ao financiamento habitacional, visto que a taxa de juros Selic caiu
de 6,75% para 6,5% e também os bancos voltaram a reforçar seu caixa com a caderneta de poupança.
Aliado a isto, há retomada do recurso do FGTS. Portanto, a Caixa Econômica terá mais verba para destinar ao
empréstimo imobiliário denominado Pró-Cotista.
Como parte dos recursos da poupança deve ser direcionado ao financiamento habitacional, já se sente um
movimento dos bancos nesse sentido. Com juros baixos,
os investidores analisam a possibilidade de migrar seus investimos para imóveis, com expectativa da locação, deste
modo, o mercado recebe maior aporte e tem uma retomada nos investimentos.
Outro fator que indica melhoras, são os estoques de
imóveis novos disponíveis nas construtoras que diminuíram, devido as ofertas dos últimos meses. A entrega das
obras que estavam em andamento e o anúncio de novos
empreendimentos animam o mercado imobiliário. Os lançamentos de edifícios significam possibilidades de compra do imóvel na planta, onde durante o prazo de construção o comprador só tem que desembolsar 30% do valor
do imóvel como parte da entrada, divididos pelo tempo
da construção que dura cerca de dois anos. A previsão dos
04
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especialistas do mercado imobiliário é o crescimento de
10% nos lançamentos de imóveis novos e usados, assim
como a retomada de mercados importantes, como São
Paulo e Brasília.
O mercado imobiliário de São Paulo vem apresentando
uma retomada, depois de ter registrado, em 2016, os pontos mais baixos de seus indicadores e apresentou resultados surpreendentes em 2017. Os números positivos do
município são semelhantes aos de centenas de outras cidades, onde as vendas superaram as expectativas e apresentaram mudanças no setor.
Apesar da estagnação do mercado, acredita-se na possibilidade de retomada real do setor. No entanto, o crescimento depende de muitos fatores, como, por exemplo,
maior estabilidade política no país. Além disso, é preciso
que os impostos não aumentem, pois é imperativo que o
aumento da arrecadação venha a partir do crescimento da
economia e não do aumento da carga tributária.
Pois caso a taxa Selic caia, a poupança tende a ficar bem
mais atrativa com a queda dos juros e produzir recursos
para o mercado imobiliário. No entanto, o setor não deve
depender apenas desse fator, é preciso propor outras fontes de captação e repensar em novas estratégias para fechar negócios.
Outro ponto crucial para a economia do país são as
eleições que acontecem este ano. O Brasil, passando por
uma escolha política, precisa ponderar as estratégias financeiras, o que indica que muitos setores da economia
podem renovar suas apostas nas novas tendências do setor.
Apesar da crise e estagnação financeira, o mercado está confiante em relação à queda nas taxas de juros e à inflação do país. Neste ano, há possibilidade das taxas de
juros serem reduzidas e favorecerem o poder de compra
do consumidor, estimulando a aquisição de imóveis enquanto o momento está favorável.
Por isso, é importante estar preparado para a retomada
do mercado.

MercadoImobiliário
OS NÚMEROS SUPERAM AS EXPECTATIVAS NA REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ
Analisando o mercado imobiliário regional, Itajaí
apresentou o melhor índice de valorização de imóveis no
litoral catarinense em 2017, sendo um aumento de 5,53%
no preço do metro quadrado dos apartamentos. Deduzida a inflação do ano, o ganho real médio foi de 2,58%.
Reflexo da economia, que deixou os números mais estáveis. Esta informação, tem como base o balanço realizado
pelo Departamento de Pesquisa do Seco-vi/SC e auditado
pelo Instituto de Pesquisa DataCenso, que avaliou o mercado imobiliário de 2017 das cidades de Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Itajaí e Brusque.
Considerando os resultados econômicos de 2017, o
IPCA - indicador econômico que mede a inflação do Brasil,
que fechou com uma variação anual em 2,95%, bem abaixo dos índices alcançados nos últimos anos, observa-se,
que todas as cidades estudadas apresentaram aumento
no valor dos imóveis ofertados durante o ano de 2017,
com destaque para a cidade de Itajaí e seguida pelas cidades de Itapema e Balneário Camboriú, que apresentaram índices de valorização a cima dos 4% em 2017. Enquanto as cidades de Camboriú e Brusque apresentaram

valorização das ofertas, porem abaixo da inflação.
Segundo o presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos
Santos, “o desenvolvimento econômico de Itajaí, com a
maior procura por terrenos por parte das empresas de logística, valorizou estes terrenos e respingou nos imóveis
residenciais nos últimos anos. Centro e bairros como Fazenda e Praia Brava estão entre os mais procurados, e o interesse da construção civil sobre essas áreas aumentou.”
As cidades de Balneário Camboriú e Itapema, fecharam
o último ano com valorização no mercado imobiliário, apesar do índice ter ficado um pouco menor do que em Itajaí,
o ganho real, considerando a inflação, aumentou em relação a 2016. Balneário Camboriú fechou 2017 com valorização de 4,28%, o que significa ganho real de 1,33%, pois
em 2016 a valorização média foi de 6,85%, mas se comparado a inflação que chegou quase neste índice, fez com
que a diferença final fosse menor. Em Itapema, a média de
valorização fechou com 4,9% e o ganho real foi de 1,96%
em 2017, no ano anterior não houve ganho real.
Em Camboriú e Brusque os imóveis valorizaram durante 2017, porem abaixo da inflação resultando em uma leve
perda real, Brusque de 1,10% e Camboriú de 0,7% mas
mantendo o equilíbrio com o mercado.
Fontes Pesquisadas: site Administradores; NSC Total; Exame; Valor; e
Cenário do Mercado Imobiliário - Anuário 2017 do Secovi/SC.
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MercadoCondominial

COMODESESTIMULAR
AINADIMPLÊNCIA
NOSCONDOMÍNIOS

A

inadimplência é um dos grandes sinais de que a crise
está cada vez mais presente na economia brasileira. O
número é maior que a população de al-guns grandes
países: 59,8 milhões de inadimplentes somente no Brasil,
até julho de 2017, segundo o CPC Serasa e a Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas. Entre estes estão aqueles
que devem parcelas da taxa condominial. Em tempos de
crise e de desemprego, era esperado que esse valor, de
fato crescesse.
A inadimplência é um dos maiores motivos de dor de
cabeça para síndicos e moradores, já que o não pagamento por alguns pode gerar um impacto em cascata no orçamento do condomínio. Quando um condomínio chega
nesse patamar de falta de pagamento fica muito difícil para o síndico manter não apenas os serviços do local funcionando - é complicado não aumentar a taxa para cobrir
o que está faltando para fechar as contas, o que pode elevar ainda mais o número de inadimplentes. Em grandes cidades, o mais comum é que 10% das unidades estejam
com alguma taxa em aberto. Isso pode parecer pouco,
mas já representa um peso no orçamento, principalmente
em residenciais menores, com poucas unidades.
Um fator que favorece a cobrança é o novo Código de
Processo Civil, que começou a vigorar em 2017, e agilizou
a cobrança judicial e os síndicos passaram a ter uma ferramenta poderosa para ajudá-los no combate à inadimplência para manter o caixa em ordem. No entanto, todos
sabemos, a Justiça do estado e do país sofre com um inchaço nas ações e processos e, por isso, não consegue acelerar a resolução dos litígios entre condôminos e condomínios. O que fazer, então, se o edifício enfrenta falta de
pagamento de taxas condominiais.
Observando bem os fatores que levam à inadimplência
e os caminhos tradicionalmente usados para solucionar os
casos, podemos destacar algumas alternativas que síndicos e administradoras podem lançar mão para acabar – ou
ao menos minimizar – os atrasos e a falta de pagamento.
Administração transparente: é preciso expor aos condôminos a situação real das contas. Transparência e seriedade sensibilizam quem age de boa fé. Saber onde seu dinheiro está sendo usado é um fator importante de adesão
e de valorização da taxa condominial.
Acompanhamento das contas: O síndico deve acom06
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panhar ao menos uma vez por semana a situação financeira do condomínio, e saber quem está em dia, ou não, com
a sua taxa. Deve também ser informado sobre quem está
fazendo acordo com a administradora e também a respeito de novidades referentes a ações na Justiça.
Comunicação: use todos os recursos disponíveis, físicos (cartaz no elevador e correspondência) ou on-line
(mensagem no WhatsApp, newsletter ou aplicativos) para
manter os condôminos cientes da situação financeira do
edifício. Assim, ninguém pode alegar desconhecimento e
todos se sentem mais seguros. A chance de condôminos
bem informados, que entendem as necessidades do condomínio, não atrasarem o pagamento é bem maior.
Conscientização dos moradores: É importante que os
condôminos entendam como funciona a parte financeira
do condomínio. Por isso, campanhas periódicas têm o efeito de diminuir a inadimplência sazonal, daquela pessoa
que privilegia o pagamento de outras contas, em detrimento da cota do condomínio. Nessas campanhas é importante salientar o que é a taxa condominial, do que é
composta, e como é utilizada. Também é importante mostrar o impacto da inadimplência nas contas do condomínio. Assim como apresentar uma índice de inadimplência,
sem citar nomes ou unidades, sem constranger ninguém.
É importante que proprietários saibam qual é a taxa de
inadimplência do condomínio e conheçam a margem de
negociação para esse valor. Se todos estiverem empenhados, a pressão sai das costas do síndico e da administradora e passa a ser uma missão de todos a inadimplência zero.
Cobrança rápida: A administradora deve ter agilidade
no momento logo após o vencimento da taxa, enviando
uma carta amigável já com o boleto para pagamento. Dessa forma, consegue fazer com que aqueles que se esqueceram do pagamento consigam efetuá-lo o mais rapidamente. Quando esse boleto vencer, a empresa pode enviar outra carta, dessa vez explicitando o referido débito
em aberto.
Reuniões curtas: menos discussão, mais metas. Assembleias condominiais podem se tornar verdadeiros pesadelos se os condôminos começarem a discordar e a ba-

