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Sancionadaem19dejaneiropelapre-
sidente Dilma Rousseff, a Lei 13.097 traz
modificações importantesparaacorreta-
gemde imóveis no Brasil. O documento
regularizaotrabalhodocorretor juntoàs
imobiliáriasepermitequeelepossaseas-
sociar a empresas sem a necessidade de
exclusividade,mantendo, assim, sua au-
tonomiadetrabalho.Nessenovocenário,
ocorretortemmaissegurançaparanego-
ciar, jáquepassaaserobrigatórioocadas-
tramento e a padronização de contratos
no sindicatoda classe.

SegundooadvogadoPauloViana, es-
pecialista emdireito imobiliáriodaMSV
AdvogadoseAssociados,umdosartigos,
por exemplo, muda um dispositivo da
lei de corretagem de imóveis. “É uma
modificação importante, que altera, no
textodaLei6.530,de1978,oartigo6º,pa-
ra incluir apossibilidadedeocorretor fa-
zer um contrato de associação com ou-
tro corretor, ou com uma empresa cor-
retorade imóveis, paraumouváriosne-
gócios. Esse contratodeve ser registrado
no Sindicato dos Corretores”, explica.

Amedida ébenéfica para oprofissio-
nal, na opinião de Paulo Viana, por pro-
porcionarmaior segurança jurídica nas
relações entre corretores e entre correto-
res e corretoras. “A éticaprofissional des-
sas relações serámelhor observada com
a legislação e dificultará o trabalho de
‘corretores piratas’, reduzindo oprejuízo

geradoparaconsumidores”, analisa.Para
ele, oprincipalpontoda lei é esse contra-
todeparceriaentrecorretorese imobiliá-
rias. “Odocumentocontémcláusulaspa-
ra regulamentar odesempenhodas fun-
çõesedivisãodosresultados,quedevem,
obrigatoriamente, ser registradosno sin-
dicatodacategoria, responsávelporpres-
tar assistência a essas relações.”

Hoje, o corretor de imóvel pode ser
umprofissional liberal,quetrabalhasozi-
nho ou em grupo. Quando trabalha em
grupo,estáassociadoaoutroscorretores,
na maioria das vezes por meio de uma
empresa de corretagem de imóveis. Se-
gundo Paulo Viana, 95% das empresas

têmatétrêscorretores. “Amaiorpartede-
lasémuitapequena,asgrandes imobiliá-
rias representam uma fatia pequena do
mercado”, explica. Ao se associar a outro
corretor ou a uma corretora, já era preci-
sofazerumcontrato,masnãohaviauma
padronização. Antes da lei, esses acordos
eram,muitas vezes, verbais, semumdo-
cumentoescrito.

A lei tambémcriaduasnovasatribui-
ções para os sindicatos de corretores de
imóveis,quepassamaserobrigadosadar
assistência e a registrar esse contrato, o
queporsi só jáaumentaafiscalização. “O
objetivoécriarmaisumaobrigaçãopara
o corretor e para a corretora estarem re-
gulares.” Eodesafio, naopiniãodePaulo,
é alertar o corretor para essa alteração,
quemudatantosuaatuaçãonomercado
imobiliário. A lei, contudo, não traz uma
penalidade.Mas,paraPaulo,oscorretores
vãoaderirporqueéumamedida interes-
santeparasuaatuação. “Sepassoaterum
contratoregistrado,esse registrodácerta
publicidade ao contrato e a certeza do
que foi acordado entre as partes. Se for
preciso entrar na Justiça para resolver
qualquer problema, o corretor terá um
documentoemmãos”, explica.

OSindicatodosCorretoresdeImóveis
deMinasGerais (Sindimóveis/MG) já ela-
borouumaminutadocontratocomaFe-
deraçãoNacional dos Corretores de Imó-
veis. Segundo Paulo Maia, advogado do
sindicato, estão sendo acertados os últi-
mospontosparaomodeloserdisponibili-

zado no site da entidade. “Pretendemos
darassistênciaefetiva, inclusive,opinando
sobre omodelo de contrato e verificando
se há algo que não está de acordo comas
normas.” Segundo a lei, a comissão pela
vendadeumimóveldeveserde50%para
cada parte, salvo se houver uma disposi-
ção contrária. “As partes podemestipular
comootrabalhoserárealizadoecomose-
rãodivididososresultados”, explica.

Comotodososcontratosserãovalida-
dospelosindicato, serápossívelavaliar se
existem cláusulas prejudiciais ou que
mascarem alguma situação de emprego.
Nesses casos, segundo PauloMaia, o sin-
dicatoaprovaráocontratocomressalvas.
“O corretor não é obrigado a se associar a
outro,nemafazerocontrato,mas, senão
fizer,cria-seumainsegurançajurídicapa-
raeleeparaodonodaimobiliária”, alerta.
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