
CONTRATO ASSOCIATIVO 
Lei 13.097 de 19 de janeiro de 2015 

          
 
1º Passo – Elaboração do Contrato Associativo                                                                        
Modelo disponível no site do Sindimóveis Rio, acesse www.sindimóveisrio.com.br 
  
2º Passo - Documentos necessários 
Relação de documentos necessários para o registro do Contrato Associativo: Cartão Anual 
de Regularidade Profissional emitido pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do 
Corretor de Imóveis; comprovação do pagamento da Contribuição Sindical nos últimos 
cinco anos; CRECI Jurídico, CNPJ e Cópia do Contrato Social com as Alterações 
Contratuais posteriores da empresa Imobiliária.  
 
3º Passo – Protocolo 
Para a realização do Registro, o Corretor, a Imobiliária (através de seu representante legal 
ou preposto) ou um portador designado, comparecerá à sede do Sindimóveis Rio, localizada 
na Avenida Presidente Vargas nº 417, 22º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, onde 
apresentará 3 (três) vias do Contrato Associativo, devidamente preenchido e com as firmas 
reconhecidas em 1 (uma) das vias, a qual permanecerá arquivada no Sindicato dos 
Corretores de Imóveis do Município do Rio de Janeiro, juntamente com os documentos 
mencionados acima, estes em cópia autenticada e pagará as custas referentes ao serviço, 
no importe de R$150,00 (cento e cinquenta reais), recebendo no mesmo ato o número do 
protocolo correspondente para acompanhamento. 
 
4º Passo – Avaliação Técnica  
O Sindicato dos Corretores de Imóveis do Município do Rio de Janeiro, através de sua 
Assessoria Jurídica fará a avaliação técnica relativa ao atendimento ao disposto nos §§ 2º, 3º 
e 4º da Lei 6.530 de 12 de maio de 1978, introduzidos pelo art. 139 da lei 13.097 de 19 de 
janeiro de 2015 e a documentação apresentada. 

5º Passo – Registro 
Estando toda a documentação e o Contrato regular, o Sindicato procederá ao competente 
registro deste, mantendo-o em seu arquivo, podendo ser renovado 1 (uma) vez de forma 
automática, pelo mesmo período antes pactuado, findo o qual, sua manutenção dependerá de 
apresentação de Termo Aditivo escrito que deverá ser registrado no Sindicato dos 
Corretores de Imóveis do Município do Rio de Janeiro, sob pena de nulidade.  
 
6º Passo - Finalização do processo 
As partes interessadas poderão retirar o Contrato Registrado na sede do Sindimóveis Rio, 
localizada na Avenida Presidente Vargas nº 417, 22º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 
mediante a apresentação do número do protocolo recebido quando da entrada do 
requerimento, através do corretor de imóveis contratante, seja em nome próprio ou da 
empresa, através de sócio ou preposto desta, portando autorização específica para a retirada 
de referido documento ou ainda através de advogado, de forma a ficar registrado no livro 
competente a identificação de quem retirou o documento.                                                                                                 
  

http://www.sindimóveisrio.com.br/
http://contrata.server01vianet.com.br/documentos-necessarios

