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ESTATUTO 

 

CAPÍTULO I 

 

DOS FINS DO SINDICATO 

 

Art. 1º - O SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA - SINDIMÓVEIS/SC, entidade de classe, pessoa jurídica de direito privado, 

CNPJ: 83.900.720/0001-30, com sede e foro na cidade e Comarca de Florianópolis, 

Estado de Santa Catarina, à Rua João Pinto, n.º 30, salas: /208 do Edifício Joana de 

Gusmão, CEP: 88.010-420, telefones: (48) 99146-5432 e (48) 3222-3580; constituído sem 

fins econômicos, para fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal das 

categorias profissionais de corretores de imóveis profissionais liberais, inclusive do plano 

da Confederação Nacional das Profissões Liberais - CNPL; bem como dos corretores de 

imóveis empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, que tem 

como base territorial todo o Estado de Santa Catarina, conforme estabelece a legislação 

em vigor, e com a instituição de colaboração com os poderes públicos e as demais 

associações, no sentido de solidariedade social e de sua subordinação aos interesses 

nacionais. Com estatuto averbado e registrado no Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos de Pessoas Jurídicas de Florianópolis ( Rua Vidal Ramos, 53, sala:106), 

integrante da ata de fundação realizada em 30/03/1968, registrada neste Ofício sob 

número: 008.720, às fls. 029, no livro A-42 em data de 04/11/2003; 1ª alteração averbada 

no mesmo Cartório acima descrito integrante e decorrente da ata de alteração estatutária 

realizada em assembleia datadas de 12/04/2007, arquivada sob número:165.82, às fls. 

102, do livro A-68; 2ª alteração averbada no mesmo Cartório decorrente da ata de 

alteração estatutária realizada em assembleia datadas de 17/10/2008, registrada sob 

número 20.847, às fls. 167 do livro A-82; sendo esta a 3ª e última alteração, decorrente da 

ata de alteração estatutária lavrada em assembleia geral extraordinária realizada em data 

de 28/05/2014, nos termos da lei. 

 

 

Art. 2º - São prerrogativas do Sindicato: 

a) representar perante as autoridades executivas, administrativas e judiciárias, os 

interesses gerais das categorias profissionais dos corretores de imóveis 
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profissionais liberais e também dos corretores de imóveis empregados, ou os 

interesses individuais de seus associados; 

b) eleger ou designar representantes das respectivas categorias profissionais de 

corretores de imóveis profissionais liberais e também dos corretores 

empregados sob regime de Consolidação das Leis do Trabalho- CLT; 

c) colaborar com o Estado, como órgão técnico e consultivo, nos estudos e 

soluções dos problemas que se relacionam com as suas categorias 

profissionais; 

d) promover o desenvolvimento cultural e profissional dos Corretores de Imóveis 

em geral em ambas as categorias profissionais, sejam de autônomos ou de 

empregados, através de realização e participação de eventos, cursos, 

congressos, palestras, fóruns, dentre outros versando temas inerentes à 

profissão; 

e) criar e manter sob a administração da Diretoria do Sindimóveis a Universidade 

Coorporativa do Sindicato dos Corretores de Imóveis (UNISINDIMÓVEIS/SC); 

f) estipular e cobrar contribuições a todos que participem das categorias 

profissionais representadas por este Sindicato, nos termos da legislação 

vigente 

g) celebrar contratos coletivos de trabalho para ambas as categorias profissionais 

tuteladas por este Sindicato. 

h) promover e efetuar negociações e celebrar dissídios coletivos para a categoria 

profissional dos corretores de imóveis empregados no Estado de Santa 

Catarina,    

i) propugnar pelo aperfeiçoamento da legislação profissional e social junto aos 

poderes públicos, aos órgãos ligados à profissão e aos de formação 

profissional 

j) interceder junto às autoridades competentes no sentido do rápido andamento e 

da solução de tudo o que diga respeito aos interesses da classe; 

k) tomar iniciativa, perante os poderes competentes, com a finalidade de pleitear 

ou modificar a instituição de leis, decretos, resoluções, portarias ou 

regulamentos de interesse da categoria profissional ou de seus filiados; 

l) discutir com as categorias profissionais e elaborar tabela de referência de 

honorários do corretor profissional liberal autônomo e formaliza-la perante o 

CRECI-SC para sua homologação e validação com efeitos jurídicos. 
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m)  atuar como Polo de Ensino Presencial e/ou EAD, tanto para a função de 

Técnico em Transações Imobiliárias quanto de nível superior na função de 

Tecnólogo em Negócios Imobiliários, em cursos próprios ou em parceria, assim 

como nos cursos que a FENACI vier a viabilizar através do Ministério da 

Educação, quando usará a sigla UNIMOVEIS BRASIL, e/ou da Secretaria 

Estadual de Educação, quando usará a sigla UNIMOVEIS-SC; 

 

Art. 3º - São deveres do Sindicato: 

 

a) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social; 

b) manter serviços de assistência jurídica para seus associados, no tocante ao 

exercício de sua profissão, excetuando-se questões particulares da sua relação 

jurídica com seu cliente ou potenciais clientes; 

c) colaborar com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis no combate ao 

exercício ilegal da profissão; 

d) respeitar e acatar os poderes constituídos, as leis e regulamentos pelos 

mesmos baixados; 

e) promover a conciliação nos dissídios trabalhistas e participar nas negociações 

coletivas de trabalho;  

f) manter serviços de assistência médica e dentária para os seus associados e 

respectivos dependentes, com recursos próprios e/ou através de convênio ou 

em comunidade; 

g) promover os entendimentos necessários para a obtenção de bolsas de estudo, 

quando possível, para os associados e  seus dependentes; 

h) efetuar estudos para aquisição de colônia de férias, quando possível, para seus 

associados e seus dependentes 

i) promover a assistência social e o lazer aos seus associados. 

 

Art. 4º - São condições para o funcionamento do Sindicato: 

a) observância das leis e dos princípios de moral e de compreensão dos deveres 

cívicos; 

b) abstenção de qualquer propaganda, não somente de doutrinas incompatíveis 

com as instituições e os interesses nacionais, mas, também, de candidaturas a 

cargos eletivos estranhos ao Sindicato; 
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c) inexistência do exercício nos cargos eletivos, cumulativamente com os 

empregos remunerados pelos Sindicatos, ou por Entidade de Grau Superior; 

d) gratuidade do exercício nos cargos eletivos, ressalvada a hipótese do 

afastamento total ou parcial do trabalho, na forma de que dispõe a lei e o 

presente Estatuto; 

e) mesmo qualquer gratificação de função aos Diretores, Presidente, Secretário e 

Tesoureiro, nunca excedente da importância de sua remuneração na profissão 

respectiva, em caso de afastamento do trabalho, seja total ou parcial, somente 

será possível por decisão da Assembléia Geral Especial convocada para tal 

fim; 

f) abstenção de quaisquer atividades compreendidas nas finalidades 

mencionadas na lei, inclusive as de caráter político partidárias; e 

g) não permitir a cessão gratuita ou remunerada da sede social a Entidade de 

índole político partidária. 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

 

Art. 5º - São direitos dos associados: 

a) gozar dos benefícios instituídos por este Estatuto; 

b) votar e ser votado; 

c) requerer ou representar por escrito, contra infração estatutária, perante a 

Diretoria, cabendo a decisão deste recurso para a Assembléia Geral; 

d) solicitar, por  escrito, qualquer informação sobre interesse  social, a qual lhe 

deverá ser fornecida dentro de 10 (dez) dias úteis; 

e) fazer parte da Diretoria, do Conselho Fiscal e da Representação da Categoria 

Profissional; 

f) propor a quem de direito, as medidas que julgar conveniente aos interesses 

dos associados; 

g) recorrer na forma estatutária, dos atos da Diretoria; e  

h) ser ouvido prévia e reservadamente, sempre que lhe for imputada qualquer 

falta. 
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Art. 6º - A todo indivíduo que participe da categoria profissional, devidamente inscrito no 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis, satisfazendo as exigências da legislação 

sindical e do Presente Estatuto, assiste o direito de ser admitido no Sindicato, salvo a falta 

de idoneidade devidamente comprovada, a critério da Diretoria ou da Assembléia Geral. 

