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Justiça passa a aplicar nova lei
sobre distratos imobiliários
Ano novo, com
boas notícias

A virada de ano trouxe boas notícias
para o mercado imobiliário. Entre elas a
de que a nova Lei dos Distratos mal entrou em vigor e já se mostra efetiva. Em janeiro, juiz de São Paulo determinou multa
de 25% do valor já pago por cliente como
penalidade pelo cancelamento da aquisição de um imóvel.
Também bem-vindos são o incentivo
aos estrangeiros a investirem em imóveis no Brasil, em troca do visto de residência, e a iniciativa, no âmbito da administração federal, de venda de 20.305
imóveis da União abandonados. Posta
em prática, a medida deve abrir aos profissionais do mercado imobiliário um leque de oportunidades.
Um quarto motivo de comemoração é a
decisão do STJ de considerar indevida a cobrança de impostos federais sobre permuta de imóveis. No entanto, vem do mesmo
STJ outra notícia que nos alerta: não devemos nos acomodar nas pequenas vitórias.
Em sentença proferida naquele tribunal, magistrados entendem que empregados de construtoras podem intermediar vendas de imóveis, sem
necessidade do registro no Creci. Nós,
que nos dedicamos a defender a regulamentação do exercício da profissão,
enxergamos no fato um chamado à luta.
Não há, no entanto, razão para esmorecimento. Afinal, o início de ano nos contempla com muitos bons motivos para prosseguir e encarar essa, que, isso é bem claro,
não está acima de nossas forças.
Boa leitura

João Teodoro da Silva
Presidente do Sistema Cofeci-Creci

Multa agora é de 50% para quem desistir da compra de um imóvel na planta ou deixar de pagar prestações

A nova lei dos distratos imobiliários, em vigor desde 28 de dezembro passado, aumentou para até 50% a multa aplicada ao cliente
que desistir da compra de um imóvel na planta ou deixar de pagar as prestações assumidas
na negociação. Para o presidente do Cofeci,

João Teodoro da Silva, a nova lei assegura
maior segurança jurídica às transações imobiliárias e impõe mais responsabilidade ao
consumidor ao adquirir um imóvel. Em São
Paulo, juiz já aplicou a nova regra em sentença proferida em janeiro deste ano. Pág. 3

Cofeci vai atuar para
reverter decisão do STJ

Imóveis ociosos da União
podem ser oportunidade

Magistrados entendem que empregados
de construtoras podem intermediar vendas de unidades imobiliárias sem necessidade do registro no Creci, se o imóvel for
da própria empresa. Cofeci considera decisão equivocada e desenvolve ação para
Págs. 4 e 5
reverter a decisão.

De acordo com novas diretrizes, os
imóveis da União que estiverem desocupados deverão ser colocados à venda.
Quando for posta em prática, a decisão
pode proporcionar boas oportunidades
de negócio para os profissionais do merPág. 7
cado imobiliário.

STJ rejeita cobrança de impostos federais em permuta
Para o Superior Tribunal de Justiça, é indevida a cobrança de PIS, Cofins, IRPJ e CSLL
sobre permuta de imóveis. O entendimento é de que a permuta não representa a entrada de
novos recursos financeiros, mas somente substituição de ativos, e, portanto, fica determinaPág. 2
da a impossibilidade da incidência desses impostos federais.
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Sucesso

Valdeci Monteiro,
corretor fundador
do Creci-TO e
atual diretortesoureiro do
Cofeci

Liderança no
mercado imobiliário
Paranaense de Mandaguari, Valdeci
Yase Monteiro se iniciou no ramo imobiliário em 1977, em Londrina (PR). Ali
trabalhou por oito anos na Loteadora
Tupi, até se mudar para Cuiabá (MT),
onde atuou nas imobiliárias Financial e
Petrópolis.
Em 1989, vislumbrando o potencial oferecido com a criação de um novo estado,
mudou-se para Palmas (TO). Na capital
do Tocantins, foi proprietário da Treze
Imóveis, pioneira na área imobiliária local.
Recebeu em 2013 o reconhecimento da
Câmara Municipal de Palmas, com o título de Cidadão Palmense. No mesmo ano,
veio outra honrosa comenda: Colibri de
Ouro do Brasil, mais alta condecoração
do Sistema Cofeci-Creci.
Corretor de imóveis há 41 anos, especializado em loteamentos, Yase também
é fundador do Creci-TO, que presidiu
por cinco mandatos. Seu perfil empreendedor e visionário foi fundamental
para estruturação do Regional e para o
fortalecimento da profissão de corretor
de imóveis na região.
Em 1994, Valdeci Yase tornou-se conselheiro federal do Cofeci, função que
só deixou para exercer o cargo atual, de
diretor-tesoureiro. Casado, pai de três
filhos, é uma das lideranças do mercado
imobiliário que mais tem contribuído
com a categoria.
Para ele, é gratificante fazer parte de
uma profissão que mexe com o sonho
de milhares de pessoas. “Espero poder
continuar atuando bravamente em prol
da categoria e da sociedade. Compartilhando experiências e sempre aberto para
aprender também”, enfatiza.
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STJ exclui pagamento de impostos
em permuta de propriedades

D

e acordo com o Superior Tribunal
de Justiça, é indevida a cobrança de
PIS, Cofins, IRPJ e CSLL sobre permuta
de imóveis. Decisão publicada no final do
ano passado pela 2ª Turma, proferida no
Recurso Especial 1.733.560, corrobora entendimento já apresentado pela 4ª Turma,
ao manter acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região.
A decisão foi tomada a partir de ação
impetrada por incorporadora imobiliária
que recebeu uma propriedade, onde iria
edificar um prédio, e pagar pelo terreno
com unidades a serem construídas. Ela
se aplica a pessoas jurídicas que atuam
no loteamento de terrenos, incorporação
imobiliária, construção de prédios destinados à compra e venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda.
O entendimento é que na permuta não
se verifica receita, faturamento ou lucro.
Ou seja, não representa a entrada de no-

vos recursos financeiros, mas somente
substituição de ativos. A partir disso, fica
determinada, portanto, a impossibilidade
da incidência desses impostos federais.
Diferentemente da Receita Federal,
para quem (de acordo com o Parecer
Normativo Cosit 9/14) a permuta equivale
a duas operações simultâneas de compra
e venda e, por isso, deve ser submetida à
tributação, os magistrados do STJ entendem que a equiparação entre permuta e
compra e venda não se aplica no âmbito
tributário.
Porém, a decisão do STJ não autoriza
empresas imobiliárias a deixarem de
tributar os impostos por conta própria. É
recomendado entrar com medida judicial
para afastar a tributação da permuta,
reaver valores pagos indevidamente nos
últimos cinco anos ou suspender a exigibilidade dos tributos por meio de liminar
ou depósito judicial.