MercadoCondominial
ter boca. Pautas enxutas, com metas e propostas factíveis,
costumam funcionar bem e terminam antes que as pessoas percam a paciência. Assuntos de ordem financeira
devem ser os primeiros a serem discutidos nesses encontros.
Conversa com o síndico: Quando o síndico tem tato e
é bom de conversa, pode desatar grandes nós da vida
condominial. O patrimônio comum e a vida coletiva devem sempre estar acima de opiniões pessoais. Estimule o
diálogo entre os proprietários. Quando nos sentimos ouvidos e respeitados, passamos a vestir a camisa e a chance
de atrasar o pagamento cai, porque achamos importante
contribuir. Por isso, se você se sente à vontade, e se o devedor dá abertura, vale a pena conversar de uma maneira
informal e positiva com o morador inadimplente. Converse com o morador com tranquilidade, e explique como está o caixa do condomínio.
Mediação: caso necessário, convide o proprietário da
unidade devedora para uma conversa na administradora,
chame para uma sessão de mediação, se ele for mais fechado. Os mediadores profissionais têm técnicas que, respeitosamente, ajudam as partes a chegar num bom
acordo.
Conciliação: se não tiver jeito e o devedor não estiver
muito convencido de que dialogar é importante, convide

ele para uma sessão de conciliação voluntária (ninguém é
obrigado a ir), em uma câmara particular, pois o atendimento é mais rápido que na Justiça tradicional, mais acessível, tem valor legal e pode até ser homologado pelo Juiz
se necessário. Mas, o mais importante, a cultura de paz e
do diálogo, o que garante que depois do acordo, os vizinhos poderão continuar se encontrando no elevador sem
nenhum constrangimento. E, quem um dia deveu, passa a
ser parceiro por ter sido ouvido e ter suas questões acolhidas numa mesa em que ninguém quer ganhar, mas sim,
chegar a um resultado satisfatório para todo mundo.
Ação judicial: mesmo que o Código de Processo Civil
facilite a ação para cobrança da taxa de condomínio, use o
recurso em última instância. O ideal é que se espere 90
dias, esgotando assim todas as formas amigáveis de cobrança. Entrando com a ação rapidamente, o condômino
inadimplente percebe que sua situação está sendo
acompanhada de perto. Sente também a pressão para
que o pagamento seja efetuado rapidamente. Nesses casos é imprescindível que o síndico tenha regras para se
guiar. O ideal é que os prazos para que se entre com ação
judicial esteja na convenção.
Fontes Pesquisadas: Diário das Leis - Boletim do
Direito Imobiliário, nº 6 - ano: 2018; Sindiconet.
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1. Chamada de capital para reforma do telhado do condomínio, de quem é o ônus: do locador ou do locatários?
Para sanar as dúvidas existentes sobre de quem é a obrigação financeira, se do locador ou do locatário, basta
analisar a Lei n.º 8.245/91 (Lei da Locação), nos seus artigos 22 e 23. Em síntese, o locador é obrigado a custear as
despesas extraordinárias e ao locatário as ordinárias.
Para melhor compreensão, entende-se por despesas
extraordinárias (parágrafo único do art. 22 – responsabilidade do locador) “aquelas que não se refiram aos gastos
rotineiros de manutenção do edifício, especialmente:
a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;
b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas;
c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
d) indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior ao
início da locação;
e) instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de
lazer;
f) despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso
comum;
g) constituição de fundo de reserva.
Por outro lado, cabe ao locatário pagar as despesas
ordinárias, ou seja (parágrafo 1º do art. 23) as necessárias
à administração do condomínio, quais sejam:

a) salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio;
b) consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de
uso comum;
c) limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;
d) manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança, de uso comum;
e) manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados à prática de esportes e lazer;
f) manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas;
g) pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso comum;
h) rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período
anterior ao início da locação;
i) reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado no custeio ou complementação das despesas
referidas nas alíneas anteriores, salvo se referentes a
período anterior ao início da locação.
Posto isso, o locatário somente suportará a verba para
o fundo de reserva se a mesma for destinada exclusivamente para as despesas ordinárias, caso contrário o encargo é do proprietário.

2. As procurações apresentadas em assembleia devem
estar com a firma reconhecida?
De acordo com o art. 654, §2º, do CC, as procurações só
terão firma reconhecida se assim exigir a parte contrária.
Ou seja, somente será obrigatório o reconhecimento no
caso de constar a exigência na convenção do condomínio,
ou a matéria já fora votada em assembleia geral anterior.
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Todavia, para evitar discussão no início das reuniões,
prudente incluir na convocação tal obrigatoriedade. Por
outro lado, sendo omissa a convenção, o reconhecimento
é desnecessário.

Legislação

3. Qual a previsão legal a respeito da remuneração do síndico?
O Código Civil, sobre esse aspecto, nada prevê sobre a
obrigatoriedade da referida verba. Apenas confere ao síndico poderes de representação e funções administrativas,
elencadas no art. 1.348. Todavia, no seu art. 1.334, inciso II,
consta a obrigatoriedade da convenção regular a sua forma de administração. Ou seja, o documento hábil e legal
para dispor sobre a remuneração ou não do seu gestor (síndico) é a convenção condominial que, optando pela remuneração, deverá prever a sua espécie – em valor ou isenção da taxa condominial.
Na hipótese de remuneração em valor, o montante, se
não delineado na convenção, será fixado entre os condôminos em assembleia geral, cuja quantia deve atender as
expectativas daquele que vai gerir a edificação, compatível com as exigências e as responsabilidades do cargo. No
que tange às isenções, por sua vez, sugere-se que incidam
somente nas despesas ordinárias.
Independente da espécie de remuneração, em ambos
os casos torna-se obrigatório o recolhimento dos encargos sociais na proporção de, no mínimo, 11% pelo síndico
e 20% pelo condomínio, que incidirá sobre o valor do prólabore ou da isenção.
Se o síndico já recolhe no limite máximo do salário contribuição, em outra atividade que porventura exerça, deverá informar o fato ao condomínio para que não efetive

novo desconto referente ao seu percentual.
Por outro lado, sendo o síndico aposentado, deverá
realizar nova inscrição como contribuinte individual.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assim se
manifestou:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
R E M U N E R A Ç Ã O D O S Í N D I CO . CO N D O M Í N I O .
INCIDÊNCIA.
1. "É devida a contribuição social sobre o pagamento
do pró-labore aos síndicos de condomínios imobiliários,
assim como sobre a isenção da taxa condominial devida a
eles, na vigência da Lei Complementar nº 84/96, porquanto a Instrução Normativa do INSS nº 06/96 não ampliou os
seus conceitos, caracterizando-se o condomínio como
pessoa jurídica, à semelhança das cooperativas, mormente não objetivar o lucro e não realizar exploração de atividade econômica. A partir da promulgação da Lei nº
9.876/99, a qual alterou a redação do art. 12, inciso V, alínea 'f', da Lei nº 8.212 /91, com as posteriores modificações advindas da MP nº 83/2002, transformada na Lei nº
10.666 /2003, previu-se expressamente tal exação, confirmando a legalidade da cobrança da contribuição previdenciária" (REsp 411.832/RS, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJU de 19.12.05).

