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Parabéns Corretores de Imóveis

O colibri representa a categoria desde 1981.

27 de agosto é uma data
especial para a categoria.
É o dia Nacional do
Corretor de Imóveis.
Neste ano, comemoramos
49 anos de profissão regulamentada.
Nosso cumprimento e
reconhecimento a todos
aqueles que cumprem com ética,
responsabilidade, honestidade e respeito
a seus clientes o seu papel profissional.
Homenagem Sindimóveis-SC.

27 de agosto - Dia Nacional do Corretor de Imóveis
MENSAGEM

Colegas corretores de imóveis,
Tivemos um primeiro semestre de
2011 bastante movimentado. Cursos,
eventos,
novas parcerias, encontro
de delegados, ações
em defesa e
para garantir

DO PRESIDENTE

direitos e condições adequadas de trabalho
para a categoria.
Neste momento de expansão do setor
imobiliário catarinense e brasileiro,
entendemos que o ritmo de nossa atuação
precisa acompanhar esse desenvolvimento para que nada nos passe
despercebido. Para que nossos direitos
e garantias já conquistados não sejam
usurpados, nem diminuidos e que
possamos oferecer aos profissionais
catarinenses a possibilidade de se
manterem atualizados, competitivos e
reconhecidos pelo profissionalismo.
Para este segundo semestre já temos
diversas atividades programadas. Entre
elas, destacamos o Foreci - Fórum
Regional dos Profissionais Corretores de
Imóveis, que será realizado em outubro,
aqui na região Sul do País pela nossa

Federação (Fenaci). O evento tem o apoio
de nosso Sindicato e será em Londrina,
no Paraná. Abordará um amplo painel com
os principais temas de interesse da
categoria, voltados para o crescimento e
atualização profissional. Convidamos os
interessados a fazer contato com nosso
Sindicato para organizarmos uma grande
caravana para o evento.
Nossos delegados regionais também
estão à disposição para atender os
colegas corretores de imóveis em todas
as regiões do Estado, para que a
categoria possa se organizar localmente,
levar para sua região os cursos e demais
atividades que oferecemos e conquistar
benefícios regionais. Reforçamos o
convite àqueles que ainda não fazem parte
desta representatividade sindical. Juntemse a nós! Juntos somos mais fortes!

Blumenau - 16, 17 e 18 de setembro
04, 05 e 06 de novembro (local a definir)

FIQUE POR DENTRO: as ações do Sindicato
AÇÃO

CONTÍNUA Curso de Avaliação de Imóveis em diferentes regiões do Estado

Março - turma Florianópolis

Abril - turma Florianópolis

Maio - turma São Francisco do Sul

Entre março e julho o Sindimóveis-SC
promoveu cinco edições do curso de Avaliação de Imóveis. Este é o quinto ano consecutivo que o Sindicato oferece o curso
através da UNISINDIMÓVEIS/SC – a Universidade Corporativa do Corretor de Imóveis.
No primeiro semestre deste ano, três
edições do curso foram realizadas em
Florianópolis, no auditório da Sede do Sindicato. As duas outras turmas foram em
São Francisco do Sul e em Imbituba. "A
nossa intenção é levar sempre que houver
interesse o curso para as demais regiões
do Estado", destaca o presidente Antonio
Moser.
As aulas do curso de Avaliação de Imó-

A lista dos Delegados você encontra no site
www.sindimoveis-sc.org.br - link "Sindicato" - "Delegados".

Junho - turma Florianópolis

PELO ESTADO

Encontro teve participação também de representantes do Creci-SC

çam bem o Sindicato e entendam que podem contar com a entidade. "Nossa diretoria está à disposição de todas as regiões do Estado para participar de encontros como esse", reforçou Moser.