Após 3 anos em queda, preço de
imóveis volta a crescer em 2018

D

epois de três anos consecutivos em financiamento no país, considerando os
queda, o preço nominal médio dos valores nominais – o que significa que não
imóveis residenciais subiu 0,64% em 2018, leva em conta a inflação do período.
Levando-se em conta que inflação no ano
dez capitais brasileiras, de acordo com
o IGMI-R (Índice Geral de Preços Imo- passado foi maior do que a alta no preço
biliários - Comercial), feito pela Abecip dos imóveis (alta de 3,75%, de acordo com
(Associação Brasileira das Entidades de o índice oficial de inflação), o preço dos
imóveis estaciona em
Crédito Imobiliário
e Poupança) e a FGV
relação ao poder de
(Fundação Getulio
compra dos clien“A alta de preços dos imóveis
tes. Mesmo assim,
Vargas).
ainda fica abaixo da inflação do
os números podem
Os dados, divulgaperíodo. Mesmo assim, podem
ser vistos como um
dos em janeiro pela
ser
vistos
como
um
sinal
de
sinal de possível reAssociação Brasileipossível recuperação”
cuperação.
ra das Entidades de
As capitais avaliaCrédito Imobiliário e
das foram Salvador
Poupança (Abecip),
mostram que os preços no mercado imo- (alta de 1,33%), São Paulo, Fortaleza
biliário voltaram para o campo positivo (ambas com 1,31%,), Curitiba (1,17%),
após fecharem em queda em 2017 (-0,60%), Goiânia (1,14%), Belo Horizonte (0,27%),
Porto Alegre (0,4%), Brasília (0,29%), Rio
2016 (-2,26%) e 2015 (-0,20%).
O IGMI-R verifica a variação média de Janeiro (-1,49) e Recife (-0,22%). Como
nos valores de compra e venda de todos se vê, somente nas duas últimas, o índice
os imóveis comercializados por meio de seguiu em queda.
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Governo sanciona lei para distratos
imobiliários e Justiça aplica multas maiores
Para o Sistema Cofeci-Creci, nova regra garante segurança jurídica para a comercialização de imóveis na planta

S

ancionada no dia 27 de dezembro do ano
passado, pelo então presidente Michel
Temer, a nova lei dos distratos imobiliários
aumentou a multa para quem desistir da
compra de um imóvel na planta, ou deixar
de pagar as prestações assumidas na negociação. O valor a ser retido por quem comercializar a propriedade e tiver que recebê-la
de volta poderá chegar a até 50% do que já
havia sido pago. Antes, essa multa oscilava
entre 10% e 25%.
A nova lei determina também que a entrega
do imóvel em até 180 dias corridos, após a
data estipulada contratualmente como prevista para conclusão do empreendimento,
não justifica a resolução do contrato por parte
do comprador nem obriga o incorporador a

qualquer penalidade. Isso, no entanto, deverá
estar pactuado de forma clara e destacada
entre as duas partes.
“O novo regramento tem o apoio do
Sistema Cofeci-Creci e da categoria dos
corretores de imóveis. O aumento do valor
da penalidade assegura maior segurança
jurídica às transações imobiliárias e impõe
mais responsabilidade ao consumidor, na
hora de adquirir um bem imóvel”, explica
o presidente do Sistema Cofeci-Creci, João
Teodoro da Silva. A mudança nos valores não
interfere nos honorários do profissional imobiliário que atuou na venda da propriedade.
O projeto de lei que resultou na mudança
da multa tramitou ao longo de anos pelo Congresso Nacional. Ao longo desse processo

legislativo, houve embates entre os segmentos ligados ao setor imobiliário e entidades
que defendem mutuários. Após demonstrar
os prejuízos causados pelo regramento que
estava em vigor, a medida foi aprovada conferindo maior segurança a empreendedores
e incorporadores.
O Poder Judiciário já começou a aplicar
a nova regra, em ações de devolução de
imóveis. Um juiz de São Paulo determinou
multa de 25% do valor já pago por um
cliente como penalidade pelo cancelamento
da aquisição de um imóvel. A sentença foi
proferida em janeiro deste ano. A seguir,
informações gráficas produzidas pelo diário
Agora São Paulo para ajudar a entender o
que determina a nova lei:

O que diz a lei...

25% for constituído no patrimônio da afetação

é o valor da multa por distrato de imóvel que não

50% planta constituído em patrimônio de afetação

é o percentual da multa por distrato de imóvel na

O cliente perderá
integralmente os valores
pagos com comissão de
corretagem
• Não incidirá a cláusula penal se
o comprador encontrar um
substituto que assuma seus
direitos e suas obrigações
originais, desde que haja a devida
anuência da incorporadora.

O que é:
• Patrimônio de afetação é o sistema
mais comum no país;
• Nesse regime, o patrimônio do
empreendimento é separado do da
empresa;
• O intuito é assegurar a entrega das
unidades mesmo em caso de falência
da construtora.

180 dias

é o prazo para a restituição dos valores ou, se
houver patrimônio de afetação, após 30 dias da
obtenção do Habite-se da incorporação.

7 dias

é o prazo para arrependimento da compra, a
partir da assinatura do contrato, se for firmado
em estande de vendas e fora da sede da
incorporadora.

• Atraso de até 180 dias para a entrega do
imóvel vendido na planta não gerará ônus
à construtora;
O valor da multa
cabível deve se
limitar aos valores
já pagos pelo
comprador (que
ainda não usufrui
do imóvel).