 

Art. 7º - De todo o ato lesivo de direito, ou contrário a este Estatuto, emanados da 

Diretoria ou da Assembléia Geral, poderá qualquer associado recorrer, dentro de 30 

(trinta) dias, para a autoridade competente. 

 

Art. 8º - Perderá os seus direitos de associado, aquele que por qualquer motivo, deixar o 

exercício da categoria profissional, ou deixar de ser reconhecido como tal, pelo Conselho 

Regional ou Federal de Corretores de Imóveis.  

§ 1º- No caso de desemprego ou falta de trabalho, convocação para o Serviço 

Militar, o associado não perderá os seus direitos sindicais e ficará isento de 

qualquer contribuição. 

§ 2º- Os associados mencionados no parágrafo primeiro, não poderão exercer 

cargo de administração sindical ou de representação. 

§ 3º- Não estão sujeitos ao estabelecido no Art. 8º, os associados aposentados. 

 

Art. 9º- São deveres dos associados: 

a) pagar pontualmente as contribuições fixadas pela Assembléia Geral; 

b) comparecer às Assembléias Gerais e acatar suas decisões; 

c) bem desempenhar o cargo para o qual tenha sido eleito, nomeado ou indicado, 

e no mesmo haja sido investido; 

d) prestigiar por todos os meios o Sindicato, e propagar o espírito associativo 

entre os integrantes de sua categoria profissional; 

e) comparecer às sessões cívicas e comemorativas das datas nacionais, 

realizadas na sede social ou sob a convocação da Diretoria; 

f) não tomar deliberações que interessem à categoria profissional, sem o prévio 

pronunciamento do Sindicato; 

g) respeitar as leis e acatar as autoridades constituídas; 

h) cumprir e respeitar o presente estatuto; 
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i) apresentar a carteira sindical ou prova de quitação com a Tesouraria, sempre 

que tiver que invocar ou exercer seus direitos como associado, e zelar pela 

preservação e conservação do patrimônio moral e material do Sindicato; 

j) aceitar os encargos que lhe forem atribuídos pelo Presidente, pela Diretoria ou 

pela Assembléia Geral, salvo motivo de força maior, devidamente justificado; e 

k) dar conhecimento por escrito à Secretaria do Sindicato, de qualquer alteração 

de nome, firma ou denominação, assim como, a mudança de seus endereços e 

de firmas onde exerce as suas funções dentro de 10 (dez) dias após tal 

mudança, através de quaisquer meios de comunicação do Sindicato 

conhecidos e tornados públicos. 

 

Art. 10º- Os associados estão sujeitos às penalidades de suspensão e eliminação do 

quadro social. 

 § 1º- Serão suspensos os direitos dos associados: 

a) que desacatarem a Assembléia Geral ou a Diretoria; e 

b) que não quitarem suas anuidades até as datas fixadas. 

§ 2º- Serão eliminados do quadro social os associados: 

a) que sem motivo justificado, se atrasarem por 5 (cinco) anos consecutivos, no 

pagamento de suas contribuições;  

b) que tiver sua inscrição cancelada como Corretor de Imóveis pelo Conselho 

Regional ou Federal de Corretores de Imóveis, por qualquer motivo não 

constante das letras “c” e “d” deste artigo; 

c) que por má conduta, espírito de discórdia ou falta cometida contra o patrimônio 

moral ou material do Sindicato, se constituírem em elementos nocivos à 

Entidade, em conseqüência, eliminados pela Assembléia Geral; 

d) aqueles que tenham cassado seus registros profissionais pelos Conselhos 

Regionais ou Federal de Corretores de Imóveis, por falta cometida contra o 

patrimônio moral ou material destes órgãos; e 

§ 3º-Os infratores do Art. 10º, letra “b”, do parágrafo segundo do presente 

Estatuto, somente poderão requerer sua readmissão, comprovando, 

insofismavelmente, haver readquirido a condição de Corretor de Imóveis, pelos 

Conselhos Regionais e Federal de Corretores de Imóveis. 

§ 4º-As penalidades serão impostas pela Diretoria. 
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§ 5º-A aplicação das penalidades, sob pena de nulidade, deverá proceder à 

audiência do associado, o qual poderá aduzir por completo a sua defesa no prazo 

de 10 (dez) dias, a  contar  da notificação por escrito. 

§ 6º-Da penalidade imposta, caberá recurso à Assembléia Geral no prazo de 30 

(trinta) dias. 

§ 7º-A simples manifestação da maioria, não basta para a aplicação de quaisquer 

penalidades, as quais só terão cabimento nos casos previstos na lei e neste 

Estatuto. 

§ 8º-Para o exercício da atividade, a cominação de penalidades não implicará 

incapacidade, que só poderá ser declarada por autoridade competente, qual seja, 

o CRECI-SC. 

 

Art. 11º- Os associados que tenham sido eliminados do quadro social, incursos no artigo 

10º, parágrafo segundo, letras “a” e “c”, poderão reingressar no Sindicato, desde que o 

requeiram. 

§ 1º-No caso da alínea “a”, liquidando antes seus débitos e se reabilitando a 

critério da Diretoria. 

§ 2º-No caso das alíneas “c”, comprovando a absolvição, a cessação da conduta 

incompatível, ou cessação da argüição ou apoio às medidas prejudiciais à 

Entidade, a critério da Assembléia Geral. 

§ 3º-A eliminação com base nas alíneas “b” e “d”, será feita obrigatoriamente, a 

partir da data em que o Presidente ou a Diretoria Executiva tiver conhecimento 

oficial da aplicação da penalidade ali transcrita, independente de qualquer 

sindicância, inquérito ou notificação ao associado. 

§ 4º-Na hipótese de readmissão de que trata este artigo, o associado receberá o 

mesmo número de matrícula, sem prejuízo da contagem de tempo como 

associado. 

 

Art. 12º- Não serão readmitidos os associados eliminados por infração prevista no artigo 

10º, parágrafo segundo, letra “d”, do presente Estatuto. 
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CAPÍTULO III 

 

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

 

Art. 13º- As Assembléias Gerais serão soberanas nas resoluções não contrárias às leis 

vigentes, aos atos das autoridades constituídas e a este Estatuto. Suas deliberações 

serão tomadas por maioria absoluta de votos em relação ao total de associados quites, 

em primeira convocação, e em segunda, por maioria de votos dos associados presentes à 

sessão e quites com o sindicato, sendo que cada sócio terá um único voto, vedado o uso 

de procurações para votar.  