4. Quem pode convocar assembleia extraordinária?
O disposto no art. 1.355, do CC, é claro sobre o assunto.
Segundo o dispositivo: “assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 (um quarto)
dos condôminos”.
A assembleia extraordinária visa decidir aquilo não
previsto ou discutido na ordinária, bem como nos casos
excepcionais e urgentes que não podem aguardar a próxi-

ma reunião anual. Não poderá deliberar assuntos de competência ordinária já realizada.
Os requisitos para convocação, instalação, quórum
para deliberações e demais regras para realização das assembleias extraordinárias são os mesmos previstos às ordinárias, com notificação a todos os condôminos da data e
da pauta da reunião.

5. Quais os encargos que devem incidir sobre a contribuição mensal do condômino inadimplente?
Consoante o previsto no parágrafo 1º, do art.1.336, do
CC, “o condômino que não pagar a sua contribuição ficará
sujeito aos juros moratórios convencionados, ou não sendo previstos, os de 1% (um por cento) ao mês e multa de
até 2% (dois por cento) sobre o débito”.

Embora a norma nada mencione sobre a correção monetária, a mesma será devida em todos os casos de mora
ou inadimplemento, pois se constitui apenas a atualização
do valor aquisitivo da moeda, não possuindo caráter sancionatório.

Coluna Assinada por André Henrique Bräscher (OAB/SC 16.242)
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Pesquisa

CENÁRIO DO

MERCADO IMOBILIÁRIO
ANUÁRIO 2017
O Departamento de Pesquisa do Secovi/SC analisou o
Cenário do Mercado Imobiliário referente ao ano de 2017
que apresenta a análise do valor do m² por área útil dos
imóveis novos e usados ofertados para venda. Foram analisados os imóveis das cidades de Balneário Camboriú,
Camboriú, Itapema, Itajaí e Brusque.
Levando em consideração os resultados econômicos
de 2017, o IPCA, indicador econômico que mede a inﬂação do Brasil, fechou com uma variação anual em 2,95%,
bem abaixo dos índices alcançados nos últimos anos.
Observou-se que todas as cidades estudadas apresentaram valorização no valor dos imóveis ofertados durante
o ano de 2017, com destaque para a cidade de Itajaí que

apresentou a maior valorização do período com 5,53% no
preço do m² dos apartamentos. Seguida pelas cidades de
Itapema e Balneário Camboriú que apresentaram índices
de valorização a cima dos 4% em 2017. Enquanto as cidades de Camboriú e Brusque apresentaram variação abaixo
da inﬂação, apesar de apresentarem valorização em seus
resultados.
Os dados utilizados no estudo foram coletados das ofertas anunciadas nos sites das imobiliárias que estão inseridas no Portal Chave Fácil, analisados pelo departamento de pesquisa do sindicato e auditados pelo Instituto
de Pesquisa DataCenso.

5,53%
4,91%
4,28%
2,95%
2,25%

Itajaí

Itapema

Balneário
Camboriú

Variação Ano

Camboriú

1,85%

Brusque

IPCA Inflação

IPCA Inflação

Gráﬁco 1: Comparativo dos resultados – Anuário 2017 | Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC / IBGE

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
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ITAJAÍ
De acordo com os resultados da pesquisa
em Itajaí, os imóveis tipo “Apartamento” apresentaram valorização no valor médio do m²
por área útil, com aumento em dezembro de
5,53% em relação a janeiro de 2017.
Em um comparativo com a inﬂação que foi
de 2,95%, nota-se que Itajaí valorizou acima
da inﬂação, resultando em um ganho real de
2,58% no ano de 2017.

R$ 6.352,16
R$ 6.423,33
R$ 6.583,39

Apartamento
1 Dormitório

R$ 4.741,79
R$ 4.896,79
R$ 5.030,05

Apartamento
2 Dormitórios

R$ 7.154,39
R$ 7.308,90
R$ 7.646,00

Apartamento
3 Dormitórios
Gráﬁco 2: Variação do valor do m² por área útil ofertado
entre janeiro e dezembro de 2017 do tipo de imóvel Apartamento em Itajaí. | Fonte: Departamento de Pesquisa do
Secovi/SC. | *Margem de erro 10% para mais ou para menos.

Janeiro

Junho

Dezembro

ITAPEMA
Na análise dos resultados da pesquisa em Itapema, os imóveis tipo “Apartamento” apresentaram durante o ano de 2017 valorização no
valor médio do m² por área útil, com aumento
em dezembro de 4,91% em relação a janeiro de
2017.
Realizando uma comparação com a inﬂação
do mesmo período que foi de 2,95%, concluise que os imóveis obtiveram valorização durante o ano de 2017 acima da inﬂação, resultando assim em um ganho real de 1,96%.

R$ 4.588,92
R$ 4.707,25
R$ 4.833,71

Apartamento
2 Dormitórios

R$ 5.357,47
R$ 5.463,79
R$ 5.637,74

Apartamento
3 Dormitórios

R$ 6.392,45
R$ 6.508,86
R$ 6.659,53

Apartamento
4 Dormitórios

Gráﬁco 3: Variação do valor do m² por área útil ofertado entre janeiro e dezembro de 2017 do tipo de imóvel Apartamento em Itapema. | Fonte: Departamento de Pesquisa do
Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais ou para menos.

Janeiro

Junho

Dezembro

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Na análise anual de Balneário Camboriú,
nota-se que, no geral, os imóveis tipo “Apartamento” apresentaram aumento de 4,28%
no valor médio do m² por área útil ofertada
durante o ano de 2017. Realizando um comparativo com o resultado da Inﬂação que fechou o ano em 2,95% e a valorização da cidade, observa-se que os imóveis de Balneário
Camboriú valorizaram acima da inﬂação, resultando em um ganho real de 1,33% em 2017.
Gráﬁco 4: Variação do valor do m² por área útil ofertado de janeiro a dezembro de 2017 do tipo de imóvel Apartamento em
Balneário Camboriú. | Fonte: Departamento de Pesquisa do
Secovi/SC. | *Margem de erro 10% para mais ou para menos.

Apartamento
1 Dormitório

R$ 5.960,57
R$ 5.980,73
R$ 6.329,48

Apartamento
2 Dormitórios

R$ 6.094,10
R$ 6.165,62
R$ 6.264,33
R$ 8.736,87
R$ 9.024,30
R$ 8.895,49

Apartamento
3 Dormitórios

R$ 11.561,54
R$ 11.695,37
R$ 12.290,64

Apartamento
4 Dormitórios
Janeiro

Junho

Dezembro
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CAMBORIÚ
Segundo a análise do relatório anual de
Camboriú, os imóveis tipo “Apartamento” apresentaram aumento de 2,25% no valor médio do m² por área útil em 2017. Na comparação com a inﬂação do mesmo período que foi
de 2,95%, contatou-se que, em Camboriú, os
imóveis valorizaram durante o ano de 2017,
porém abaixo da inﬂação, resultando assim
em uma leve perda real de 0,7%, mas mantendo um equilíbrio com o mercado.

R$ 4.021,73
R$ 4.075,15
R$ 4.072,99

Apartamento
1 Dormitório

R$ 3.719,07
R$ 3.888,47
R$ 3.943,73

Apartamento
2 Dormitórios

R$ 4.185,65
R$ 4.172,10
R$ 4.161,37

Apartamento
3 Dormitórios

Gráﬁco 5: Variação do valor do m² por área útil ofertado entre
janeiro e dezembro de 2017 do tipo de imóvel Apartamento
em Camboriú. Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.
*Margem de erro 10% para mais ou para menos.

Janeiro

Junho

Dezembro

BRUSQUE
Conforme a análise dos dados de Brusque,
entre janeiro e dezembro, os imóveis tipo “Apartamento” apresentaram uma pequena valorização de 1,85% no valor médio do m² por
área útil ofertada em 2017. Em comparação
com a inﬂação do mesmo período, que foi de
2,95%, conclui-se que na cidade de Brusque
os imóveis valorizaram durante o ano de
2017, porém abaixo da inﬂação, resultando
assim em uma leve perda real de 1,10%
Gráﬁco 6: Variação do valor do m² por área útil ofertado entre janeiro e dezembro de 2017 do tipo de imóvel Apartamento em Brusque. | Fonte: Departamento de Pesquisa do
Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais ou para menos.
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R$ 3.187,44
R$ 3.235,57
R$ 3.205,53
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R$ 4.075,04
R$ 4.067,32
R$ 4.098,03
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R$ 4.967,19
R$ 4.843,62
R$ 5.186,71

Apartamento
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OREFLEXODAREFORMA
TRABALHISTANASCONVENÇÕES
COLETIVASDETRABALHO.