• Se o atraso for superior, o comprador
poderá desfazer o negócio e terá direito a
receber todo o valor pago, além da multa
prevista em contrato, em até 60 dias;
• O cliente pode optar ainda por manter o
contrato, com direito a multa de 1% por
mês de atraso.
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Cofeci vai atuar para reverter decisão do STJ
Foto: DIvulgação

Ministério Público do DF é contra o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis em construtoras

P

assado o recesso do Poder Judiciário, o
Sistema Cofeci-Creci já começou a atuar
para reverter, legalmente, a decisão da 5ª
Turma do Superior Tribunal de Justiça que
absolveu vendedora acusada de exercício
ilegal da profissão de corretora de imóveis,
publicada em dezembro do ano passado.
O Ministério Público do Distrito Federal
ofereceu denúncia contra a vendedora depois
de receber notificação do Creci-DF. O MP-DF
acusou alguns vendedores de exercício irregular da profissão, delito descrito no artigo
47 da Lei de Contravenções Penais.
No entanto, no entendimento dos magistrados do STJ, empregados de construtoras

podem intermediar vendas de unidades
imobiliárias, sem necessidade do registro no
Creci, se o imóvel for da própria empresa.
“Uma decisão absolutamente equivocada”,
na avaliação do presidente do Cofeci, João
Teodoro da Silva.
Entre outros argumentos em defesa do
ponto de vista do Cofeci-Creci, Teodoro
ressalta que a decisão judicial ignora que o
trabalho do corretor de imóveis é trabalho
técnico, lastreado legalmente em curso de
formação técnica de nível pós-médio ou
superior.
“Esses cursos conferem conhecimentos
técnicos indispensáveis ao exercício da me-

diação de negócios imobiliários. Ignorá-los
seria o mesmo que admitir que, desde que
empregado da construtora, qualquer um
pode exercer a função de engenheiro ou arquiteto sem inscrição no Conselho da classe,
ou de médico, no hospital”, explica.
Desde o anúncio da decisão, em dezembro, o Cofeci trabalha para ingressar como
assistente na ação proposta pelo MP-DF e
ajudar na reversão. A sentença foi decidida
por maioria de votos na 5ª Turma do STJ, mas
não pelo plenário. Portanto, não é definitiva,
o que favorece a ação do Cofeci-Creci.
Confira artigo do presidente do Cofeci,
João Teodoro, sobre o assunto.

Aplicativo para celular reduz burocracia, do
acesso ao crédito à elaboração do contrato

O

Banco do Brasil planeja lançar um
aplicativo para celulares para facilitar o acesso ao crédito imobiliário. Com
a ferramenta, o cliente poderá simular
condições diretamente com o banco e
submeter-se à aprovação de cadastro para
dispor de recursos para a compra da casa
própria. Dessa forma, os recursos digitais
passam a ser usados em todas as etapas
do negócio imobiliário.
É que construtoras e imobiliárias já
estão usando a tecnologia para facilitar o

trabalho na hora de elaborar contratos e
realizar vistoria de imóveis. Em Goiânia,
desde agosto de 2018, a URBS Aluga realiza todos os procedimentos para aluguel
de forma digital, agilizando o processo e
tornando tudo mais cômodo, para locatário e locador.
Ao portal G1, o gerente da URBS, Marcell Abranches, explicou que o contrato é
feito numa plataforma digital com base
nas informações repassadas e o cliente recebe e-mail com um link para a assinatura

digital. Marcell contou também que, com o
processo digital, o locador economiza entre R$ 100 e R$ 150, que seriam gastos com
impressões e reconhecimento de firma.
Ainda em Goiânia, a Dinâmica Engenharia usa há seis meses um aplicativo
para a vistoria de entrega de imóveis aos
clientes. O recurso tecnológico analisa
vários detalhes, como o funcionamento
de portas e janelas, o fluxo de água nos
banheiros e se torneiras e chuveiros estão
funcionando normalmente.
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Artigo

É ilegal e imoral corretor sem Creci
nas construtoras e incorporadoras

A

s redes sociais veiculam às escâncaras
notícia que preocupa os corretores de
imóveis, sob o título: “Empregado de construtora pode vender imóvel sem registro no
Creci, decide o STJ”. A briga é antiga. Há
decisões favoráveis e contrárias às construtoras. O próprio judiciário não tem posição
firmada. Na maioria das vezes, decide pelo
melhor argumento. Aliás, é o que não nos
falta. Vejamos:
1. A Lei 6.530/78, em seu art. 3º, estabelece
que “compete ao corretor de imóveis exercer
a intermediação na compra, venda, permuta
e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária”.
O art. 2º do Decreto 81.871/78, regulamentador da Lei 6.530/78, repete o texto acima.
Mas o seu art. 3º decreta: “As atribuições
constantes do artigo anterior poderão, também, ser exercidas por pessoa jurídica devidamente inscrita no Conselho Regional de
Corretores de Imóveis da jurisdição”,
com a seguinte ressalva, em seu parágrafo único: “O atendimento ao público interessado na compra, venda,
permuta ou locação de imóvel, cuja
transação esteja sendo patrocinada
por pessoa jurídica, somente poderá
ser feito por corretor de imóveis inscrito no
Conselhos Regional da jurisdição”.
Data venia, não há maior clareza legal.
Pessoa jurídica é mera ficção legal, é incorpórea, abstrata. Tudo o que a ela se atribui
só se faz por meio de pessoas físicas, estas,
sim, com personalidade própria, concreta.
Portanto, se a empresa vende imóvel, ela
o faz por meio de trabalho terceirizado a
uma pessoa física, empregada ou não.
Ora, se a pessoa física é terceirizada,
ela é intermediadora do negócio. No
caso, a pessoa física é mediadora, conciliadora dos interesses da construtora e
do comprador. A construtora nada mais
é do que patrocinadora do negócio, nos
termos do parágrafo único do art. 3º do
Decreto 81.871/78. Mesmo porque pessoa abstrata, incorpórea, não decide por
si. Por óbvio, só o corretor de imóveis

pode ser essa pessoa terceirizada.
2. A decisão judicial ignora que o trabalho
do corretor de imóveis é trabalho técnico,
lastreado legalmente em curso de formação
técnica de nível pós-médio ou superior, nos
termos do art. 2º da lei 6.530/78, que diz: “O
exercício da profissão de corretor de imóveis
será permitido ao possuidor de título de Técnico em transações Imobiliárias”.
Ora, tais cursos conferem conhecimentos
técnicos indispensáveis ao exercício da mediação de negócios imobiliários. Ignorá-los seria
o mesmo que admitir que, desde que empregado da construtora, qualquer um pode exercer a função de engenheiro ou arquiteto sem
inscrição no Conselho da classe, ou de médico, no hospital.
Além disso, o corretor de imóveis inscrito no seu Conselho Regional, por força de
submissão ao Código de Ética Profissional
(Resolução-Cofeci nº 326/92) está obrigado,