Em Joinville
Em 2 de junho, membros da diretoria do
Sindimóveis-SC participaram da reunião do
Núcleo de Imobiliária da AJORPEME - Associação de Joinville e Região de Pequenas e Médias Empresas. Em pauta, as atividades do Sindicato e a diferenciação entre entre Contribuição Sindical e Contribui-

Julho - turma Imbituba

AGENDAS 2011

Encontro do Sindimóveis-SC com profissionais em Imbituba
O Sindimóveis-SC promoveu em Imbituba,
em 21 de junho, um encontro com os profissionais da corretagem de imóveis do município e região. Cerca de 50 profissionais
participaram do evento em que foram abordadas as responsabilidades e diferenças
entre os órgãos de classe.
Na reunião, os profissionais destacaram
a necessidade de novos cursos de qualificação e, para reforçar o convívio entre os
corretores de imóveis e o Sindicato, ficou
agendado para 27 de agosto, Dia Nacional
do Corretor de Imóveis, um almoço em
Imbituba entre a categoria.
O presidente do Sindimóveis-SC, Antonio Moser, avaliou que o evento em Imbituba
foi uma excelente e necessária ocasião
para que os profissionais da região conhe-

veis são ministradas pelo conceituado professor Diniz, que tem merecido muitos elogios dos participantes pela sua didática e
maneira simples e direta de passar todo o
conteúdo em três dias. Diniz destaca que
o retorno financeiro tem vindo para quem
participa do curso, ficando habilitado para
a avaliação. "A cada dia a atividade de avaliador é mais reconhecida pela sociedade,
pela Justiça e pelas empresas, porque o
corretor de imóveis é o único profissional
realmente especialista e estudioso do mercado imobiliário", justifica.
O presidente do Sindimóveis-SC esclarece que o corretor de imóvel interessado
na realização do curso em sua região deve
procurar o delegado regional do Sindicato.

ção Associativa. Já em 1º de julho, o delegado do Sindimóveis-SC em Joinville, Alceu Spader, representou o Sindicato em
uma audiência com o senador Luiz
Henrique da Silveira. No encontro foi discutido um artigo do Código Florestal Brasileiro que trata de ocupações e suas dis-

O ano iniciou com o Sindimóveis-SC
distribuindo a sua Agenda 2011 entre os
corretores de imóveis associados e todos aqueles em dia com o pagamento
da Contribuição Sindical - a contribuição
obrigatória para o exercício legal da profissão. A distribuição ficou a cargo dos
delegados regionais e, nas regiões em
que ainda não há um delegado ela foi
enviada pelo Correio.
A Agenda 2011 foi editada privilegiando informações como a história do
Sindimóveis-SC, os benefícios oferecidos
aos associados, os contatos com os
Delegados Regionais, a história da profissão, além da Tabela de Honorários. O
material ainda traz mapa de SC e tabela
com as distâncias rodoviárias entre as
capitais brasileiras. Se você porventura
não tiver recebido a Agenda 2011 pode
solicitar ao Sindicato, ainda há algumas
agendas disponíveis.
posições. Luiz Henrique informou que o assunto já havia sido discutido em Brasília e
que tal artigo será analisado podendo ser
excluído. As entidades garantem
mobilização para que efetivamente o artigo
não conste no novo Código Florestal.

no primeiro semestre/2011
DESTAQUE: Encontro de Delegados Regionais
Visando a integração e atualização dos 19 delegados regionais do Sindimóveis-SC, foi
realizado nos dias 27, 28 e 29
de maio de 2011, em Florianópolis, o 4° Encontro de Delegados do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de
Santa Catarina. O objetivo foi
promover a integração do time
de delegados para orientá-los
sobre a importância do trabalho deles em sua região perante a categoria. “Além disso, foi
também a oportunidade deles
nos apresentarem as suas necessidades e as ideias que
eles têm para implantar em suas
regiões, às quais garantimos
total apoio”, enfatiza o presidente Antonio Moser.
A programação do 4° Encon-

tro de Delegados do Sindimóveis-SC contou com a apresentação de alguns dos serviços e
benefícios que o Sindicato oferece à categoria, através de
convênios na área da saúde com a Unimed, por exemplo - o
assessoramento e apoio jurídico, além de convênios que garantem maior possibilidade de
rendimento ao corretor de imóveis, como a recente parceria
com o Bradesco.
Carlos Ramos, representante
do crédito imobiliário do banco
na Grande Florianópolis, esclareceu que os benefícios da parceria entre Sindimóveis-SC e
Bradesco alcançam os profissionais de todo Estado. “Nas
regiões em que não existe uma
centralizadora de crédito imobi-