 

Parágrafo Único.- A convocação da Assembléia Geral será feita por Edital, publicado 

com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, no Diário Oficial Eletrônico de Santa 

Catarina, ou em jornal de grande circulação na base da sede territorial do Sindicato, bem 

como, afixada cópia da convocação na sede social, e se houverem, nas Delegacias do 

Sindicato, e no sítio do Sindicato na internet.  

 

Art. 14º- Realizar-se-ão Assembléias Gerais Extraordinárias observadas as prescrições 

anteriores a título de procedimentos de convocação e realização: 

 

a) quando o Presidente, a maioria da Diretoria, ou do Conselho Fiscal, julgar 

conveniente; e 

b) a requerimento de associados que representam no mínimo 1/5 dos que se 

encontrem em pleno gozo de seus direitos sindicais, os quais especificarão 

pormenorizadamente os motivos da convocação. 

 

Art. 15º- À convocação da Assembleia Geral Extraordinária, quando promovida e 

aprovada pela maioria da Diretoria, pelo Conselho Fiscal ou pelos associados que 

representem mínimo de 1/5 dos que se encontram em pleno gozo de seus direitos 

sindicais, não poderá opor-se o Presidente do Sindicato, que terá de tomar providências 

para sua realização, dentro de 5 (cinco) dias contados da entrada do requerimento na 

Secretaria, e em acordo com este Estatuto. 

§ 1º- Deverá comparecer à respectiva Assembleia, remotamente, sob pena de 

nulidade da mesma, no mínimo um integrante dos que a promoverem. 
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§ 2º- Na falta de convocação pelo Presidente, fa-lo-ão, expirando o prazo 

marcado neste artigo, aqueles que deliberarem realizá-la. 

 

Art. 16º- As Assembleias Gerais Extraordinárias só poderão tratar de assuntos para os 

quais foram convocados expressamente em edital de convocação, bem como sobre 

destituição da Diretoria e administradores e também alteração do estatuto deste 

Sindicato, em assembleia geral extraordinária especial; para tal, mediante votação com 

maioria absoluta de todos os associados presentes à assembleia e em caráter específico 

extraordinário especial, nos termos do artigo 59 do Código Civil Brasileiro em vigor.  

 

Art. 17º- Serão sempre tomadas por votação eletrônica, em plataforma digital apta e 

contratada para este fim, as deliberações da Assembléia Geral mediante maioria absoluta 

dos associados presentes à assembleia, contendo o Presidente voto de desempate, 

concernentes aos seguintes assuntos: 

a)eleição de associado para representação da respectiva categoria profissional, 

prevista em lei e/ou no presente Estatuto; 

b)tomada e aprovação das contas da Diretoria; 

c) aplicação do patrimônio; 

d)julgamentos de atos da Diretoria, relativos às penalidades impostas a 

associados; e 

e)pronunciamento sobre a relação ou dissídios de trabalho e participação nas 

negociações coletivas de trabalho. 

f) Destituição da Diretoria de que trata a segunda parte do artigo 16. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA ADMINISTRAÇÃO DO SINDICATO 

 

Art. 18º- A administração do Sindicato será exercida por uma Diretoria Administrativa 

constituída de no mínimo 7 (sete) e no máximo 13 (treze) membros efetivos, de uma 

Diretoria Executiva composta por 4 (quatro membros), e de um Conselho Fiscal 

constituído de 3 (três) membros efetivos e, ainda 2 (dois) Delegados Representantes 

efetivos, eleitos pela Assembléia Geral. A Diretoria Administrativa terá, ainda, no mínimo 7 
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(sete) e no máximo 13 (treze) suplentes e o Conselho Fiscal terá 3 (três) suplentes e, 2 

(dois) suplentes de Delegados Representantes. 

 

§ 1º- A Diretoria Administrativa do Sindicato será constituída dos seguintes 

cargos: Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Diretor 1º Secretário, 

Diretor 2º Secretário, Diretor 1º Tesoureiro, Diretor 2º Tesoureiro, Diretor de 

Eventos, Diretor de Convênios E Diretor de Relações Públicas. 

§ 2º- A recém criada Diretoria Executiva será composta pelo Presidente, 1º Vice 

Presidente, 1º Diretor Tesoureiro e 1º Diretor Secretário 

§ 3º - O mandato das Diretorias, do Conselho Fiscal e dos Delegados 

Representantes será de 3 (três) anos, sendo que não será vedada a recondução 

a qualquer cargo, inclusive ao mesmo, de qualquer um destes membros, para 

outros mandatos consecutivos ou subseqüentes, observado quanto ao Conselho 

fiscal o que dispõe o art. 30 deste estatuto. 

 

Art. 19º - Além de quaisquer outras atribuições contidas neste Estatuto, compete à 

Diretoria Administrativa: 

a) dirigir o Sindicato de acordo com a lei e o presente Estatuto, administrar o 

patrimônio social e promover o bem geral dos associados e da categoria 

profissional representada, 

b) propor reformar nos Estatutos, 

c) elaborar o regimento interno, 

d) cumprir e fazer cumprir as leis vigentes e as determinações das autoridades 

competentes, bem como, o Estatuto, Regimento Interno, decisões próprias e da 

Assembléia Geral, 

e) as contas da Entidade serão aprovadas pela respectiva Assembleia Geral, com 

prévio parecer do Conselho Fiscal, de acordo com a legislação em vigor, 

f) aplicar as penalidades previstas neste Estatuto, 

g) ao término do mandato, a Diretoria fará prestação de contas de sua gestão, do 

exercício financeiro correspondente levantado para esse fim, por contabilista 

habilitado, apresentando balanço das receitas e despesas e econômico no livro 

Diário, o qual, além da assinatura deste, conterá as do Presidente, Tesoureiro 

e do Conselho Fiscal, nos termos da lei e regulamentos em vigor, 



 12 

h) reunir-se ordinariamente trimestralmente, se necessário, e extraordinariamente 

sempre que o Presidente ou a maioria da Diretoria julgar conveniente, 

i) decidir sobre os casos omissos neste Estatuto, quando não importarem em 

alienações de bens imóveis do Sindicato, 

j) representar e defender os interesses da Entidade perante os poderes públicos, 

os Conselhos Regionais e Federal de Corretores de Imóveis, e às empresas, 

k) suspender os direitos de associados por um prazo nunca superior a 180 (cento 

e oitenta) dias, nos casos previstos neste Estatuto, 

l) fazer organizar, até o dia 30 (trinta) de janeiro de cada ano, a proposta do 

orçamento da receita e despesa para o corrente exercício, contendo a 

descriminação das mesmas e submetendo-a para aprovação da Assembléia 

Geral, após o que deverá providenciar a sua publicação no sítio do Sindicato 

na internet consoante o que dispõe a lei, e  

 