A não exigência do Creci é usada
como argumento para redução ou negação
de benefícios sociais
no exercício da profissão, a ser mediador dos
interesses entre proprietário e comprador do
imóvel, jamais a ser defensor dos interesses de
qualquer das partes.
No entanto, um empregado de construtora,
até por dever de lealdade ao seu empregador,
está obrigado justamente ao contrário, ou seja,
a defender os interesses de seu patrão, em total detrimento dos interesses do comprador.
Portanto nada mais justo e legal que a intermediação imobiliária seja feita sempre por
Corretor de Imóveis.
3. Natureza fiscal do imóvel – Há dois tipos de imóvel a serem considerados: 1) imóvel lançado contabilmente como bem imobilizado, pertencente ao patrimônio da empresa. Nesta categoria se insere, por exemplo, o
imóvel-sede da empresa, ou de suas filiais;
2) imóvel não pertencente ao patrimônio
imobilizado da empresa, construído ou ad-

quirido com objetivo de ser vendido a terceiros. Neste caso, o imóvel é produto, é
mercadoria produzida ou adquirida pela
empresa, a fim de lhe gerar resultado operacional, lucro.
No primeiro caso, é admissível que o
imóvel seja vendido diretamente pela empresa, sem a presença de corretor de imóveis, desde que o operador da venda seja
o próprio dono ou sócio da empresa e não
um seu empregado. Se houver uma terceira pessoa na operação do negócio, por certo, esta terá de ser um Corretor de Imóveis,
sob pena de transgressão legal, como visto
acima.
No segundo caso, não há o que ser discutido. O imóvel é produto, é mercadoria,
resultante de produção própria ou aquisição que, quando vendido, proporcionará
lucro operacional à empresa. Sem dúvida,
para que se promova a mediação e não a
defesa de interesses, este produto só
pode ser vendido por meio de Corretor de Imóveis.
4. Exploração do trabalho – Não
menos relevante é a possível exploração de pessoas fragilizadas, emocional e financeiramente, por construtores inescrupulosos. A contratação de
tais “vendedores” de imóveis, não raro,
dá-se mediante remuneração inumana e
péssimas condições de trabalho, em plantões que não dispõem mais do que um
guarda-sol, sem instalações sanitárias, sem
água, etc. A não exigência do Creci é usada
como argumento para redução ou negação
de benefícios sociais.
5. Enfim, a decisão judicial é absolutamente equivocada. O Cofeci já trabalha
para ingressar como assistente na ação,
que foi proposta pelo Ministério Público
do DF, e ajudar na sua reversão. A sentença não é definitiva, foi decidida por maioria de votos em uma das Turmas do STJ e
não por seu Plenário.

João Teodoro da Silva

Presidente do Cofeci
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Encontro dá início ao diálogo entre o Sistema
Cofeci-Creci e a nova direção da Caixa Econômica
com a venda de títulos no mercado financeiro, visando financiar a expansão do crédito imobiliário nos próximos quatro anos.
O novo presidente da Caixa é bacharel
em Economia pela Pontifícia Universidade
Católica e mestre pela Fundação Getúlio
Vargas, ambas no Rio de Janeiro e alinhadas
com o pensamento econômico ortodoxo, associado ao liberalismo. Em seu doutorado,
na Universidade de Rochester (Nova York,
Estados Unidos), Pedro Guimarães estudou
os processos de privatizações brasileiros.

Compare as condições de
financiamento entre bancos

O diretor-secretário Sérgio Sobral representou o Cofeci em encontro com o novo presidente da Caixa, Pedro Guimarães

O

diretor-secretário do Cofeci, Sérgio
Sobral (também presidente do Creci-SE) representou a instituição em encontro
com o novo presidente da Caixa Econômica
Federal, Pedro Duarte Guimarães, que ocupa o cargo desde o último dia 7 de janeiro.
A reunião, realizada pouco depois da cerimônia de posse de Guimarães, deu início
ao diálogo entre a entidade representativa
dos corretores de imóveis e a nova direção
da instituição bancária, principal agente de
financiamento imobiliário no Brasil.
“Nossa entidade deve manter permanente canal de diálogo com a Caixa”, afirma

o presidente do Cofeci, João Teodoro da
Silva. “Em geral, as políticas definidas pela
Caixa direcionam tendências do mercado.
Esperamos, por meio desse relacionamento, influenciar nessas políticas, de forma
a favorecer do desenvolvimento do setor
imobiliário em nosso país”.
Ao tomar posse, Pedro Guimarães assegurou que a Caixa seguirá como a principal
instituição de crédito imobiliário do país.
Entre outras medidas que podem beneficiar
o setor, Guimarães anunciou recentemente
a intenção de captar recursos da ordem de
R$ 100 bilhões (cerca de US$ 27 bilhões)

Pouco depois de afirmar que a Caixa
passaria a ter nova postura em relação a
financiamentos para a classe média – o
que significaria um aumento de juros --,
o novo presidente da Caixa, Pedro Duarte
Guimarães se retratou sobre o assunto. O
episódio, porém, alerta para a necessidade
de se comparar as condições ofertadas por
diferentes instituições financeiras para o
crédito imobiliário.
Além da própria Caixa, que deve manter
o compromisso de alavancar o setor imobiliário, Banco do Brasil, Bradesco, Santander
e Itaú lideram as carteiras de crédito para
financiamento de imóveis. Confira levantamento feito e publicado pelo portal G1 com
um quadro comparativo entre as condições
oferecidas por esses cinco bancos.

Comparativo de juros para financiamento de imóvel residencial
Sistema Financeiro
Habitacional (SFH)

Sistema de Financiamento
Imobiliário (SFI)
Carta de Crédito

pró-cotista FGTS

limite do financiamento

Caixa

a partir de 8,75% ao ano + TR

a partir de 8,75% ao ano + TR
para imóveis até R$ 1,5 milhão e
de 9,5% ao ano + TR para imóveis
acima de R$ 1,5 milhão

entre 8,76% e 9,01%ao ano + TR

até 80% do valor para imóveis
novos e 70% do valor para
usados

Banco do Brasil

a partir de 8,49% ao ano + TR

não opera (oferece juros a partir
de 8,85% ao ano + TR na Carta
Hipotecária)

9% ao ano + TR (disponível para
imóveis novos e usados)

até 80% do valor do imóvel novo
ou usado

Itaú Unibanco

a partir de 8,3% ao ano + TR

a partir de 8,3% ao ano + TR

não opera

até 82% do valor do imóvel
(tanto para novos como usados)

Bradesco

a partir de 8,85% ao ano + TR

a partir de 8,85% ao ano + TR

não opera

até 80% do valor do imóvel novo
ou usado

a partir de 9,49% ao ano + TR

a partir de 8,49% +TR (limitado a
imóveis de construção financiada
pelo banco)

Até 80% do valor do imóvel
(tanto para novos como usados),
podendo incluir mais 5% para
despesas como ITBI e registro

Banco

Santander

a partir de 8,99% ao ano + TR

Fonte: Levantamento G1
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Venda de patrimônio da União
pode aquecer o mercado em 2019