D

entre os principais princípios introduzidos pela a
Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), vigente
desde 11/11/2017, encontra-se a redução dos conflitos
decorrentes das relações de trabalho, prestigiando a flexibilização das normas trabalhista mediante a negociação
coletiva, uma das principais prerrogativas que a Constituição Federal atribuiu aos sindicatos.
Tornou-se explicita a necessidade de que a nova estrutura normativa da CLT seja colocada em prática, pois somente assim, no contexto de uma perspectiva de consenso e comprometimento de todos, é que os sindicatos poderão exercer de forma mais efetiva a representação das
categorias econômicas ou profissionais, prevalecendo assim a regra da prevalência do negociado sobre o legislado.
Segundo artigo publicado pela CNC, em abril, “o momento requer a promoção da segurança jurídica por
aqueles que aplicarão as ditas mudanças, até para que não
ocorram dúvidas nas relações entre empregados e
trabalhadores, assim como entre os próprios sin-dicatos,
no âmbito da negociação coletiva, evitando que desqualifique como instrumento de regulamentação e pacificação
dos eventuais conflitos entre o capital e o tra-balho.”
Nesse cenário e como a CLT sofreu diversas alterações
com a reforma, inúmeras categorias de diversos segmentos da economia já se encontram em fase de negociação,
seja pelas diferentes datas-bases, seja pelo término dos
respectivos instrumentos coletivos firmados antes da reforma trabalhista.
A força normativa e a importância desses instrumentos
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coletivos não podem ser desconsiderados no atual momento, visto que os sindicatos, além de atuarem de forma
responsável, necessitam que as tais normas estejam bem
claras e definidas.
Outro ponto que deve ser observado é o § 2º do art. 8º
da CLT determinou, expressamente, que as súmulas e outros enunciados de jurisprudência editado pelo TST e pelos Tribunais Regionais do Trabalho, não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações
que não estejam previstas em lei, situação que contribuirá
para a manutenção da segurança jurídica, uma vez que
evitará a criação de passivos trabalhistas por intermédio
de verbetes jurisprudenciais sob o arbítrio exposto pelos
Tribunais.

O que pode ser negociado mediante
acordo individual, acordo coletivo e
convenção coletiva?
Segundo a Fecomércio SC, as novidades trazidas pela
Reforma Trabalhista apresentam uma falsa impressão de
que após a aprovação das alterações legislativas qualquer
espécie de situação referente à relação de trabalho poderá ser negociada, sem exceção. Além disso, também foi
criada expectativa de que as negociações possam ocorrer
diretamente entre empregadores e empregados.
É importante pontuar que a possibilidade de negociar
relações de trabalho possui limitações, impostas pela própria legislação e na forma de tratar cada tipo de assunto.

Capa
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Por isso, não é em todos os casos que o acordo entre
empregadores e empregados prevalecerá. A utilização de
uma ferramenta correta está ligada diretamente à validade do que for ajustado.

Acordo individual direto
O Acordo direto entre empregador e empregado, realizado de forma individual, é uma forma de flexibilizar as
relações entre ambos. Entretanto, esta forma de ajuste é a
que possui maiores limitações, abarcando o menor número de possibilidades de mudanças.
Basicamente, podem ser negociados mediante acordo
individual horas extras (art.59 CLT), banco de horas, com
compensação em até seis meses (art. 59, § 5º CLT), compensação de jornada dentro do mês (art. 59, § 6º CLT), jornada 12×36 (art. 59-A CLT), parcelamento de férias em até
três períodos (art. 134, §1º CLT), intervalo para lactante
(art. 396, §2º CLT), demissão em comum acordo (art. 484-A
CLT), contrato de trabalho – nível superior (art. 444, CLT).

Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho
O produto final das negociações entre sindicatos (patronal e laboral), ou até mesmo entre sindicato laboral e
empresa, nesses casos, as possibilidades de flexibilização
são mais amplas.
Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho prevalecem sobre a lei nos casos previstos no art. 611-A da CLT,
além de também poderem tratar questões referentes às
horas extras e compensação – também permitidas por acordo individual.

Dentre as possibilidades previstas no art. 611-A da CLT,
podemos destacar banco de horas anual, jornada de trabalho, intervalo intrajornada mínimo de 30 minutos para
jornadas maiores de 6 horas, plano de cargos e salários,
teletrabalho, sobreaviso, trabalho intermitente e remuneração por produtividade.

Vedações à negociação
Além de explicitar a prevalência da negociação de determinados direitos, a legislação também traz em seu bojo
os itens que não podem ser objeto de negociação.
O art. 611-B da CLT lista aqueles direitos dos trabalhadores cuja negociação não é permitida, seja por acordo individual, seja por acordo ou convenção coletiva. Podemos
destacar dentre eles, salário mínimo, 13º salário, licença
maternidade, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, férias, remuneração mínima do serviço extraordinário.
Para que as empresas possam buscar na legislação trabalhista formas de flexibilizar as relações com seus empregados, é importante ter conhecimento acerca dos limites para a negociação dos direitos, bem como da forma e
instrumento nos quais cada direito pode ser negociado.
A prevalência do negociado sobre o legislado, quando
aplicada com segurança jurídica, se torna uma ferramenta
eficaz para a obtenção de maior produtividade e consequente fortalecimento do setor econômico e da economia
de maneira geral.
Fontes Pesquisadas: Revista CNC Notícias (Ed. 208, abril/18);
Informativo Fecomércio SC; Informe Sindical CNC.
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E-COMMERCE,ALUGUELPERCENTUALEOS
DESAFIOSNARELAÇÃOEMPREENDEDORE
LOJISTAEMSHOPPINGCENTER

O

denominado e-commerce é uma realidade cada vez
mais presente no dia a dia do cidadão por oferecer
praticidade, conforto, segurança e economia de tempo.
Isso, porque a maior parte destas transações comerciais é
feita pelo consumidor de seu computador, smartphone ou
tablet, do sofá de sua casa, sem que precise se locomover
até uma loja física, recebendo o produto diretamente no
conforto do lar.
Algumas transações por e-commerce não se apresentam no formato clássico acima, mas consistem, por exemplo, na compra pela internet e retirada do produto, pelo
consumidor, em uma loja física (pick-up in store). Outra
forma é a compra por meio de terminais eletrônicos no interior de uma loja física para entrega na residência, vinculados a mercadorias existentes na própria loja física (ship
from store) ou de algum centro de distribuição.
É notório que o e-commerce é uma prática de mercado
irreversível e que gera maior facilidade ao consumidor
que, conforme seu perfil, localização e disponibilidade de
tempo, pode optar pela melhor forma de adquirir seu produto ou serviço. Por outro lado, tal forma de comércio gera desafios e pontos de colisão ou de ajustes necessários
quando se trata da relação locador (“Empreendedor”) e
locatário (“Lojista”) em Shopping Center.
Numa relação locatícia em Shopping Center, dada a atipicidade da locação, conforme permitido pelo art. 541, da
Lei 8.245/91 (“Lei de Locação”), é estabelecida a cobrança
de aluguel percentual sobre o faturamento bruto mensal
do Lojista com sua atividade comercial. Tal ajuste contratual se justifica principalmente em razão de todo planejamento que envolve um Shopping Center, a infraestrutura
disponibilizada, o que possibilita, por exemplo, o grande
fluxo de pessoas num mesmo local, dentre outros fatores,
que colaboram para o sucesso do Lojista.
Ou seja, o aluguel percentual corresponde a uma contraprestação justa pela ocupação de espaço no Shopping
Center pelo lojista. Outros valores e rubricas são devidos e
cobrados do lojista por essa ocupação, cada qual por uma
justificativa própria, tais como: aluguel mínimo, encargos
comuns, encargos específicos, fundo de promoção e propaganda. Esses não serão abordados no presente artigo
por extrapolarem o tema em discussão.
Para apuração do aluguel percentual devido pelo Lojista, o empreendedor se vale de diversas formas de fiscalização, as quais são ajustadas em contrato e nas denominadas normas gerais do empreendimento. Dentre as for16