Art. 20º - Ao Presidente compete: 

a)representar o Sindicato perante a administração pública e em juízo, podendo 

delegar poderes; 

b)convocar ou ordenar a convocação das reuniões de Diretoria, Assembléias 

Gerais, presidindo àquelas e instalando as desta última; 

c) assinar, física ou digitalmente conforme o caso, as atas das sessões, atestados, 

carteiras de associados e todos os papéis e/ou arquivos digitais que dependam 

de sua assinatura, bem como, rubricar os livros da Secretaria e Tesouraria; 

d)ordenar as despesas autorizadas, visar cheques e contas juntamente com o 

tesoureiro; 

e)ordenar o pagamento de despesas ordinárias de até o valor de 10 (dez) salários 

mínimos em vigor;  

f) aplicar as penalidades impostas pela Diretoria; 

g)aplicar as penalidades impostas pela Assembléia Geral; 

h)cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, especialmente a relativa à 

administração sindical, bem como, o presente Estatuto; 

i) autorizar as despesas necessárias; 

j)  nomear ou admitir funcionários, fixar seus vencimentos, levando ao 

conhecimento da Diretoria em sua primeira reunião após o ato, e da 

Assembléia Geral no fim de cada exercício; e 
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k)  nomear assessores jurídicos, contábil e outros que sejam necessários ao bom 

funcionamento dos diversos setores da Entidade, fixando-lhes remuneração e 

dando conhecimento à Diretoria na primeira reunião mensal a se realizar, e à 

Assembléia Geral no fim de cada exercício. 

Parágrafo Único- O Presidente só não presidirá os trabalhos nas reuniões de 

Diretoria ou nas Assembléias Gerais, ainda que indicado e aclamado pelos 

presentes, quando estiver em discussão a aprovação de suas contas ou atos 

em que tenha interesse direto. 

 

Art. 21º - Ao 1º Vice Presidente compete substituir o Presidente e a desempenhar todas 

as suas funções e atribuições, em seus eventuais impedimentos. Ao 2º Vice-Presidente 

compete substituir o 1º Vice Presidente, em suas faltas ou impedimentos, em todas as 

suas atribuições. 

           

Art. 22º - Ao 1º Secretário compete: 

a) organizar a correspondência do Sindicato; 

b) ter sob sua guarda e responsabilidade o arquivo do sindicato, não relacionado 

com a Tesouraria 

c) redigir e ler as atas das reuniões de Diretoria e das Assembléias Gerais; 

d) dirigir e fiscalizar os trabalhos da Secretaria; 

e) preparar as certidões e atestados requeridos ao Presidente, e por este 

despachados; 

f) encaminhar ao Presidente, depois de devidamente informados, os papéis, 

processos, carteiras de associados e demais documentos que dependam de 

sua assinatura física e/ou digital; 

g) convocar as Assembléias Gerais e reuniões de Diretoria ordenadas pelo 

Presidente; 

h) apresentar à Diretoria, quando solicitado, relatório das atividades da Secretaria;  

i) fornecer recibos aos associados, das petições sobre convocação de 

Assembléias Gerais Extraordinárias; e 

j) prestar esclarecimentos ao Presidente ou a Diretoria, na forma e quando 

solicitado. 
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Art. 23º - Ao 2º Secretário compete substituir o 1º Secretário; em seus impedimentos e 

em todas as suas atribuições.  

 

Art. 24º - Ao 1º tesoureiro compete: 

a) ter sob sua guarda e responsabilidade os valores do sindicato; 

b) Assinar os cheques juntamente com o Presidente e efetuar os pagamentos e 

recebimentos autorizados; 

c) dirigir e fiscalizar os trabalhos da Tesouraria, mantendo-a em ordem; 

d) manter em ordem, controle e responsabilidade, o fichário, físico e/ou digital, no 

qual consta recebimentos de anuidades, imposto sindical e outras rendas;  

e) apresentar ao Conselho Fiscal balanços anuais, ou quando solicitados; 

f) recolher o dinheiro da Entidade aos bancos; 

g) administrar aplicativos bancários da Entidade; 

h) prestar informações por escrito e/ou digitalmente ao Presidente, aos membros 

da Diretoria e/ou do Conselho Fiscal, na forma e sempre que for solicitado;  

i) cumprir imediatamente as autorizações e pagamentos ordenados pelo 

Presidente e/ou Diretoria; e 

j) manter e arquivar em ordem os talões, recibos e os demais documentos 

físicos e/ou digitais referentes a Tesouraria. 

Parágrafo Único- É vedado ao Tesoureiro conservar no caixa, importância 

superior a 10 (cinco) salários mínimos em vigor, obrigando-se a depositar na rede 

bancária e em conta do Sindicato as importâncias excedentes. 

 

Art. 25º - Ao 2º Tesoureiro compete substituir o 1º Tesoureiro em suas faltas e 

impedimentos. 

 

Art. 26º - Compete ao Diretor de Eventos, em conjunto com os demais Diretores, elaborar 

o programa de eventos a serem promovidos anualmente pelo Sindicato, bem como, 

participar ativamente da programação de Entidades afins, para os quais o Sindicato tenha 

sido convidado a participar oficialmente. Para tanto, deverá contactar e contratar 

palestrantes, escolher locais, dias e horários dos mesmos, e ainda, todo o material 

pertinente às programações, sempre submetendo-os à apreciação da Diretoria. 
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Art. 27º - Compete ao Diretor de Convênios utilizar os meios necessários e disponíveis à 

concretização de convênios nas áreas de saúde, educação e lazer, e outros afins de 

interesse do Sindicato, seus associados e familiares. 

 

Art. 28º - Compete ao Diretor de Relações Públicas, administrar os interesses do 

Sindicato na área das comunicações, divulgando as promoções, eventos e 

acontecimentos de interesse da classe, utilizando para isto, contatos pessoais, mala 

direta, relatórios, sites, jornais, revistas, rádio e TV, e ainda, acompanhar demais 

Diretores da Entidade em visitas públicas, cursos, feiras e exposições itinerantes e outros. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Art. 29º - Fica criada através deste Estatuto a Diretoria Executiva.  

§ 1º - A recém criada Diretoria Executiva será composta pelo Presidente, 1º Vice 

Presidente, 1º Diretor Tesoureiro e 1º Diretor Secretário, que, na falta, serão 

substituídos pelos seus suplentes imediatos; 

§ 2º - O mandato será de 3 (três) anos, sendo que não será vedada a recondução 

a qualquer cargo, inclusive ao mesmo, de qualquer um destes membros, para 

outros mandatos consecutivos ou subseqüentes.  

§ 3º - A Diretoria Executiva terá como atribuição agilizar, promover e materializar 

o cumprimento das demandas já aprovadas nas assembleias, inclusive para fins 

de cumprimento de decisões e de acordos administrativos, extrajudiciais e/ou 

judiciais. 

§ 4º - A Diretoria Executiva será a responsável pela assinatura de documentos e 

escrituras públicas visando materializar a alienação de bens prevista neste 

Estatuto; 

 

CAPÍTULO VI 

 

DO CONSELHO FISCAL 
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Art. 30º- O Sindicato terá um Conselho Fiscal constituído de 3 (três) membros efetivos, 

eleitos pela Assembléia Geral, e com igual número de suplentes, limitando-se sua 

competência à fiscalização da gestão financeira do Sindicato. 

§ 1º - O mandato do Conselho Fiscal será de 3 (três) anos, vedada a recondução 

contínua ao cargo na forma do Art. 18º, parágrafo 2º, ficando autorizada 

recondução alternada. 