A

tualmente, 20.305 imóveis que integram o patrimônio da União encontram-se abandonados. Ao mesmo tempo,
estudos recentes revelam que o governo
federal gasta cerca de R$ 1,8 bilhão com
alugueis, enquanto a receita dos imóveis
próprios alugados para terceiros não
atinge sequer a metade desses valores.
Diante disso, a Secretária do Patrimônio
da União tem anunciado a disposição de
reduzir o gasto da União com aluguéis,
substituindo imóveis locados por imóveis
próprios. Colocada na prática, a decisão
deve favorecer os profissionais que atuam
no mercado imobiliário.
“De acordo com as diretrizes atuais, o
que estiver desocupado deverá ser colocado à venda. Portanto, podem surgir boas
oportunidades de negócio para movimentar nosso mercado”, avalia o presidente
do Cofeci, João Teodoro da Silva.
Um levantamento divulgado em janeiro
pela Secretaria de Patrimônio da União
(SPU), vinculada ao Ministério da Economia, mostra que a União possui 685 mil
propriedades em todo o país, incluindo
terrenos da Marinha, galpões, prédios
que abrigam hospitais e universidades,
entre outros.
Estima-se que hoje o prejuízo da União
decorrente de aluguéis e taxas para inquilinos inadimplentes chegue a R$ 300
milhões. A venda seria uma saída, mas

não tão fácil, segundo afirmou o ministro
do Planejamento, Esteves Colnago, em
recente entrevista. Segundo ele, muitas
dessas propriedades têm problemas de
reforma e manutenção.
“Precisaremos repensar a forma de
venda. Colocamos em audiência pública
a criação de um fundo de investimento
imobiliário que seja uma solução para
alguns imóveis, como salas comerciais e
apartamento”, explicou Colnago.
Em novembro do ano passado, a SPU
lançou edital para permuta de 21 imóveis
em Brasília (DF) por edifícios que servirão de sedes para a Advocacia Geral da
União (AGU), Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). Somente com essas permutas, a
expectativa é de economizar anualmente
R$ 32,4 milhões.
Antes cadastradas em dois sistemas,
essas propriedades passaram a ser
controladas desde janeiro por um novo
sistema, chamado SPUnet, que permite
atualização de informações sobre todos
eles em tempo real, o que pode facilitar
a tarefa de pôr ordem nesse patrimônio
bilionário entregue às moscas.
Além disso, a SPU anunciou que está
realizando um estudo para identificar a situação dos edifícios públicos e aqueles que
podem estar ocupados de forma irregular.

Propriedades ociosas podem ser solução para
reduzir déficit habitacional em áreas urbanas

D
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e acordo com a lei, imóveis ociosos são aqueles não edificados
em área superior a 500 m²; os subutilizados, com área construída menor
que a exigida, e os não utilizados, que
tenham ao menos 60% da área construída vazia há um ano ou mais. Eles são
facilmente encontrados, sobretudo, nos
centros urbanos.
Mas existe atualmente uma tendência
mundial para o aproveitamento, recuperação e revitalização dessas áreas

centrais, inclusive como uma alternativa de impacto positivo na erradicação
do déficit habitacional no Brasil.
Um exemplo ocorre em São Paulo,
onde a iniciativa de resgatar as áreas
degradadas nos bairros do centro antigo está prevista tanto em lei quanto
no Plano Diretor da cidade. Com base
nesse regramento, o Ministério Público
de São Paulo está fiscalizando o que
chama de imóveis subutilizados, para
notificar os respectivos proprietários.

Volta ao mundo
Cofeci e ABNT discutem
avanços para avaliadores
O Cofeci e o Creci/SP se reuniram com
a ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) para discutir formas de aprimorar as normas de avaliação mercadológica
de imóveis por corretores. O Cofeci conquistou na Justiça o direito dos profissionais imobiliários fazerem essas avaliações,
até então restrito a engenheiros.

Matrícula de imóvel será
obrigatória no IR 2019
A partir deste ano, torna-se obrigatório
preencher, na declaração de Imposto de
Renda, o campo do número de matrícula
de imóveis. Em 2018, ele já aparecia no formulário, mas como opcional. Para especialistas, a nova regra poderá aumentar a
burocracia na declaração de rendimentos.

Prefeitura de Cascavel,
no PR, reduz burocracia
A pedido do Creci-PR e do Secovi-PR,
o prefeito de Cascavel (PR), Leonaldo
Paranhos, e o secretário de Finanças,
Renato Segalla, assinaram decreto que
dispensa corretores de apresentar contratos de administração de imóveis ao
consultar informações cadastrais, solicitar extratos de débitos e pagar tributos.

Creci-CE faz atendimentos
em municípios do interior
O Creci Itinerante, do Creci-CE, percorre vários municípios do Estado nos
próximos dias. O objetivo é encurtar distâncias, promovendo diálogo entre a entidade e os corretores de imóveis. “Queremos que os corretores sintam-se cada vez
mais perto da diretoria”, explica Elinete
Torres, diretora do Creci itinerante.

Creci-PB e Caixa
fortalecem convênio
O Creci-PB fortaleceu convênio com a
Caixa para intermediação na venda de
imóveis adjudicados. Agora, as chaves
dos imóveis ficarão disponíveis o Creci-PB só para corretores credenciados e
ligados a empresas imobiliárias conveniadas. O objetivo é proporcionará facilidade e segurança às partes envolvidas.
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4º Encontro Corretora Global será em julho, em SE
Foto: Divulgação

C

PROGRAMAÇÃO
João Teodoro e Fátima Sobral, coordenadora do evento

tário, advogado especialista em direito
imobiliário e autor do livro Contrato de
Corretagem Imobiliária - Questões Práticas e Jurídicas.
A organização espera superar o número
de participantes da edição do ano passado,
realizada em Maceió, ao qual compareceram mais de 400 corretoras e corretores.
Na avaliação de Fátima, a terceira edição,
consolidou o evento no cenário nacional
e proporcionou aos participantes troca de
experiências, conhecimento e networking.