mas mais usuais de fiscalização, se destacam: informação
das vendas no mês, fornecida pelo próprio lojista; extrato
da redução Z (fechamento fiscal diário do emissor de
cupom fiscal); auditorias online e/ou presencial na loja; verificação de livros fiscais e contábeis.
Quando determinado Lojista é praticante do e-commerce,
o desafio inicial se apresenta ao empreendedor, qual seja,
fiscalizar e apurar as vendas pelo e-commerce para fins da
cobrança do aluguel percentual.
Com o objetivo de realizar a fiscalização, apuração e
cobrança de aluguel percentual, em razão de vendas pelo
e-commerce, providências iniciais são recomendadas ao
empreendedor. Algumas dessas devem ser adotadas até
mesmo de forma prévia e remontam à época da contratação ou da constituição do instrumental jurídico do Shopping
Center, exemplificativamente:
a) contemplar nos documentos regulatórios do
Shopping Center (Normas Gerais) ou no próprio contrato
de locação que integra o faturamento bruto do lojista para
fins de apuração e cobrança de aluguel percentual: (I) a receita com vendas do próprio Lojista, bem como a de todos
os seus agentes, concessionários, cessionários, representantes e sublocatários, inclusive as vendas externas feitas a
clientes, qualquer que seja o seu domicílio; (II) a receita
com vendas de todos os negócios realizados nas lojas ou
nelas entabulados, encaminhados ou preparados, incluindo aqueles realizados via internet, mesmo que o faturamento se faça por outra unidade do lojista ou por terceiro,
não importando o local da entrega ou da tradição das
mercadorias vendidas;
b) apurar a pessoa (jurídica ou natural) responsável
pelo e-commerce;
c) apurar a forma praticada do e-commerce e como esta afeta ou tem relação com a ocupação do lojista no espaço do Shopping Center.
Uma vez observados os procedimentos acima, identificado o responsável e constatada a relação do e-commerce,
sob qualquer de suas formas, com o lojista e sua ocupação
de espaço no Shopping, poderá o Empreendedor adotar
as medidas de fiscalização e apuração que lhe são permitidas contratualmente e nos documentos complementares
(Normas Gerais). Tudo em vistas à cobrança do aluguel
percentual sobre tais vendas.
Ainda que o Empreendedor possa, quando contratualmente autorizado, realizar a fiscalização, apuração e cobrança do aluguel percentual, com base na venda de tais
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casos de e-commerce, na prática, a dificuldade tem sido
enfrentada na coleta dos dados e informações de vendas.
Isto porque alguns lojistas ou terceiros vinculados a esses
insistem em sonegar e não informar o volume de tais vendas
e nem apresentar os documentos comprobatórios.
Em razão de tal postura, as vendas pelo e-commerce
não integram as informações repassadas sobre o faturamento bruto mensal para cálculo do aluguel percentual
devido, o que configura flagrante descumprimento das
obrigações contratuais pelo Lojista e desrespeito ao princípio da boa-fé contratual (art. 4222 do Código Civil), sujeitando-se o lojista ao despejo com fulcro no art. 9º3, inciso II, da Lei de Locação. [...]
Para tanto, devido a jurisprudência existente, o lojista
deve prestar atenção em alguns itens.
1. O lojista que se estabelece em um shopping center
integra a sua empresa com o empreendimento para usufruir do planejamento, organização e clientela que o frequenta. Portanto, mais que um simples contrato de locação, há uma relação associativa na qual a colaboração entre os lojistas e o empreendimento é necessária para concretizar-se esse modelo de exploração comercial.
2. Nos contratos de locação de loja em shopping center,
é fixada a cobrança de aluguel percentual, proporcional ao
faturamento bruto mensal da atividade comercial, e que se
justifica devido à infraestrutura do empreendimento, que
colabora para o sucesso do lojista locatário. O aluguel percentual representa um rateio do sucesso, que em parte é
possibilitado pela estrutura e planejamento oferecidos
pelo shopping center.
3. Representa violação contratual a conduta do locatário que, a despeito de ter assumido a obrigação de efetuar
o pagamento do aluguel com base no faturamento, instala ponto de vendas de produtos pela internet, que são faturados em nome de empresa diversa. Os ganhos com o
comércio eletrônico não ingressam no faturamento da loja situada no shopping center locador e, por isso, não integram a base para o cálculo do aluguel.
4. A violação contratual acerca da contraprestação devida pelo uso do espaço locado autoriza a anulação da locação, nos termos do art. 9º, II, da Lei 8.245/1991.

5. Não se pode presumir a aquiescência do locador apenas em razão das renovações contratuais, uma vez que
ele ainda não tinha ciência da sonegação de parte do aluguel.
Saliente-se que no julgamento realizado, o empreendimento envolvido não contemplava, em seu instrumental
jurídico ou em contrato, a venda pela internet para fins de
apuração do faturamento bruto e pagamento do aluguel
percentual, pois tais documentos foram firmados originalmente nos anos 80, quando o e-commerce era inimaginável.
Porém, isto não impediu o STJ de reconhecer o descumprimento obrigacional e a não observância à boa-fé
contratual, dada a evolução dos meios de concretização
de venda. Assim, a ação culminou no acolhimento do pedido de despejo, o qual só não foi levado a efeito em razão
de acordo firmado entre as partes posteriormente ao
julgamento ocorrido.
A decisão do STJ é um marco, se mostra como importante precedente e norteadora das relações entre o empreendedor e o lojista em Shopping Center para fins de
apuração de faturamento com vendas e-commerce e o pagamento de aluguel percentual.
Não obstante previsões contratuais e obrigações estabelecidas, jurisprudência que se estabeleça a respeito disso,
ou tentativa de lojistas sonegarem ao empreendedor informações de vendas pela internet, empreendedor e lojistas
deverão se adaptar aos tempos modernos do e-commerce.
Essa forma de comércio combina com as características,
novidades e dinamismo das relações que permeiam um
Shopping Center e é uma evolução tecnológica da forma
de se fazer negócio, por conseguinte, de comprar e vender
produtos e serviços.
Por isso, o e-commerce pode e deve ser um aliado do
lojista e do empreendedor, que devem encontrar a melhor
forma de praticá-lo no âmbito de um Shopping Center e,
assim, garantir o sucesso de todos.
Autor: Gustavo de Ávila Rajão (Coordenador Nacional de Contratos
do Portela, Lima, Lobato & Colen Advogados; Especializado em Direito
Contratual pelo IPEC; Consultor Jurídico da Câmara do Mercado
Imobiliário (CMI/SECOVI). Fonte: Diário das Leis.
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REVISÃODENORMATÉCNICA
SOBREREVESTIMENTOS
CERÂMICOSPARAPAREDES
EXTERNAS
ÉPUBLICADAPELAABNT.
Imagem: Freepik

O

texto da NBR 13755 – Projeto e execução de revestimentos cerâmicos de fachadas e paredes externas
com a utilização de argamassa colante, foi publicado pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em 14
de novembro de 2017. A Norma, que foi completamente
reformulada, altera itens como o índice de argamassa colante, emboço (a camada inicial de argamassa), fachadas e
cerâmica, além de estabelecer requisitos para a execução
e fiscalização.
O objetivo da revisão foi atualizar o texto para ajustes à
tecnologia construtiva atual e novidades que surgiram
desde 1997, bem como apresentar um texto orientativo e
que fosse possível encontrar informações e conhecimentos para sanar suas dúvidas frente à enorme variabilidade
dos projetos de revestimento. A revisão também valoriza
o detalhamento da execução da etapa de obra, com controles antes, durante e depois da sua realização. Outros
aspectos importantes e consagrados no meio técnico encontram-se alocados no texto de forma prescritiva, limitando soluções reconhecidamente de maior risco. Por exemplo, a execução do painel teste foi padronizada, dado
que representa valiosa fonte de informações para a confecção do projeto, conforme comenta a Engenheira Civil
Lidia G. Gemo Montovani, da SEAP Engenharia.
A versão atualizada da norma também expõe diretrizes
e boas condutas de projetos de revestimento de fachadas,
em função de diversas variáveis presentes no revestimento. Tendo como principal mudança a orientação de se fazer um projeto específico para a fachada com seus
respectivos detalhamentos. O que muda significativamente
é a inclusão de uma subfaixa para o índice de argamassa
colante para revestimentos cerâmicos entre 0,3 Mpa e 0,5
Mpa, o que na prática tende a garantir maior durabilidade
do revestimento. Também foi criado um novo ensaio para
a resistência superficial do emboço, explica a Engenheira
Lidia.
Quanto a obrigação da elaboração do projeto de fachada, item incluso na nova revisão da NBR 13755, deve se
considerar as melhores especificações de materiais e de
18

procedimentos de execução e controle do revestimento.
Houve mudança, também, na limitação do tamanho da
cerâmica, que era estabelecida em 400 cm², agora o tamanho da cerâmica a ser usada na fachada, ficará a critério
dos projetistas, assim como o método construtivo de aplicação das peças.
PRINCIPAIS PATOLOGIAS DAS FACHADAS
Todo revestimento utilizado em fachadas, independentemente do tipo, está sujeito ao surgimento de patologias,
que são todos os processos de degradação do sistema,
sendo que os mais comuns são: o aparecimento de fissuras, manchas, bolores, desplacamento de revestimentos
argamassados e cerâmicos, além de infiltrações; todas essas manifestações causam um grande desconforto visual
e físico, comenta a engenheira.
O revestimento de fachada sofrem a ação de diversos
mecanismos que, atuando simultaneamente ou isolados,
podem interferir de forma direta do desempenho do revestimento como um todo e os principais agentes influenciadores das patologias são: variação de temperatura, ação
da umidade, deformação da estrutura e ação do vento. É
difícil determinar a causa específica de problemas envolvendo o revestimento cerâmico. No desplacamento, as
peças pequenas acabam se soltando de pontos espaçados das fachadas, exceto nos casos mais graves em que
todas elas se soltam e podem causar vítimas devido à queda de material.
Além da função estética, os revestimentos de fachadas
exercem papel importante na vida útil das edificações e
estão considerados na norma de desempenho ABNT NBR
15.575, em vigor desde 2013. As opções vão desde cerâmicas, pastilhas e pedras até diferentes tipos de pintura.
Em 2015, a ABNT publicou a NBR 16280 – Reforma em
edificações – Sistema de gestão de reformas – que estabelece as obrigações das partes envolvidas na preservação
da vida útil de um prédio. E a norma NBR 13755 vem agre-