§ 2º - O Conselho Fiscal elegerá seu Presidente, que escolherá o Secretário. 

§ 3º - O parecer sobre o balanço, previsão orçamentária e suas alterações, 

deverá constar da Ordem do Dia da Assembléia geral Ordinária, para esse fim 

convocada, nos termos da lei e regulamento em vigor. 

 

Art. 31º - Além das atribuições expressamente declaradas no presente Estatuto, ao 

Conselho Fiscal compete: 

a) cumprir e colaborar para o cumprimento das disposições deste Estatuto;  

b) convocar imediatamente a Assembléia Geral, em casos de irregularidade 

praticadas por qualquer membro da Diretoria, no desempenho de seu 

mandato. 

c) prestar contas à Diretoria Executiva, quando solicitado, sobre os 

relatórios da Diretoria Administrativa;  

d)  examinar as Contas da Diretoria Administrativa fiscalizando os 

balancetes mensais e anuais, os livros e documentos do sindicato, 

visando-os e emitindo parecer conclusivo; 

e)  aprovar ou rejeitar as respectivas contas, emitindo parecer para a 

Diretoria; 

f)  exarar parecer no balanço geral, que será anexado ao relatório anual da 

Diretoria Administrativa; 

g)  denunciar para a Diretoria e demais pessoas ou Autoridades 

Competentes, eventuais fraudes, crimes ou ilicitudes eventualmente 

verificados na administração deste Sindicato, sugerindo as medidas a 

serem adotadas; 

h) levar ao conhecimento da Diretoria eventuais erros ou irregularidades 

nas contas da entidade, sugerindo as medidas cabíveis. 

i) Em cumprimento ao disposto no artigo 54, inciso VII, do Código Civil 

Brasileiro, efetuar prestação de contas formal e periódica a cada ano, 
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mediante apresentação e publicação de balanço ou relatório, a ser 

disponibilizado a todos os interessados no sítio do Sindicato na internet. 

 

Parágrafo Único – Neste último caso, a Assembléia será dirigida pelo 

Presidente do Conselho Fiscal e, na sua falta, por um de seus membros. 

 

Art. 32º - O Conselho Fiscal se reunirá, validamente, com a presença da maioria de seus 

membros. 

 

Art. 33º - Os suplentes do Conselho Fiscal, serão convocados quando nos impedimentos 

temporários dos membros efetivos, ou quando forem destituídos. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA PERDA DO MANDATO 

 

Art. 34º - Os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e os Delegados Representantes, 

perderão seus respectivos mandatos, nos seguintes casos: 

a) por malversação ou dilapidação do Patrimônio Social; 

b) por grave violação deste estatuto; 

c) por abandono do cargo na forma prevista no parágrafo 1º do Art. 39º deste 

Estatuto; 

d) por aceitação ou solicitação de transferência que importe em afastamento do 

exercício do cargo; e 

e) por infração prevista na letra “c” e “d” do parágrafo 2º do Art. 10º do presente 

Estatuto.  

§ 1º - A perda do mandato será declarada pela Assembléia Geral. 

§ 2º - Toda suspensão ou destituição do cargo administrativo, deverá ser 

precedida de notificação que assegure o pleno direito de defesa, cabendo recurso 

na forma deste Estatuto. 

 

Art. 35º - Na hipótese da perda de mandato, as substituições se farão de acordo com o 

que dispõe os Arts. 36º e 37º. 
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CAPÍTULO VIII 

 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

 

Art. 36º - A convocação dos suplentes, quer para a Diretoria, quer para o Conselho 

Fiscal, compete ao Presidente ou seu substituto legal, e obedecerá ao interesse do cargo 

a ser preenchido. 

Parágrafo Único – Quando vagar a 2ª Presidência, 2ª Tesouraria ou 2ª 

Secretaria, o convocado assumirá o cargo vago diretamente dentre os suplentes, 

convocados pelo Presidente ou seu substituto legal, obedecendo ao interesse do cargo a 

ser preenchido. 

 

Art. 37º - Havendo renúncia ou destituição de qualquer membro da Diretoria, substituirá  

automaticamente o substituto legal previsto neste Estatuto, ou o suplente convocado. 

§ 1º - As renúncias serão comunicadas por escrito, com firmas reconhecidas, ao 

Presidente do Sindicato.  

§ 2º - Em se tratando de renúncia do Presidente do Sindicato, será esta 

comunicada, igualmente por escrito e com firma reconhecida, ao seu substituto 

legal, que dentro de 48 (quarenta e oito) horas, reunirá a Diretoria para ciência do 

ocorrido. 

 

Art. 38º - Se ocorrer renúncia coletiva da Diretoria e do Conselho Fiscal, e não havendo 

suplentes para preenchimentos dos cargos vagos, o Presidente, ainda que resignatário, 

convocará a Assembléia Geral, a fim de que esta constitua uma Junta Governativa, dando 

ciência de forma digital, preferencialmente por email, à Federação Nacional dos 

Corretores de Imóveis- Fenaci, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

Art. 39º - A Junta Governativa provisória, constituída nos termos do artigo anterior, 

realizará novas eleições no prazo máximo de 90 (noventa) dias, para a investidura dos 

cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, cujos eleitos, terão seu mandato expirado no prazo 

em que terminaria o mandato da Diretoria renunciante, de conformidade com as normas 

eleitorais contidas neste Estatuto. 
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Art. 40º - Em caso de abandono de cargo, proceder-se-à na forma dos artigos anteriores, 

não podendo, entretanto, o membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal, que houver 

abandonado o cargo ou dele destituído, ser eleito para qualquer mandato de 

administração sindical de representação da classe, em qualquer dos órgãos da categoria, 

em Conselhos Regionais, Federal, Sindicatos e Confederações, no mandato que se 

seguir ao do abandono. 

§ 1º - Considera-se abandono de cargo, a ausência não justificada a 3 (três) 

reuniões sucessivas da Diretoria, ou do Conselho Fiscal. 

§ 2º - A destituição será considerada definitiva a partir da decisão da Assembléia 

Geral, embora produza seus efeitos desde que declarada, na forma do presente 

Estatuto. 

 

Art. 41º - Ocorrendo o falecimento de qualquer membro da Diretoria ou do Conselho 

Fiscal, proceder-se-á na forma do Art. 37º e seus parágrafos. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DAS ELEIÇÕES NO SINDICATO 

 

Art. 42º - As eleições nesta Entidade, serão realizadas em conformidade com o disposto 

neste Estatuto Social. 

 

SEÇÃO I 

 

DA ÉPOCA DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 43º - As eleições para escolha dos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e 

Delegados Representantes, serão realizadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, e 

no mínimo de 30 (trinta) dias corridos que antecederem ao término do mandato vigente. 

§ 1º - O mandato dos membros eleitos será de 3 (três) anos, a iniciar-se em 1º de 

janeiro e término em 31 de dezembro. 

§ 2º - Ao assumir o cargo, o eleito prestará, por escrito e solenemente, o 

compromisso de respeitar no exercício do mandato, a Constituição, as leis 

vigentes e o Estatuto da Entidade. 
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SEÇÃO II 

 

DA ELEGIBILIDADE 

 

Art. 44º - São elegíveis na Entidade, Corretores de Imóveis associados desta Entidade 

Sindical, inclusive aposentados, que preencham as condições estabelecidas no Estatuto 

Social, e não ocorram em qualquer dos impedimentos estabelecidos e expressos na 

legislação em vigor, e no presente Estatuto. 