CONVÊNIO: mais ganhos para os corretores de imóveis
O Sindimóveis-SC e o
Bradesco assinaram convênio
que permite aos profissionais da
corretagem, devidamente sindicalizados, ganharem uma comissão sobre os contratos de
financiamento imobiliário que recomendarem ao banco. A parceria entre a instituição financeira e o sindicato foi explicada
durante palestra do gestor da
área de crédito imobiliário do
Bradesco, José da Silva Aguiar,
para um grupo de cerca de 100
corretores de imóveis, no dia 26
de abril, em Florianópolis.
Aguiar esclarece que cada
proposta de financiamento efetivada através da indicação do
corretor de imóveis, o profissional receberá uma comissão. “É
uma forma que encontramos de
reconhecer aquele que indica
um financiamento para o
Bradesco e promove essa aproximação do cliente com o banco”. Segundo ele, a parceria beneficia especialmente os corretores de imóveis autônomos.
O convênio prevê ainda que o
Bradesco oferecerá aos corretores de imóveis taxas de juros

Parceria firmada em abril

especiais para aquisição de
bens. “Juros reduzidos para
comprar, por exemplo, um veículo com taxas menores ou ter
cheque especial”, garante José
da Silva Aguiar.
O Sindimóveis-SC neste convênio intermediará o repasse dos
percentuais da comissão para
o corretor de imóveis. “O Sindicato receberá o valor da comissão e, na sequência, repassará
o percentual devido ao corretor
de imóveis. Essa intermediação
evita que o profissional autônomo tenha outros gastos, como
por exemplo, ser obrigado a
abrir uma pequena empresa”,
explica Antonio Moser, presidente do Sindicato.

A proposta de crédito imobiliário do banco está
disponível no site do Sindimóveis-SC, no link
“Benefícios” - “Serviços”

A notícia completa sobre o encontro no site do Sindicato no link
“Notícias”

liário do Bradesco, basta apenas o corretor de imóveis encaminhar a documentação para a
sede do Sindimóveis-SC em
Florianópolis”, orientou.
O Creci-SC também teve espaço durante o Encontro de

Delegados. O presidente do
Conselho, Carlos Josué Beims,
e o diretor 2º tesoureiro da entidade, Alsivan João Madeira,
destacaram a importância das
duas entidades trabalharem em
harmonia.

DEFESA DOS INTERESSES: de olho nos Cartórios
O Sindimóveis-SC, junta- uma provocação à Corregemente com o Creci-SC, Secovi doria Geral de Justiça para que
e Sinduscon, solicitaram à traga uma resposta não só aos
Corregedoria Geral na Justiça consultantes, mas a toda a
um parecer legal sobre proce- sociedade que sofre com tais
dimentos duvidosos praticados reflexos”. Outras irregularidapelo Ofício de Registro de Imó- des também são levantadas,
veis do município de São José como por exemplo, ausência
e de outras localidades do Es- física, no trabalho do dia a dia,
tado que, no entendimento das de alguns titulares de registro
entidades, implica prejuízos à de imóveis diante da Serventia
de sua responsabilidade.
categoria e à sociedade.
Uma consulta foi endereçada
Os escritórios Lorenzi e Ferreira da Cunha Advogados As- ao Tribunal de Justiça de SC e
sociados e Jensen e Ferraz as entidades aguardam um
Advogados Associados foram posicionamento. O presidente
contratados pelas entidades do Sindimóveis-SC, Antonio
para representá-las na ação. Moser, argumenta que a cateDe acordo com o advogado goria não pode ser vítima da
Rodrigo Ferraz, “a mudança prática em desconformidade
nos procedimentos técnicos com a Lei, e espera que a Jusadotados e mais do que isso, tiça catarinense se manifeste
a interpretação da Tabela de o mais breve possível sobre o
Custas e Emolumentos Extra- fato. “Não podemos ficar reféns
judiciais de uma forma diver- de práticas abusivas que pregente dos demais Ofícios de judicam o dia a dia do trabalho
Registro de Imóveis impõe do corretor de imóveis”, diz.
Acompanhe as novidades deste caso pelo site
www.sindimoveis-sc.org.br

AGENDE-SE: Em outubro será realizado pela Fenaci, na
região do Sul do Brasil, o Foreci - Fórum Regional dos
Profissionais Corretores de Imóveis. O evento será em
Londrina/PR. Interessados contatar o Sindicato.