Sede do evento, Aracaju é uma das
capitais mais atrativas do litoral
Além da atualização profissional, troca
de experiências e networking, os participantes do 4º Encontro Global de Corretoras de Imóveis terão a chance de usufruir
de uma das mais agradáveis e tranquilas
capitais do Brasil. Além da privilegiada
localização no litoral nordestino, Aracaju
atrai os visitantes por sua mistura de ar interiorano com as facilidades e diversidade
da vida numa metrópole.
A cidade – cuja história remonta à época
da colonização do Brasil -- conta com belas praias, monumentos históricos, feiras,
shoppings, calçadões, parques esportivos,
restaurantes regionais e contemporâneos,

dando aos visitantes variadas opções de programa, diurnos e noturnos.
O roteiro básico sempre começa pela Orla de
Atalaia, onde se pode tomar banho num mar
de águas límpidas, se exercitar nas quadras de
tênis e campos de futebol disponíveis, fazer
Cooper, visitar o Oceanário do Projeto Tamar
e curtir a noite em bares e restaurantes na Passarela do Caranguejo.
O fim de tarde é obrigatoriamente na Orla do
Pôr do Sol, que fica no povoado Mosqueiro. O
deslumbrante pôr do sol sobre o rio Vaza Barris, visto de lá, é uma das atrações que tornam
recomendável chegar à cidade dias antes ou
permanecer um pouco mais depois do evento.

Dia 10 de julho
14h

Credenciamento e entrega de material
Dia 11 de julho

13h

Abertura oficial

14h

Palestra: Procurando o Segredo para o
Sucesso? Então Olhe no Espelho, com
Rossandro Klinjey

15h

Palestra: Riscos na Locação, Avaliação e
Compra e Venda de Imóveis, com Petrus
Mendonça

16h30

Coffee break

17h

Painel Imobiliário, com Katia Cubel e
convidados

18h

Palestra: O Futuro das Parcerias
Imobiliárias, com Lívia Rigueiral

14h

Palestra: Chegue Lá, Custe o que Custar,
com Peixoto Accyoli

15h30

Palestra: Inteligência Emocional Aplicada
ao Trabalho, com Meiry Kamia

Dia 12 de julho

17h
17h30
19h

Coffee break
Palestra: O Catador de Sonhos, com
Geraldo Rufino
Encerramento oficial
Foto: DIvulgação

orretoras de imóveis de todo o país
vão se reunir em Aracaju (SE) nos
dias 11 e 12 de julho, no 4º Encontro
Global de Corretoras de Imóveis, promovido pelo Cofeci. Este ano, o evento
terá como tema O Mercado Imobiliário
Sob Novas Perspectivas e a programação
vai incluir painel de debates, palestras e
muita interação.
“Com certeza, será um encontro digno
da excelência da mulher corretora de
imóveis, profissional que vem ocupando
o espaço que lhe é de direito no mercado
brasileiro e, por que não, no internacional
também” diz Fátima Sobral, diretora de
Integração Feminina do Sistema Cofeci-Creci e coordenadora do evento.
Fátima ressalta que o Encontro Global
de Corretoras de Imóveis tem o intuito de
agregar positivamente à luta diária das
mulheres para se estabelecer no competitivo mercado imobiliário. “Esperamos
comitivas de todos os regionais e grupos
do exterior. Os palestrantes foram selecionados criteriosamente a fim de que o
evento supere expectativas”.
A lista de convidados deste ano inclui
nomes como Rossandro Klinjey, psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva e
autor de livros como Help: Me Eduque! e
Eu Escolho Ser Feliz, e Petrus Mendonça,
corretor de imóveis, professor universi-

C O F E C I

N O T Í C I A S

Brasil dá visto de permanência a
estrangeiro que comprar imóvel
Investimento mínimo deve ser de R$ 700 mil, em cidades
do Nordeste, e de R$ 1 milhão nas demais regiões do país

E

strangeiros de qualquer procedência
que investirem em imóvel no Brasil têm
o direito de morar no país por prazo indeterminado. O investimento mínimo exigido é
de R$ 700 mil (para os Estados do Norte e do
Nordeste) e de R$ 1 milhão, para as demais
regiões do país. A regra vale para imóveis
prontos ou em construção, residenciais ou
comerciais, mas têm necessariamente que
estar localizados em área urbana.
A aquisição do imóvel precisa ser validada
por um banco brasileiro para que o imigrante receba uma autorização provisória de
dois anos – período que vai garantir que o
imóvel se mantenha conservado e no nome
do mesmo proprietário.
Além disso, o estrangeiro que adquirir
o bem precisa morar por 30 dias no Brasil,
para ter residência. Somente depois de quatro anos como residente, é que ele poderá
pedir a naturalização. A alternativa adotada

agora no Brasil é inspirada no chamado
“visto gold”, concedido em outros países aos
estrangeiros sob a mesma condição.
A norma, instituída pelo Ministério do
Trabalho (MTE), passou a valer no fim de
novembro do ano passado. Ela surgiu com a
nova Lei de Migração, que entrou em vigor
há um ano. Antes disso, só tinham autorização de permanência no Brasil os estrangeiros
que investissem recursos em empresas, o
que era um processo bem mais complicado.
A expectativa do governo brasileiro é
atrair, principalmente investidores da Europa, dos Estados Unidos e da China, com
reflexo positivo na entrada de divisas em
nosso país. Portugal é um exemplo bem-sucedido de país que ganhou com a concessão
dos “vistos gold” em troca de investimento
em imóveis. Somente em 2017, esses vistos
renderam mais 1,6 bilhão de euros ao governo português.

Em Portugal, medida atraiu 20%
a mais de investidores em 2018

A
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Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de
Portugal (APEMIP) estima que em 2018 a
compra de casas no país aumentou cerca
de 20% em relação ao ano anterior. Pelo
levantamento da entidade, foram vendidas
cerca de 180 mil residências no período, o
que significa 500 casas vendidas por dia.
Esse número – o melhor nos últimos dez
anos em Portugal – tem uma expressiva
participação de brasileiros. Estatísticas do
Gabinete de Estudos da APEMIP apontam
que o investimento brasileiro é o que mais
tem crescido por lá e já representa cerca de
19% da compra de casas por estrangeiros
em solo português – só perdem para os
franceses.
Em contrapartida, os portugueses também estão de olho no Brasil. Segundo o
LuxuryEstate.com, portal especializado no
mercado de imóveis de luxo, o nosso país

é um dos quatro preferidos pelos lusitanos
para aquisição de imóveis – os outros são
Canadá, Austrália e Itália.
Outro detalhe curioso do mercado imobiliário português: um imóvel de luxo por
vale 2,9 milhões de euros, bem abaixo da
média europeia. Mas a disponibilidade
dos brasileiros para esse investimento não
é suficiente -- – assim como a maioria dos
estrangeiros que compram imóveis no país.
Quem tem dinheiro para pagar isso tudo,
procura, principalmente Lisboa, Cascais/
Estoril, Loulé (Quinta do Lago), Lagos (São
Sebastião e Santa Maria) e Porto
De acordo com dados do INE (Instituto
Nacional de Estatística), só nos primeiros
nove meses de 2018 foram vendidas 132.270
casas em Portugal. Essas transações movimentaram 17,9 mil milhões de euros, gerando um aumento de 9% do valor médio por
negócio realizado, que é de 135 mil euros.