Parágrafo Único – A aceitação do cargo de Presidente, secretário ou Tesoureiro, na 

Diretoria desta Entidade Sindical, importa na obrigação de residir no Estado de Santa 

Catarina 

 

Art. 45º - É eleitor todo associado que, na data da eleição, estiver em pleno gozo de seus 

direitos sociais, conferido neste Estatuto. 

Parágrafo Único – O exercício do direto do voto é assegurado a qualquer associado, 

inclusive ao aposentado, em desemprego, ou em falta de trabalho, e ao convocado para 

prestação de serviço militar. 

 

Art. 46º - A relação contendo nome dos associados em condições de votar será 

elaborada com antecedência de 10 (dez) dias úteis da data da eleição, e será, nesse 

mesmo prazo, afixada em local de fácil acesso na sede da Entidade e publicado no sítio 

do Sindicato na internet, para consulta por todos os interessados, e fornecida mediante 

requerimento, a um representante de cada chapa registrada. 

 

SEÇÃO III 

 

DO VOTO 

 

Art. 47º - O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências: 

a) cadastro do associado apto a votar na plataforma virtual de votação idônea e 

apta a tanto, que será contratada pelo Sindicato; 

b) obtenção de login e senha, pessoal e intransferível, através da referida 

plataforma, que será obtido por email enviado ao votante pela referida 

plataforma; 
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c) é vedado permitir que outra pessoa vote virtualmente com seu login e senha 

 

SEÇÃO IV 

 

DA CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

  

Art. 48º - As eleições serão convocadas pelo Presidente, por Edital resumido, publicado 

no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Santa e no site da Entidade, com antecedência 

máxima de 60 (sessenta) dias e mínima de 30 (trinta) dias antes da realização do pleito. 

§ 1º - A cópia do Edital, a que se refere este artigo, bem como, a do edital 

completo, deverão ser afixadas na sede da Entidade, e em suas Delegacias 

Regionais, se houverem eleições nestas, e no site da Entidade. 

§ 2º - O Edital de Convocação deverá conter obrigatoriamente: 

a) data, horário e plataforma digital de votação; 

b) prazo para registro de chapas, e horário de funcionamento da Secretaria 

da Entidade, e se for o caso, das Delegacias Regionais; e 

c) data, horário e plataforma digital de votação da segunda votação, se 

necessária, em caso de empate, sendo observado ao Art. 67º e seus 

itens. 

§ 3º - Sempre que possível, a divulgação das eleições deverá ser 

complementada por qualquer meio publicitário. 

 

SEÇÃO V 

 

DO REGISTRO DE CHAPAS 

 

Art. 49º - O prazo para registro de chapas será de 15 (quinze) dias úteis (eu incluí), 

contados da data da publicação do Edital no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Santa 

Catarina, que será divulgado no sítio do sindicato na internet e afixado na sede da 

Entidade 

§ 1º - O registro de chapas, far-se-á, exclusivamente, na Secretaria da Entidade, 

durante o expediente deste, que deverá ser no mínimo de 6 (seis) horas, devendo 

permanecer na sede da Entidade pessoa habilitada para atender aos 
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interessados e prestar informações concernentes ao processo eleitoral, receber 

documentação e fornecer o correspondente recibo. 

§ 2º - O requerimento do registro de chapas, em 2 (duas) vias, endereçado ao 

Presidente do Sindicato, assinado por qualquer dos candidatos que a integram, 

será instruído com os seguintes documentos: 

a) ficha de qualificação de cada um dos candidatos em 2 (duas) vias, 

devidamente assinadas pelo próprio candidato qualificado; 

b) certidão de quitação expedida pelo Sindicato; 

c) certidão de quitação expedida pelo Creci da região; e 

d) cópia autenticada da carteira de identidade e CPF. 

e) endereço de e-mail para correspondência digital, que será considerado válido 

durante todo o pleito; 

 

Art. 50º - Não podem ser eleitos para cargos administrativos, ou de representação, nem 

permanecer no exercício destes cargos: 

a) os que não tiverem definitivamente aprovadas suas contas de exercício de 

cargo de administração 

b) os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical, Creci, 

Cofeci, Federação ou Confederação; 

c) os inscritos há menos de 1 (um) ano no Creci da região;  

d) os que tiverem sido condenados por crime doloso, enquanto persistirem os 

efeitos da pena; 

e) os que não estiverem no gozo de seus direitos políticos; 

f) os que não contarem pelo menos 1 (um) ano no quadro social da entidade; 

g) os que atuarem com má conduta, devidamente comprovada; e  

h) os que tenham sido destituídos de cargo administrativo ou de representação 

sindical. 

 

Art. 51º - Será recusado o registro de chapa que não apresentar o número total de 

candidatos a efetivos e suplentes, e definição do preenchimento dos cargos efetivos, 

previstos nos Estatutos, bem como, a indicação de 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) 

suplentes, para Delegados Representantes na Fenaci.  

§ 1º - Verificando-se irregularidade na documentação apresentada, o Presidente 

notificará o interessado (requerentes) através do e-mail fornecido no requerimento 
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de registro de chapa, para que promova a correção no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas úteis após a data e horário do comprovante digital de entrega do e-

mail, sob pena de recusa do registro da chapa. 

 

Art. 52º - Encerrado o prazo de registro de chapas, o Presidente da entidade 

providenciará a imediata lavratura da ata correspondente, consignando em ordem 

numérica de inscrição todas as chapas e os nomes dos candidatos efetivos e suplentes, a 

cada cargo. 

§ 1º - No prazo de 72 (setenta e duas) horas úteis, o Presidente fará a relação 

nominal das chapas registradas, que será afixada em local de fácil acesso, na 

sede da entidade, e se necessário, nas Delegacias Regionais, e no site da 

Entidade, e declarará aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para impugnação de 

candidaturas. 

§ 2º - Ocorrendo renúncia formal de candidatos após o registro da chapa, o 

Presidente da entidade afixará cópia deste pedido no quadro de avisos da sede 

da entidade, e no sítio desta na internet, para conhecimento dos associados. 

§ 3º - A chapa de que fizerem parte candidatos renunciantes poderá concorrer 

desde que os demais candidatos, entre efetivos e suplentes, bastem para o 

preenchimento de todos os cargos efetivos. 

 

Art. 53º - Quando o associado for empregado, o Sindicato fornecerá ao mesmo, e 

individualmente, comprovantes do registro da candidatura no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas úteis e comunicará por escrito à empresa, no mesmo prazo, o dia e a hora do 

pedido de registro da candidatura de seu empregado. 

Parágrafo Único – Além do previsto neste artigo, deverá o Sindicato comunicar, por 

escrito, a empresa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a posse do candidato, 

caso eleito. 

 

Art. 54º - É vedado ao empregado da entidade candidatar-se em qualquer eleição, para 

qualquer cargo de representação. 

 
Art. 55º - Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de chapa, o Presidente da 

entidade, dentro de 48 (quarenta e oito) horas útes, providenciará nova convocação da 

eleição. 
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SEÇÃO VI 

 

ADIAMENTO DO PLEITO 

 

Art. 56º - Circunstâncias graves, como epidemias, convulsões sociais, e outras, poderão 

impedir a realização do pleito na data marcada, exigindo o seu adiamento, devendo no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis, ser marcada nova data para as eleições. 