TABELA DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
I-PERCENTUAL MÍNIMO SOBRE O VALOR DA VENDA
a)Imóveis avulsos, com edificações, situados no perímetro urbano/suburbano ................................................................................................. 6%
b)Imóveis avulsos, sem edificações, situados no perímetro urbano/
suburbano........................................................................................... 8%
c)Imóveis avulsos, situados em zona rural de extensão suburbana, ou fora do
município ou sede de atividade do Corretor de Imóveis....................... 10%
d)Loteamentos................................................................................. 8%
e)Empreendimentos Imobiliários (Construtoras/Incorporadoras) e Imóveis
Judiciais.............................................................................................. 5%
Nota 1: Não estão incluídas nos percentuais acima as despesas de promoção e
publicidade em geral.
Nota 2: Quando a transação envolver diversos imóveis, a remuneração será
devida pelos respectivos proprietários a quem estes contrataram, calculada sobre
o valor de venda de cada um dos imóveis.
Nota 3: Nos casos de vendas com transferência de financiamento, a remuneração
será devida sobre o total da transação realizada.
II-PERCENTUAL MÍNIMO SOBRE O VALOR DA PERMUTA
Nas permutas, os honorários serão pagos sobre todas as propriedades negociadas
pelos respectivos, observadas as mesmas percentagens do item I- Venda.
Nota: Nas permutas, a remuneração será devida pelos respectivos proprietários
a quem estes contrataram, calculada sob o valor de venda de cada imóvel.
III-CORRETOR QUE ATUA JUNTO ÀS IMOBILÁRIAS
a)Pelo agenciamento - 10% dos honorários auferidos pela empresa.
b)Pela corretagem - 40% dos honorários auferidos pela empresa.
IV-LOCAÇÃO
Pela intermediação da locação, serão cobrados honorários mínimos de 60%
(sessenta por cento) sobre o valor de um aluguel. Valor a ser cobrado do
Contratante.
V-HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO - A CARGO
DO LOCADOR
Serão cobrados sobre o valor mensal do aluguel, honorários de no mínimo
10% ( dez por cento) e com o teto máximo de 18% (dezoito por cento), quando
do repasse dos aluguéis mensais.
VI-HONORÁRIOS DE LOCAÇÃO DE TEMPORADA - A CARGO DO
LOCADOR
Serão cobrados sobre os valores totais recebidos pela locação de temporada,
honorários de no mínimo 15% (quinze por cento) e com o teto máximo de 25%
(vinte e cinco por cento).
Nota: Não estão incluídas nos percentuais acima, as despesas com acessórios
tais como: lavanderia, camareiras, mensageiros ou maleiros, produtos de limpeza,
serviços de manutenção e conservação.
VII-VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO E LOCAÇÃO – AVALIAÇÃO
DE IMÓVEIS
O valor mínimo da hora técnica será de R$ 100,00 (cem reais).
Quando o valor dos honorários calculados resultar inferior a R$ 500,00
(quinhentos reais) prevalecerá este valor.
Todos os contratos e trabalhos realizados deverão ser por escrito, obedecendo
aos critérios determinados nos artigos 722 ao 729 do Novo Código Civil;
Para a realização de serviços profissionais descritos na presente tabela, deverá
ser observado na integra o que preceitua os artigos 722 a 729 do Novo Código
Civil;
Para efeito de avaliação do imóvel para a conseqüente contratação de sua
intermediação, mediante contrato por escrito, poderá o Corretor de Imóveis
dispensar a cobrança de honorários aqui estabelecidos;
A todos os clientes deverá o profissional apresentar orçamento prévio e
justificado de seus honorários.
O profissional poderá considerar à parte os custos com deslocamentos,
hospedagem e diligências necessárias a elaboração do trabalho;
O valor mínimo da hora técnica será de R$ 100,00 (cem reais), equivalentes
nesta data, apenas para efeitos de futura revisão desse valor, em 0,121381 do
CUB Médio Residencial (R, PP, PIS) no mês de julho de 2007, avaliado em R$
823,85;
Quando o valor dos honorários calculados resultar inferior a R$ 500,00,
equivalentes nesta data, apenas para efeitos de futura revisão desse valor, em
0,607 do CUB Médio Residencial (R, PP, PIS) no mês de julho de 2007,
avaliado em R$ 823,85, prevalecerá este valor.