Manutenção
gar e especificar as fachadas e revestimentos levando em
consideração clima, custos e durabilidade, entre outras
variáveis que podem resultar em sérios problemas, conforme pontuado pela engenheira.
As patologias relacionadas aos revestimentos da fachada são classificadas conforme suas origens. Existem os
defeitos congênitos, que surgem na fase de projeto; os
construtivos, ligados à etapa de execução da obra, podendo ou não estar associados à falha do material; os adquiridos durante a vida útil do edifício; e os acidentais, caracterizados pela ocorrência de fenômenos atípicos. Geralmente, não é apenas um fato isolado que provoca problemas,
mas sim a totalidade de ações de diferentes agentes mecânicos, térmicos ou biológicos, todos causando alterações que impactam no comportamento da edificação.
Os problemas das fachadas são motivados pela união
de diferentes fatores e podem ser solucionados por meio de
revitalizações. A revitalização é procedimento mais simples, consistindo basicamente, na limpeza de toda a fachada e manutenções pontuais de áreas que apresentam
algum tipo de problema.
IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS
A constatação da existência de falhas no revestimento
é feita por meio de exames realizados nas fachadas, que
também detalham a extensão do problema. Fator agravante é que, apesar de alguns problemas serem visualmente identificáveis, existem aqueles ocultos. A demora
em solucionar a situação resulta na progressão e no agravamento do defeito, podendo dificultar ou, até mesmo,
inviabilizar técnica e/ou economicamente o diagnóstico
pelas técnicas tradicionais e a recuperação em casos extremos.
A Engenheira Lidia ressalta que o principal cuidado é
na concepção do projeto e sua sinergia executiva. Ressalta-se a importância do planejamento bem elaborado e
executado, de um projeto detalhado, do conhecimento
das características dos materiais e seu acondicionamento

adequado e da mão de obra qualificada e especializada.
Ainda comenta, que o principal item a ser tratado é a
limpeza periódica da fachada. Posteriormente, para os
processos de manutenção e cuidados com as fachadas é
recomendado contratar um profissional habilitado que irá
indicar ações pontuais que devem ser priorizadas nas manutenções. Por exemplo, um mapeamento da fachada irá
indicar manutenções corretivas em pontos de desplacamento, infiltrações, ausência de impermeabilizações, juntas de dilatação deterioradas.
PERIODICIDADE
No que tange a periodicidade da manutenção da fachada das edificações a norma NBR 5674(2012) – Manutenção de edificações, requisitos para o sistema de gestão
de manutenção – sugere que a cada 3 anos seja realizada
uma manutenção na fachada, que consiste em uma lavagem completa e verificação de todos os elementos do sistema. Sendo primordial ressaltar que o síndico, por exemplo, é responsável por contratar profissionais que realizem
verificações e limpezas periódicas na fachada.
Conforme a engenheira Lidia, essa periodicidade pode
mudar, dependendo do sistema construtivo utilizado e da
idade do edifício. O mais viável é que se consulte um engenheiro perito para realizar esta avaliação, e em muitos
casos é indispensável a contratação de um laudo técnico a
fim de especificar detalhadamente a periodicidade, os
itens que deverão ser verificados e como deverão ser corrigidos os problemas encontrados.
Deve ser inspecionado:
Ÿ A presença de fissuras nos revestimentos.
Ÿ Os possíveis pontos de desplacamento.
Ÿ Porosidade de rejuntes.
Ÿ Aderência de juntas de dilatação e dessolidarização.
Ÿ Manchamentos e sujidades.
Contribuição técnica: Seap Engenharia;
Fontes pesquisadas: ABNT; Construção Mercado; Téchne.
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CONSTITUCIONALIDADE DO CÓDIGO
FLORESTAL DÁ SEGURANÇA À ATIVIDADE DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

S

upremo Tribunal Federal (STF) concluiu em fevereiro,
o julgamento sobre o novo Código Florestal (Lei
12.651/2012), reconhecendo a validade de vários dispositivos, declarando alguns trechos inconstitucionais e atribuindo interpretação conforme a outros itens. O tema foi
abordado no julgamento conjunto da Ação Declaratória
de Constitucionalidade (ADC) 42 e das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937.
Um dos pontos mais discutidos sobre a lei foi a questão
da “anistia” conferida aos proprietários que aderirem ao
Programa de Regularização Ambiental (PRA). Segundo a
lei, quem adere o programa não fica sujeito a sanções referentes a infrações cometidas antes do marco temporal
de 22 de junho de 2008. O entendimento da Corte foi de
que o caso não configura anistia, uma vez que os proprietários continuam sujeitos a punição na hipótese de descumprimento dos ajustes firmados nos termos de compromisso. A regra prevista na norma teria, na verdade, a finalidade de estimular a recuperação de áreas degradadas.
O ponto recebeu interpretação conforme do STF a fim de
afastar o risco de prescrição ou decadência da punibilidade no decurso do termo de compromisso assumido pelo
proprietário.
Houve ainda a declaração de inconstitucionalidade de
dispositivos relativos ao entorno de nascentes e olhos d'água
intermitentes. Foi atribuída interpretação conforme a Constituição Federal à norma para que essas áreas sejam consideradas de proteção permanente e de preservação ambiental.
Outro ponto da abordado pelo STF foi com relação à
intervenção excepcional em Áreas de Preservação Permanente. Nesse caso, foram reduzidas as hipóteses de intervenção previstas na lei. Ficou determinado que a intervenção por interesse social ou utilidade pública fica condicionado à inexistência de alternativa técnica ou locacional à
atividade proposta. Foi reduzindo também o rol de casos
de utilidade pública previstos, de forma a excluir a hipótese de obras voltadas à gestão de resíduos e vinculadas à
realização de competições esportivas.
PARA COMPREENDER O JULGAMENTO DO NOVO
CÓDIGO FLORESTAL
Para melhor compreensão do tema e dos votos dos ministros do STF, é importante compreender o teor do voto
do Relator das ADIs e ADC. No dia 8/11/2017, o ministro
Luiz Fux, apresentou ao Plenário seu voto, no qual analisou diversos dispositivos questionados e afastou a cons20