Volta ao mundo
Creci-CE lança
portal de negócios
Creci-CE lançou site de venda e aluguel de imóveis, Portal Imobiliário, oferecendo a corretores de imóveis e público
um ambiente seguro de negócios. Corretores autônomos e imobiliárias podem
cadastrar imóveis e ter página web gratuitamente, além de um sistema automatizado de gestão imobiliária.

Creci-SP estreita
parceria com Sebrae
Creci-SP e Sebrae-SP reafirmaram
parceria para realização de cursos a distância para corretores. O presidente do
Sebrae-SP, Tirso Salles de Meirelles, visitou o Regional paulista e assegurou a
continuidade do convênio e a realização
de novos cursos.

Justiça confirma
reajuste de anuidade
Na PB, o juiz federal Emiliano Zapata
julgou improcedente ação ajuizada pelo
corretor Flávio Rogério Firmino contra
o Creci-PB, questionando o reajuste de
anuidade através de Resolução do Cofeci. Para o juiz, a anuidade não tem natureza tributária e dispensa lei complementar para sua criação.

Dia Internacional da
Mulher no Creci-RJ
Creci-RJ vai comemorar o Dia Internacional da Mulher, no dia 11 de abril, com
café da manhã e palestra da professora
Viviane Nery Viegas. Ela vai falar sobre
Empoderamento Feminino e a Agenda 2030. O objetivo é celebrar a data e
também aumentar a conscientização do
papel da mulher na sociedade.

Creci-SC reforça
fiscalização no verão
No verão, a fiscalização do Creci-SC
volta a atenção para o litoral do Estado.
São comuns nessa época os “plaqueteiros” ou “chaveteiros” nas ruas dos balneários oferecendo imóveis aos turistas,
que desconhecem os riscos de alugar
por esse meio. A fiscalização terá caráter
pedagógico, de orientação.

10

C O F E C I

N O T Í C I A S

. DEZ 2018 / FEV 2019

Foto: Divulgação

Ministro do Meio ambiente se reúne com
lideranças do segmento imobiliário em SP

O ministro Ricardo Salles com o presidente e o diretor-secretário do Cofeci, João Teodoro e Sérgio Sobral: promessa de mais agilidade e transparência e menos burocracia

E

m um almoço com 100 lideranças do
segmento imobiliário, o novo ministro
do Meio Ambiente, Ricardo Salles, explicou
que vai tornar as licenças ambientais menos
burocráticas. O ministro também reiterou os
compromissos do governo Jair Bolsonaro de
apoiar o setor produtivo, com a definição de
regras claras e leis objetivas.
O encontro foi realizado em São Paulo,
por ocasião da primeira edição do 1º Encontro Política Olho no Olho, organizado
pelo Secovi-SP, no qual Salles participou
como palestrante. O ministro informou que
brevemente todos os procedimentos em

seu ministério serão 100% digitais, o que
vai “fortalecer a transparência e agilizar
diversos processos”.
Ressaltou, ainda, que o déficit habitacional receberá maior atenção. “Muito se fala
do campo, mas precisamos também ter um
olhar para as cidades, a poluição dos rios,
do ar, da contaminação dos solos, que são
problemas graves”, disse.
De acordo com Ricardo Salles, o combate ao déficit habitacional pode resolver
boa parte desses problemas, uma vez que
moradia adequada impacta positivamente
em questões como saneamento básico,

captação de água, descontaminação de
solo, entre outros.
O diretor-secretário do Cofeci, Sérgio
Sobral, acredita que as medidas anunciadas por Ricardo Salles contribuirão para o
desenvolvimento do mercado imobiliário.
“Como ele mesmo disse, o Brasil precisa de
transparência, bom senso, de respeito à livre
iniciativa e de lucro que gere investimentos”.
“Nós acreditamos que serão tempos de
retomada do mercado com normas que
respeitam o meio ambiente ao mesmo tempo
em que estimulam o crescimento econômico”, frisou o diretor secretário do Cofeci.

Conceito de economia circular amplia sustentabilidade

P

egar o que seria descartado e transformar em matéria-prima para novo uso. O
conceito de economia circular, que tem sido
incentivado na indústria, também pode se
aplicar ao setor de construção civil e ao imobiliário. Arquitetos americanos preocupados
com os impactos da construção civil no meio
ambiente e no agravamento das mudanças
climáticas em curso estão defendem o reuso
de edifícios em vez da construção de novos.

A ideia é, em vez de implodir ou destruir
prédios antigos para construir novas edificações, que sejam reutilizadas as estruturas
existentes como estratégia de sustentabilidade -- já que reformas desperdiçam menos
energia e materiais e também produzem
menos resíduos.
O periódico oficial do American Institute of Architects (AIA) acaba de anunciar
um conjunto de parâmetros para medir o

desempenho dos edifícios, colocando-os
em pé de igualdade com o LEED -- um
dos principais selos de sustentabilidade
e certificação de edifícios, concebido para
contemplar apenas novos edifícios.
A publicação também anuncia que o
Committee On The Environment (COTE),
criado pelo AIA em 1990, vai lançar um
prêmio exclusivamente para projetos
sustentáveis.
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Cofeci tem nova diretoria para triênio 2019-2021
DIRIGENTES COFECI 2019-2021
Diretoria:
João Teodoro da Silva (presidente), José
Augusto Viana Neto e Manoel da Silveira
Maia (vice-presidentes), Sérgio Sobral
e Vilmar Pinto (diretores secretários),
Valdeci Monteiro e Aires Matos (diretores
tesoureiros)
Vice-presidências adjuntas:
Oscar Hugo (Assuntos Pedagógicos),
Waldemir Bezerra (Relações Internacionais),
Claudemir Neves (Fiscalização Nacional),
Márcio Ely (Assuntos Legislativos), Luiz
Barcellos (Avaliações Imobiliárias), Paschoal
Rodrigues (Assuntos Institucionais)
Primeira reunião da nova diretora tratou de avanços administrativos e conquistas para a categoria