Na contratação e durante a realização desses trabalhos, a relação cliente/
profissional deverá levar em conta o que preceitua o Código de Ética Profissional
(Resolução COFECI 316/1998) e a Resolução COFECI 1066/2006, que
regulamenta e expedição Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica;
Os honorários serão fixados em função do tempo gasto para a execução e
apresentação do trabalho. Assim, a remuneração será calculada com base de
custo na hora técnica, compreendendo todo o tempo efetivamente despendido
para a realização de vistorias, buscas, estudos, cálculos e demais atividades
técnicas necessárias ao desempenho de suas funções, acrescido do tempo gasto
em viagens e deslocamentos, desde a saída do domicílio ou do escritório do
profissional até o retorno ao mesmo, e excluídos os intervalos para as refeições
e repouso.
Nos casos de grande complexidade, onde não seja possível uma aferição exata
da extensão dos trabalhos, o profissional deverá apresentar uma estimativa
provisória, a ser complementada por ocasião do término dos serviços.
Quando a complexidade dos serviços envolverem a necessidade da contratação
de outros profissionais, a remuneração devida deverá ser arcada pelo contratante,
sendo este acréscimo previamente combinado entre o profissional e seu cliente.
Na impossibilidade da contratação previamente, por escrito, a Prestação de
Serviços Profissionais, deverá o profissional solicitar a assinatura do cliente em
outro documento, mesmo mais simples. Em qualquer destes casos, é lícito ao
profissional requerer um adiantamento de, no mínimo, 30% (trinta por cento)
dos honorários.
Nas perícias judiciais, recomenda-se que o profissional apresente orçamento
prévio e justificado de seus honorários, requerendo desde logo o arbitramento e
depósito prévio desses honorários, ouvidas as partes.
Além dos honorários citados nos artigos anteriores, os profissionais deverão
ser ressarcidos de todas as despesas para a realização dos serviços, tais como,
exemplificadamente, despesas com transporte, viagens, estadias, cópias de
documentos, autenticações, pareceres, levantamentos topográficos, etc.
O pagamento dessas despesas deverá ser feito à medida que forem realizadas,
podendo ser cobrado simultaneamente com os honorários, a critério do
contratado.
O profissional indicado para funcionar como assistente técnico deverá contratar
os seus honorários diretamente com o cliente. Em caso de inadimplência do
cliente, deverá o profissional requerer ao juízo a fixação de seus honorários em
quantia equivalente a 2/3 (dois terços) dos honorários fixados para o Perito do
Juízo e a intimação do cliente para depósito em 5 (cinco) dias, devidamente
atualizado.
Se houver a supressão de parte do trabalho contratado, o profissional terá
direito a uma indenização correspondente à parte suprimida, calculada em 50%
(cinqüenta por cento) do valor dos respectivos honorários, além das despesas
realizadas.
As perícias, pareceres em que a complexidade do serviço justifique envolver
conhecimentos técnicos especializados, serão remunerados nas mesmas bases
mencionadas neste artigo, com acréscimo de até 50% (cinqüenta por cento). O
acréscimo estabelecido será previamente avençado entre o profissional e o
cliente, estendendo-se como conhecimentos técnicos especializados, aqueles
decorrentes de cursos de extensão, de cursos de pós-graduação ou, quando for
público e notório ser o profissional consultado ou contratado, especialista no
assunto da consulta, vistoria ou perícia.
Para assessoria técnica em audiência o perito deve ser remunerado em função
de hora técnica, acrescida de 50%, devendo ser a remuneração mínima de 10
horas técnicas por audiência, além das despesas eventualmente necessárias para
este fim.
O corretor de imóveis poderá negociar livremente com seu cliente, sem qualquer
limite quer inferior ou superior, na prestação de serviços profissionais de
consultoria e ou implantação de loteamentos, incluídos neste item todos os
serviços necessários para a realização loteamento, ressalvado apenas a cobrança
de honorários para a venda dos lotes, a qual; já está estabelecida na letra “d” do
item I desta tabela.
É de caráter obrigatório a contratação dos serviços profissionais por escrito
(art. 20, item III da Lei 6.530 e art. 1° da Res. COFECI n° 458/95, e respeitados
os artigos 722 a 729 do Código Civil). A presente tabela de honorários de
serviços profissionais foi elaborada em reunião de Diretoria, aprovada em
Assembléia Geral Extraordinária de 21 de julho de 2007 e homologada pelo
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 11° Região/SC, em sessão Plenária
de 29 de novembro de 2007.
Florianópolis (SC), 29 de novembro de 2007.
ANTÔNIO MOSER
Presidente – SINDIMÓVEIS/SC
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