titucionalidade de alguns deles. Destacam-se os seguintes:
Programa de Regularização Ambiental – PRA: O
Programa de Regularização Ambiental (PRA) foi considerado uma forma de anistia aos produtores rurais e, portanto, declarado inconstitucional. O programa tem por
objetivo a adequação das Áreas de Proteção Permanente
(APPs) e de Reserva Legal (RL) de propriedades rurais por
meio de recuperação ou compensação, firmando termo
de compromisso. No entanto, a adesão ao programa confere benefícios, suspendendo sanções por infrações anteriores a 22 de julho de 2008 e afastando penalidades administrativas e punibilidade por crimes ambientais.
Ocorre que, de acordo com o parágrafo 3º do art. 225
da Constituição Federal/1988, “as condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. Ou seja, as obrigações são cumulativas e não alternativas. Além disso, a medida configura
um estímulo ao desmatamento, o qual tem aumentado
desde a aprovação do novo Código Florestal, conforme
será demonstrado nesse texto.
Áreas de Preservação Permanente – APPs, Supressão de Vegetação em Área de Preservação Permanente:
Foi considerado inconstitucional pelo relator a criação de
regimes diferenciados de recomposição da vegetação para antes e depois do dia 22 de julho de 2008. De acordo
com o artigo 7º do Código e parágrafos, é proibida a supressão de vegetação em APP, salvo os usos autorizados
previstos na Lei. Dessa forma, havendo supressão ilegal, o
proprietário é obrigado a promover a recomposição da
vegetação. No entanto, essa regra vale apenas para as supressões realizadas após 22 de julho de 2008. O ministro
relator considerou haver violação à Constituição Federal
na isenção conferida aos produtores rurais.
Dispositivos considerados constitucionais: Com relação às florestas e demais formas de vegetação natural situadas às margens de lagos ou rios (perenes ou não), o relator considerou constitucional o dispositivo que determina que as Áreas de Preservação Permanente (APPs) de beira de rio sejam medidas conforme o “leito regular”, e não o
leito maior medido na cheia.
Além disso, o ministro considerou constitucional o artigo que autoriza o cômputo das APPs no cálculo da Reserva Legal do imóvel, uma vez que, a incidência cumulativa
das APPs e da RL em uma mesma propriedade pode reduzir substancialmente sua utilização produtiva e isentou os
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pequenos imóveis rurais (menores que quatro módulos
fiscais) de recompor o passivo de RL gerado até 22 dejulho
de 2008.
Contexto: O desmatamento no Brasil vem aumentando progressivamente desde 2008, tendo atingido seu pico
em 2017. É neste cenário que o Código Florestal Brasileiro
foi votado.
A Lei nº 12.651, que se propõe a estabelecer regras de
proteção à vegetação nativa, foi publicada em 25/05/2012,
sob críticas dos mais diversos setores da sociedade, especialmente no que se refere à proteção vegetal.
É que da forma como se encontra, a Lei permite o desmatamento legal de mais 88 milhões de hectares através
da diminuição das áreas que devem ser reflorestadas. O
Código libera da recomposição da mata os pequenos proprietários que tenham praticado desmatamento ilegal antes de 2008. Segundo a lei, enquadram-se na categoria de
pequenas propriedades imóveis rurais de até 4 módulos
fiscais, o que pode abranger desde terras de 20 hectares
no sul do País até propriedades de 440 hectares na Amazônia. Dessa forma, 90% das propriedades rurais brasileiras se qualificam para receber o benefício.
Outro alvo de críticas é a demora na efetividade do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sistema que pretende reunir informações sobre todas as propriedades rurais brasileiras, sendo a sua falta de regulamentação considerada
um dos principais entraves que impede que o código seja
posto em prática.
Retrospectiva do desmatamento: O desmatamento
no Brasil vinha crescendo de forma vertiginosa, sendo que
em junho de 1996 alcançou seu pico, 29.000 km². Diante
desse cenário, em 2001, o governo federal, por meio da
Medida Provisória nº 2.166-67/2001, aumentou a restrição de desmatamento em propriedades rurais da Amazônia, elevando de 50% para 80% a área de reserva legal obrigatória.
Em 2006, o governo federal publicou o Decreto nº 5.758,
determinando a regularidade ambiental das propriedades, como, por exemplo, a recuperação das áreas de reserva legal para atingir os percentuais estabelecidos pela Medida Provisória. A partir desse decreto, o Ministério Público (federal e estaduais) estaria legitimamente munido para exigir dos proprietários rurais o cumprimento da nova
regra.
Insatisfeitos com esta obrigação, deputados da bancada ruralista iniciaram um movimento no Congresso Nacional visando a discussão do PL que culminaria na publicação da Lei nº 12.651 em 2012. A razão dessa urgência
consistia em anistiar as propriedades privadas até então
irregulares, livrando-as das obrigações estabelecidas no
decreto.
Dessa forma, a nova lei, em sua essência, veio alicerçar
a intensificação e consolidação do uso das áreas já abertas, sem qualquer discussão do impacto ecológico a médio e longo prazo dessas áreas desmatadas.

Significa dizer que, antes da Lei nº 12.651/2012, os proprietários deveriam manter de 20% a 80% de vegetação
nativa como reserva legal e, havendo descumprimento
desses percentuais, deveriam recuperar integralmente a
área com a vegetação original. A partir de 2012, a nova lei
criou mecanismos que perdoaram os desmatamentos ocorridos até julho de 2008, dispensando essas áreas da obrigação de recuperação.
Dispositivos do Código Florestal que contribuem para
o desmatamento: Conforme explanado, atualmente, todos os imóveis menores que 4 módulos fiscais (quase 90%
dos imóveis rurais do Brasil), por exemplo, foram dispensados de recuperar a área de Reserva Legal. A lei também
modificou o tamanho das APPs próximas a recursos hídricos, de acordo com o tamanho das propriedades, reduzindo sua proteção.
Nos demais casos, para que ocorra a isenção da punição de fatos ocorridos antes de 22/07/2008, é preciso um
procedimento administrativo no âmbito do Programa de
Regularização Ambiental (PRA), após a inscrição do imóvel no CAR e a assinatura de Termo de Compromisso (TC),
que vale como título extrajudicial.
A partir daí, as sanções são suspensas. Havendo o cumprimento integral das obrigações previstas no PRA ou no
TC, apenas as multas serão convertidas em serviços de
preservação, melhoria e qualidade do meio ambiente.
Passados cinco anos de vigência do Código Florestal e
em vias de ser votadas as quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), propostas pelo Ministério Público
Federal (MPF) e o PSOL contra a Lei de Proteção da Vegetação Nativa (12.651/2012), que revogou o Código Florestal de 1965, é importante compor um balanço sólido dos
seus efeitos sobre o meio ambiente e a sociedade.
O que hoje podemos observar é que o resultado dessa
política pública instituída pela nova lei corresponde ao aumento do desmatamento, uma vez que de 2006 até 2012
o Brasil estava vivendo um processo decrescente de desmatamento na Amazônia e no cerrado, e em 2013 viu seus
índices explodirem, muito em razão da lógica com a qual
as novas regras foram concebidas.
É fundamental a unicidade de políticas públicas entre
os ministérios de Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Agricultura e Minas e Energia, pois, sem unicidade de
políticas, haverá sempre ambiguidade em sua execução.
Por fim, é importante que se compreenda que o que
está em jogo não é uma questão política ou jurídica, mas o
próprio direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Da cobertura vegetal, objeto de tutela
do Código Florestal, depende a estabilização climática e,
por consequência, a produtividade agrícola, o abastecimento hídrico — especialmente dos grandes centros urbanos —, a promoção da conservação da biodiversidade,
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da
flora nativa e, em última análise, a própria vida humana.
Fontes: STF; Estadão.
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CBCSISEREÚNEEPROJETAAÇÕESVOLTADAS
AOSASSOCIADOSDOSSECOVIS
O Secovi/SC participou do evento que reuniu Sindicatos de serviços imobiliários para discutir as expectativas do mercado em 2018.

A

Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários (CBCSI) da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC) realizou em março, na
CNC, em Brasília, a primeira reunião de 2018, para dar continuação aos debates sobre temas de interesse dos sindicatos e projetar ações futuras.
O encontro do órgão consultivo da CNC contou com a
participação de representantes dos sindicatos de habitação (Secovis) de todo o País, constituídos por empresas de
compra, venda, locação, administração de imóveis e de
condomínios residenciais e comerciais.
O coordenador da CBCSI e presidente do Secovi-RJ, Pedro
Wähmann, apontou a necessidade da tomada de medidas
por parte dos Secovis após o fim da obrigatoriedade da
contribuição sindical, uma das principais fontes de receita
dos sindicatos. “A parceria estratégica com as administradoras de condomínios é uma ação fundamental que devemos manter. Elas dão grande apoio à divulgação dos trabalhos e da importância dos Secovis”, disse.
O diretor superintendente do Secovi-SP, Adelmo Felizati,
concordou com Wähmann sobre a urgência de adaptação
ao novo cenário e citou algumas medidas já implementadas pelo Secovi paulista para gerar fontes de receita. “Nós
temos uma universidade que oferece mais de 60 cursos por
ano, temos um centro de convenções para a promoção de
eventos do ramo imobiliário e realizamos certificação digital para todos os associados e representados, por exemplo. Mas acredito que o grande caminho são as campanhas de associação, pois a empresa associada contribui
porque percebe a importância das ações do Secovi”, explicou.
Seguindo a mesma linha, a presidente do Secovi-MG,
Cássia Ximenes, destacou a importância de ampliar o quadro de associados e buscar alternativas para gerar receita.
“Um exemplo em Minas Gerais é o Data Secovi, uma ferramenta de pesquisa destinada aos nossos associados que
gera dados sobre o mercado imobiliário de acordo com a
demanda, separada por região e bairro. Essa tecnologia
está dando uma nova utilidade e roupagem ao nosso sindicato”, exemplificou Ximenes.