O

Cofeci entra o ano de 2019 com nova
diretoria e novos conselheiros federais, que assumem a gestão da entidade
no triênio 2019-2021. A primeira reunião
da equipe ocorreu em janeiro, na sede do
Cofeci, em Brasília. Na pauta, avanços
administrativos e conquistas para toda
a categoria.
A atual diretoria é composta por João
Teodoro da Silva (presidente), José Augusto Viana Neto e Manoel da Silveira
Maia (vice-presidentes), Sérgio Sobral
e Vilmar Pinto (diretores secretários),
Valdeci Monteiro e Aires Matos (diretores tesoureiros). Marcelo Wanderley
e Edineide Albuquerque de Carvalho,
ambos de Pernambuco, passam a compor
a bancada de Conselheiros Federais.
A diplomação foi feita durante a úl-

tima Plenária do Conselho Federal de
Corretores de Imóveis de 2018, realizada
em dezembro, em Foz do Iguaçu (PR),
com a presença de dirigentes de todo
o Brasil. Ao tomar posse, João Teodoro
ressaltou que é muito importante que
haja uma flexibilidade para quem dirige
a instituição. “Quando a proposta é boa,
devemos apoiar. Enalteço o conselho que
traz boas idéias, porque isso motiva nosso
trabalho”, afirmou.
Além da diplomação de nova diretora e conselheiros, a última Plenária de
2018 teve espaço na agenda para que os
representantes de todos os Crecis realizassem um balanço de 2018, analisando
resoluções, alinhando procedimentos e
debatendo temas de interesse da categoria e do mercado imobiliário.

Corregedores:
Samuel Prado e Luiz Castegnaro (adjunto)
Diretoria adjunta de Integração
feminina:
Maria de Fátima Sobral e Edineide
Albuquerque de Carvalho (adjunta)
Conselho Fiscal:
Paulo Celestino Júnior, Jaci Colares e
Ubirajara Marques.
Suplentes: Fernando Batista, Francisco
Hígino Maia e Nilson Araújo
Comissão de Elaboração de
Resoluções e Projetos:
Eduardo Brito (coordenador), Aurélio
Dallapícula, Manoel Neto, Francisco Hígino
Maia, Sandro Oliveira, Airton Lima e Carlos
Santos
Comissão de Relações
Parlamentares:
Márcio Ely (coordenador), Glauco Morais,
Aluísio Neto e Aurélio Dallapícula

Convênio oferece plano de saúde em condições e
preços especiais para corretores e seus dependentes

O

presidente do Sistema Cofeci-Creci,
João Teodoro da Silva, assinou um
convênio com a administradora de planos de saúde G2C para comercialização
dos planos Unimed aos corretores de
imóveis e seus dependentes. A parceria
vai oferecer aos integrantes da categoria
benefícios como carências diferenciadas
e descontos de até 40%.
Os profissionais interessados em aderir
a algum dos planos devem estar ativos
em seus Regionais e em dia com suas

obrigações. O benefício estará disponível
em todos os Regionais, que já estão recebendo informações mais detalhadas sobre
o convênio. O Creci-SC foi o primeiro a
aderir ao acordo.
A Unimed é a maior operadora de planos de saúde do Brasil e líder no mercado
privado nacional. Está presente em 83%
do território brasileiro, por meio de 346
cooperativas médicas, com 2.554 hospitais
credenciados e 117 hospitais próprios.
A G2C Administradora de Benefícios,

por sua vez, é uma empresa de alta confiabilidade. Atua em todo território nacional,
tem sólida experiência na administração
da carteira de seus clientes e expertise em
relacionamento com entidades de classe e
associações e representações comerciais.
A administradora se encarrega de realizar desde o envio da carteirinha do plano
de saúde aos associados até o faturamento e
controle de utilização de rede de benefícios.
Além disso, faz acompanhamento constante da evolução do mercado de saúde.
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Como fica a remuneração do
corretor imobiliário em caso de
permuta de imóveis?

. DEZ 2018 / FEV 2019

Cofeci se destaca em premiação
para jornalistas de Brasília
Presença no evento reforça apoio da entidade à liberdade de expressão
Foto: DIvulgação

Pergunte ao Cofeci

N O T Í C I A S

Na permuta sem torna (pagamento de
parte em dinheiro), o normal é que as
duas partes envolvidas paguem honorários integrais ao corretor, porque
cada parte está “vendendo” seu imóvel
à outra, embora não haja dinheiro envolvido na operação. Se houver torna,
a parte que receber parcela do negócio
em dinheiro terá de pagar também sobre
o valor os correspondentes honorários.
Nada impede, entretanto, a negociação
dos honorários com as partes envolvi-

O presidente do Cofeci, João Teodoro da Silva entregou o prêmio ao vencedor na categoria de melhor veículo impresso
Foto: DIvulgação

das, levando-se em conta que não há
torna, ou que a torna representa apenas
parte do negócio.
Quais são as penalidades para
quem não entregar no prazo a
declaração de inocorrência ao
Cofeci?
Há penalidades tanto para quem não entregou a declaração de inocorrência quanto
para quem deixou de fazer a declaração de
ocorrência – obrigatória para quem, durante o ano de 2017, realizou operação ou
proposta de caráter suspeito. No primeiro
caso, são aplicadas multa e anotação para
o descumpridor da obrigação junto ao
COAF. Já no segundo caso, quem não faz
a declaração de ocorrência terá como conseqüência um eventual processo criminal
na forma da Lei 9613/98. Lembrando que,
em ambas as situações, o prazo é sempre
até 31 de janeiro.

Dirigentes do Cofeci-Creci no Prêmio Engenho: o apoio à liberdade de expressão

D

irigentes do Sistema Cofeci-Creci participaram da cerimônia de entrega do
15º Prêmio Engenho de Comunicação – O
Dia em que o Jornalista Vira Notícia, reforçando o apoio do Conselho à liberdade de
expressão e aos valores que asseguram a
democracia. O evento ocorreu no Minas Hall,
em Brasília, em 22 de novembro.
O presidente João Teodoro da Silva foi convidado a entregar o prêmio ao vencedor na categoria melhor veículo impresso, conquistada
pelo jornal Correio Braziliense – os outros dois
finalistas eram Jornal Metro e Revista Traços.
Junto com Teodoro, representando o

Cofeci-Creci, estavam o diretor-secretário
Sérgio Sobral (SE), Aurélio Dallapícula (ES),
integrante da Comissão de Elaboração de
Resoluções e Projetos, Claudemir Neves
(MS) diretor nacional de fiscalização, e o
conselheiro Frederico Mendonça (PE).
O Prêmio Engenho de Comunicação é
realizado todos os anos, desde 2004, pela
Engenho Comunicação, com o objetivo de
ressaltar e defender valores como liberdade
de expressão, ética, transparência, cidadania
e democracia. A premiação contempla jornalistas e veículos de comunicação em atividade na capital do país, em até 10 categorias.

Notícias diárias sobre o mercado imobiliário: www.facebook.com/presidentecofeci
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