 

SEÇÃO VII 

 

DA IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

Art. 57º - O prazo de impugnação de candidatura é de 5 (cinco) dias úteis contados da 

afixação na sede e da publicação no site da entidade, que deverão se dar na mesma 

data, da relação nominal das chapas registradas. 

§ 1º - A impugnação somente poderá versar sobre as causas de inegebilidade 

prevista no estatuto da entidade e nestas normas. Será proposta através de 

requerimento fundamentado, dirigido ao Presidente do sindicato, entregue contra 

recibo na secretaria da entidade.  

§ 2º - No encerramento do prazo para impugnação, lavrar-se-á o competente 

“termo de encerramento”, em que serão consignadas as impugnações propostas, 

destacando-se nominalmente os impugnantes e os candidatos impugnados. 

§ 3º - Cientificado oficialmente, em 48 (quarenta e oito) horas, pelo Sindicato, o 

candidato impugnado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar suas 

contrarrazões. Instruído o processo, deverá novamente se pronunciar ao 

sindicato, que remeterá toda a documentação à Fenaci, que dará sua decisão ao 

caso em definitivo.  

§ 4º - A chapa de que fizerem parte os candidatos impugnados poderá concorrer 

desde que os demais candidatos, entre efetivos e suplentes, bastem ao 

preenchimento de todos os cargos efetivos. 

 

SEÇÃO VIII 

 

DA PLATAFORMA DIGITAL DE VOTAÇÃO 
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Art. 58º - A plataforma digital de votação será contratada pelo Sindicato em tempo hábil e 

deverá ser idônea e apta a intermediar o pleito. 

 

Art. 59º - A pessoa jurídica titular da plataforma digital de votação não pode contar com 

associados do Sindicato no seu quadro societário, assim como nenhum associado poderá 

manter qualquer vínculo com a plataforma e/ou com os sócios desta e seus cônjuges e 

parentes diretos e/ou colaterais até 2º grau, inclusive, ainda que por afinidade; 

 

Art. 60º - Os administradores e/ou sócios proprietários da plataforma não poderão manter 

contato pessoal físico com membros de Diretoria Executiva durante o período de votação, 

restringindo-se a comunicação pelo email e/ou whatsapp do Sindicato.  

 

Art. 61º - Os trabalhos eleitorais da plataforma digital de votação terão a duração mínima 

de 6 (seis) horas contínuas, observadas sempre as horas de início e encerramento 

previstas no Edital de Convocação. 

 

Art. 62º - A plataforma digital de votação emitirá, antes do início do pleito, o relatório 

inicial (Zeresima) mostrando que a urna digital está zerada, e, às 17 (dezessete) horas, 

quando encerrado o horário de votação, será emitido o resultado e também o relatório dos 

votantes, com o posterior envio de e-mail ao sindicato informando que a votação fora 

criptografada. 

 

SEÇÃO IX 

 

DA APURAÇÃO DIGITAL DOS VOTOS 

   

Art. 63º - A apuração dos votos se dará através da própria plataforma digital de votação 

que, após findo o período de votação previsto no edital, emitirá relatório do resultado da 

votação e, após, relatório criptografado do mesmo para eventual conferência pelos 

associados interessados. 

 

Art. 64º - Nas eleições para cargo de Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 

Representantes, será eleita a chapa e/ou, no caso, o candidato que obtiver maioria 

simples de votos válidos, entre os concorrentes. 
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Art. 65º - Finda a apuração, o Presidente proclamará eleita a chapa, ou candidatos, 

lavrando a ata dos trabalhos eleitorais. 

§ 1º - A ata mencionará, obrigatoriamente: 

a) dia e hora da abertura e encerramento dos trabalhos; 

b) a plataforma digital de votação utilizada. 

c) resultado geral do pleito, especificando-se o número de votantes, votos válidos 

e votos atribuídos a cada chapa registrada, votos em branco e nulos. 

d) Número total de eleitores que votaram, e; 

e) Proclamação dos eleitos. 

§ 2º - A ata geral de apuração será assinada pelo Presidente e demais membros 

da Diretoria Executiva. 

 

Art. 66º - Se o número de votos válidos for superior à diferença entre as duas chapas 

mais votadas, não haverá proclamação dos eleitos, cabendo ao Presidente da Entidade 

realizar eleições suplementares, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, limitadas aos 

eleitores constantes da lista de votos anulados. 

 

Art. 67º - Em caso de empate entre as chapas mais votadas, o desempate se fará 

observando a seguinte condição: 

a) pelo somatório do tempo de filiação ao Sindicato, dos candidatos e membros 

efetivos; e 

b) persistindo ainda o empate, realizar-se-ão novas eleições no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, limitadas às chapas em questão. 

 

Art. 68º - A fim de assegurar eventual recontagem de votos, o relatório criptografado do 

resultado da votação na plataforma digital de votação por esta emitido após o final do 

período de votação permanecerá sob a guarda da plataforma pelo prazo de 60 dias úteis 

após a proclamação do resultado final da eleição, visando conferência por qualquer 

associado, mediante pedido justificado realizado diretamente à plataforma. 

 

SEÇÃO X 

 

DAS NULIDADES 
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Art. 69- Será anulada a eleição quando, mediante recursos formalizados nos termos 

deste Estatuto, ficar comprovado: 

a) que foi realizada em dia, hora e local (plataforma) diversos dos designados no 

Edital de Convocação, ou encerrada a coleta de votos antes da hora 

determinada no edital. 

b) que foi preterida qualquer das formalidades essenciais estabelecidas neste 

Estatuto; 

c) que não foi cumprido qualquer dos prazos estabelecidos neste Estatuto;  

d) que foi encerrada a coleta de votos depois da hora determinada para seu 

término.  

e) ocorrência de vício ou fraude que comprometa sua legitimidade, importante 

prejuízo a qualquer candidato ou chapa concorrente. 

Parágrafo Único – A anulação do voto não implicará na anulação da eleição 

como um todo salvo se o número de votos anulados for igual ou superior ao da diferença 

entre as duas chapas mais votadas. 

 

Art. 70º - Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe tenha dado causa. 

 

Art. 71º - Anuladas as eleições nesta Entidade, outras serão convocadas no prazo de 30 

(trinta) dias úteis, a contar da data da publicação do despacho anulatório, exarado pela 

Fenaci. 

 

SEÇÃO XI 

 

DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Art. 72º - Ao Presidente da Entidade Sindical cabe zelar para que se mantenha 

organizado o processo eleitoral, em duas vias, constituída a primeira dos documentos 

originais. São peças essenciais do processo eleitoral: 

a) edital de folha do Diário Oficial em que se publicou o aviso resumido da 

convocação da eleição; 



 28 

b) cópias dos requerimentos de registro das chapas e as respectivas fichas de 

qualificação individual dos candidatos, certidões, do Sindicato e do Creci da 

região, e demais documentos de identificação; 

c) relação dos associados em condições de votar; 

d) lista de votação; 

e) atas do andamento da votação na plataforma digital e da apuração dos votos; 

f) cópias das impugnações, dos recursos e respectivas contra- razões; e 

g) termo de posse. 