SEGMENTO IMOBILIÁRIO EM 2018
Sobre as perspectivas para os próximos meses do segmento imobiliário, o coordenador de locação da CBCSI,
Leandro Ibagy, observou que o quadro é cada vez mais
positivo, apesar da crise política e econômica que abalou
o País nos últimos anos. “Houve um período de queda na
confiança, juros elevados, aumento da inflação e desemprego que causou uma série de dificuldades ao nosso segmento. O modal aquisitivo deu lugar ao modal locatício
devido às condições econômicas, mas me parece que de
maneira geral está havendo uma retomada que caminha
para um cenário positivo.”
Segundo Ibagy, a crise política está começando a se
desvencilhar da econômica, o que traz mais confiança às
partes envolvidas no mercado imobiliário. “A desenvoltura da área de compra e venda no Brasil, no primeiro trimestre de 2018, em contraste com o mesmo período do ano
passado é superior em 9,4%, que é um número interessante. Nós ainda temos um mercado pungente e devemos utilizar essa característica para criar um ambiente cada vez
mais favorável, com taxa de juros mais adequada”, concluiu.

CRIPTOMOEDAS E MERCADO IMOBILIÁRIO
A reunião da CBCSI também contou com uma apresentação do ex-presidente do Secovi-MG, Ariano Cavalcanti,
sobre a consolidação das criptomoedas como meio de
transações econômicas e sua influência no ramo imobiliário.
De acordo com Cavalcanti, alguns países e federações,
como os Emirados Árabes Unidos, estão implementando
o uso dessa plataforma para selar negociações, incluindo
as imobiliárias, com intuito de dar celeridade e transparência ao processo. “O governo de Dubai determinou que
até 2020 todas as informações cartoriais e estatais estarão
disponíveis em blockchain, que é a tecnologia utilizada em
transações de criptomoedas. Na visão deles, isso vai impulsionar o mercado e eliminar violações”, exemplificou.
Cavalcanti também lembrou que é preciso estar atento
aos efeitos dessa inovação no Brasil, pois alguns cartórios de
registro de imóveis em território nacional já operam com essa ferramenta, e o Superior Tribunal de Justiça tem acatado a
legalização de transações ou contratações imobiliárias por
meio de moeda que não seja o real.
Fonte: CNC
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OQUEMUDACOMOeSOCIAL?
Obrigatório para grandes empresas desde janeiro,
o programa do governo federal eSocial chega aos pequenos e médios empresários de todo o país.
O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) deve
promover profundas mudanças na cultura organiza-

Peças-chave desse processo, os escritórios contábeis

cional, visto que as empresas deverão repassar ao gover-

têm alguns desafios pela frente: esclarecer e orientar os

no de forma unificada dados sobre os empregados, como

empregadores sobre a complexidade desta nova declara-

vínculos, contribuições previdenciárias, folha de paga-

ção acessória para que os dados sejam enviados com qua-

mento, aviso prévio, escriturações fiscais e informações

lidade, envolvendo todos os setores necessários. “O

sobre o FGTS. Empresas enquadradas no Simples, MEIs e

eSocial pode ser considerado um grande avanço para a

pessoas físicas que tenham empregados devem utilizar o

desburocratização do país. O sistema unificado oferece

sistema a partir de 1º de julho. Para os órgãos públicos, o

maior controle e agilidade nos processos ao centralizar e

eSocial será obrigatório a partir de janeiro de 2019.

uniformizar as informações que são enviadas ao governo”,

De acordo com a especialista Zenaide Carvalho, autora

diz Marcello Seemann, presidente do CRCSC.

da cartilha “O que é o eSocial e por onde começar”, não se
trata apenas da criação de um banco de dados nacional,
mas de uma verdadeira revolução. “A implantação do
eSocial será complexa, já que todos os sistemas precisarão
ser adaptados, rotinas precisarão ser refeitas e novos procedimentos precisarão ser implantados. O eSocial será a
terceira revolução na área trabalhista e previdenciária na
nossa história recente. A primeira foi a CLT e a segunda foi
silenciosa, com a implantação da GFIP Eletrônica (Guia de
informações à Previdência Social), em 1999”, afirma.

TRANSPARÊNCIA E DESBUROCRATIZAÇÃO

CRUZAMENTO ELETRÔNICO
Instituído em 2014, o eSocial é uma ação conjunta da
Receita Federal do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Ministério do
Trabalho – MTb. Após todas as fases de implantação, contará com a participação de mais de 18 milhões de empregadores e informações detalhadas dos mais de 44 milhões
de trabalhadores com empregos formais.
Com a padronização e digitalização das informações,
infrações da lei trabalhista e/ou previdenciária poderão
ser identificadas de forma automatizada pelo governo.
Segundo Zenaide, o sistema dará elementos aos entes fis-

O sistema deve beneficiar tanto os profissionais que

calizadores para autuações porque o próprio empregador

atuam nas empresas privadas, como os profissionais dos

enviará os dados, por isso a importância da orientação

escritórios contábeis. “É uma mudança significativa que

prévia e acompanhamento.

vai aprimorar cada vez mais a rotina dos pequenos e grandes negócios, gerando transparência na gestão das informações trabalhistas, previdenciárias ou tributárias”, pon-

A cartilha está disponível para download no site da
Fecomércio SC.

tua Bruno Breithaupt, presidente do Sistema Fecomércio
SC | Sesc |Senac.
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JUSTIÇADOTRABALHOISENTA
CONDOMÍNIOSASSOCIADOSDO
SECOVI/SCDACONTRATAÇÃO
DEMENORESAPRENDIZES
Imagem: Freepik

J

uíza do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de Balneário Camboriú, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Secovi/SC, reconheceu que “não se aplicam aos condomínios edilícios as disposições relativas
à efetivação de contratos de aprendizagem”.
A MM. Juíza ratificou a liminar proferida anteriormente
em favor dos associados do Secovi/SC e concedeu a segurança para “determinar à autoridade coatora, ou outro auditor vinculado ao Ministério do Trabalho que se abstenha

de realizar os atos de notificação e autuação dos condomínios edilícios filiados ao impetrante para fins de realização de contratos de aprendizagem, bem como de impor
qualquer sanção administrativa ou financeira em decorrência de tal fato, nos termos da fundamentação ora exposta”.
Embora exista a possibilidade de recurso, no momento,
nenhum condomínio associado ao Secovi/SC pode ser autuado, como de fato vinha ocorrendo.
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ENCONTRO COM ADMINISTRADORAS DE
CONDOMÍNIOS
O presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos
conduziu a reunião com Administradoras de Condomínios, no dia 23 de janeiro, na sede da entidade, em
Balneário Camboriú.

A reunião teve como principal pauta: segurança
pública, Convenções Coletivas 2018, seguros, cooperativa
de crédito, entre outros assuntos de relevância para o
setor.

ALARGAMENTO DA PRAIA CENTRAL DE BALNEÁRIO
CAMBORIÚ
No dia 20 de fevereiro, na sede do Secovi/SC, a convite
do presidente da entidade, Sérgio Luiz dos Santos, aconteceu a Apresentação do Projeto de Alargamento da praia
central de Balneário Camboriú/SC, realizada pelo Arquiteto Sérgio Gollninck, responsável pelo projeto e pelo Pre-

feito Fabrício Oliveira. Na oportunidade estavam o VicePrefeito de Balneário Camboriú - Carlos Humberto, o Secretário de Planejamento Urbano e Gestão Orçamentária Edson Kratz, entre outras autoridades que prestigiaram o
evento.

ENCONTRO COM SÍNDICOS
O evento foi realizado no dia 27 de fevereiro, na sede do
Secovi/SC e teve dois momentos, com a Reunião da EMASA
e com a Reunião do 12º Batalhão da Polícia Militar.

EMASA
O Diretor Geral da EMASA, Carlos Haacke, apresentou
aos síndicos informações sobre as obras em execução e
investimentos da EMASA em Balneário Camboriú.
Após este encontro, o Secovi/SC realizou uma reunião
com Carlos Haacke e com o Prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, no qual foi discutido sobre a tarifária de cobrança da água na cidade, neste ato foi apresentada uma proposta elaborada pela ARESC e EMASA.
A tabela elabora pelas instituições se encontra em fase
de estudo pelo Secovi/SC para futura divulgação e a
entidade manterá a categoria informada das negociações,
bem como Audiência Pública que deve acontecer em breve.

SEGURANÇA
O 12º Batalhão da Polícia Militar, representados pelos
Tenentes Schmidt e Rigozzi, apresentaram o projeto da
Rede de Vizinhos e da importância de todos participarem
deste sistema de combate à criminalidade.
Após a reunião, diversos síndicos aderiram ao projeto
Rede de Vizinhos, que contribui com a segurança da
cidade.
Aos interessados em participar da Rede de Vizinhos, a
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Polícia Militar e o Secovi/SC ficam à disposição para informações e explicações deste sistema nos condomínios.

Convênios e Serviços
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NOVO BENEFÍCIO AO ASSOCIADO SECOVI/SC

SOLICITE UMA VISITA | 47 3367-1985
assessoriatecnica@secovi-sc.com.br
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