Parágrafo Único – Não interposto recurso para o Sindicato ou Fenaci, o processo 

eleitoral será arquivado na sede da entidade e remetida uma via para a Fenaci. 

 

SEÇÃO XII 

 

DOS RECURSOS 

 

Art. 73º - O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

data de encerramento do pleito. 

§ 1º - Os recursos, nesta entidade serão propostos por qualquer associado em 

pelo gozo de seus direitos sociais. 

§ 2º- O recurso e os documentos de prova que lhe forem anexados, serão 

apresentados em duas vias, contra recibos, na Secretaria desta entidade, e 

juntado os originais à primeira via do processo eleitoral. A Segunda via do recurso 

e os documentos que o acompanham, serão entregues também, contra recibos e 

em até 24 (vinte e quatro) horas, ao recorrido, que terá prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, para oferecer contra-razões. 

§ 3º - O recurso ao Sindicato e/ou à Fenaci, não suspenderá a posse dos eleitos, 

salvo se provido antes da posse. 

 

Art. 74º - Competirá à Diretoria Executiva em exercício, dentro de 10 (dez) dias úteis da 

realização das eleições e não tendo havido recurso, dar publicidade ao resultado do pleito 

pelos mesmos meios de publicidade da eleição e tambem no sítio da entidade na internet, 

empossar os eleitos em seus respectivos cargos, em até 30 dias úteis após a publicação 

do resultado da eleição. 

 



 29 

Art. 75º - Os prazos constantes no presente Estatuto, serão computados, excluído o dia 

de início e prorrogado para o primeiro dia útil se o vencimento cair em Sábado, Domingo 

ou feriado. 

Art. 76º - À Fenaci compete suprimir as lacunas, dirimir as dúvidas surgidas na aplicação 

destas normas eleitorais, e decidir sobre os casos omissos. 

Parágrafo Único – Das deliberações da Fenaci, poderá haver recurso para  a 

Assembléia Geral. 

 

SEÇÃO XIII 

 

DO PRAZO DA ELEIÇÕES 

 

Art. 77º - A votação será eletrônica através de plataforma digital de votação que será 

contratada pelo sindicato dentre aquelas idôneas e aptas a tanto, e será realizada das 9h 

até as 17h, cabendo ao Presidente executar e fazer cumprir o procedimento da eleição, 

tudo conforme explicitado na Seção VIII deste estatuto.  

 

CAPÍTULO X 

 

DO PATRIMÔNIO DO SINDICATO 

 

Art. 78 - Constitui o patrimônio do Sindicato: 

a) as contribuições dos associados; 

b) as doações e legados; 

c) bens, os valores adquiridos e as rendas pelos depósitos; e  

d) multas e outras rendas eventuais, como taxas de certidões, de quitações, de 

baixa, médicas e odontológicas, de administração de plano de saúde e 

odontológico, etc. 

§ 1º - A importância estipulada no art. 9º, iten “a”, deste Estatuto, não poderá 

sofrer alteração mais de uma vez no mesmo exercício financeiro. 

§ 2º - Nenhuma contribuição poderá ser imposta aos associados, além das 

determinadas por lei, no presente Estatuto e no contrato de administração de 

plano de saúde e odontológico no qual o Sindicato figurar como administrador. 
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Art. 79 - As despesas do sindicato correrão por rúbrica prevista em lei e nas instruções 

vigentes. 

 

Art. 80º - A administração do patrimônio do Sindicato, constituída pela totalidade de bens 

que o mesmo possuir, compete à Diretoria. 

 

Art. 81- Os títulos de rendas e os bens imóveis só poderão ser alienados após prévia 

autorização da Assembléia Geral, reunida com a presença da maioria absoluta dos 

associados a ela presentes e com direito a voto.  

§ 1º - A decisão da assembleia prevista no caput deste artigo somente terá 

validade, se adotada pelo mínimo de dois terços dos presentes.  

§ 2º - A alienação latu sensu de qualquer imóvel do sindicato será efetuada pela 

Diretoria Executiva da entidade, após a decisão da Assembleia Geral na qual 

assim restar decidido, mediante concorrência pública, com edital publicado no 

Diário Oficial Eletrônico do Estado de Santa Catarina e site da Entidade, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis.  

§ 3º - Em caso de pagamento de condenação judicial e/ou acordo judicial visando 

transacionar desta condenação, fica dispensada a concorrência pública acima 

prevista, sendo suficiente para a alienação latu sensu do imóvel tão somente que 

tal seja autorizada pela assembleia, cabendo à Diretoria Executiva materializar a 

alienação nos autos e/ou nos cartórios de título e documentos e de imóveis 

competentes. 

§ 4º - Os recursos destinados ao pagamento total ou parcial de bens imóveis 

adquiridos, serão consignados obrigatoriamente no orçamento anual da entidade. 

 

Art. 82- No caso de dissolução, por se achar o Sindicato incurso nas leis que definem 

crime contra a personalidade internacional, à segurança e à estrutura do Estado e a 

Ordem Político Social, os bens, pagas as dívidas decorrentes de suas responsabilidades, 

serão rateadas entre os associados quites à época, proporcionalmente ao tempo de 

filiação de cada um. 

 

Art. 83º - Os atos que importem a malversação ou dilapidação do patrimônio do Sindicato, 

são equiparados a crime de peculato, julgado e punido de acordo com a legislação penal 

em vigor. 
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Art. 84 - No caso de dissolução do Sindicato, excluindo-se o constante do art. 86º, e o 

que só se dará por deliberação expressa da Assembléia Geral, para esse fim convocada, 

o seu patrimônio, pagas as dívidas legítimas e decorrentes de suas responsabilidades, e 

em se tratando de numerário em caixa e bancos e em poder de credores diversos, será 

depositado em conta bloqueada e remunerada na Caixa Econômica Federal, e será 

restituído ao Sindicato da mesma categoria, que vier a ser fundado na mesma base 

territorial. 

 

CAPÍTULO XI 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 85 - Dentro da respectiva base territorial, o Sindicato, quando julgar do interesse 

geral e oportuno, instituirá Delegacias Regionais ou Seções, para melhor proteção a seus 

associados e a categoria representada. 

 

Art. 86º - Serão nulos de pleno direito e de nenhum efeito os atos praticados com o 

objetivo de desvirtuar a aplicação dos preceitos contidos na lei e no presente Estatuto. 

 

Art. 87º - Não havendo disposição em contrário, prescreve em 2 (dois) anos, o direito de 

pleitear a reparação de qualquer ato infrigente, da disposição neles contidos. 

 

Art. 88º - Constituirá atribuição exclusiva ao Presidente e, na falta deste, da Diretoria 

Executiva do Sindicato, a representação e a defesa dos interesses da entidade, perante 

os poderes públicos, os Conselhos Regionais e Federal, a Fenaci e as empresas, salvo 

mandatário com poderes outorgados por procuração da Diretoria, ou associado investido 

em representação prevista em lei. 

 

Art. 89º - Os Delegados Regionais destinados à direção das Delegacias ou Seções, serão 

designados pelo Presidente, dentre os associados radicados no território da 

correspondente Delegacia, por homologação da Diretoria. 
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Art. 90º - É vedada a qualquer pessoa estranha ao sindicato, qualquer interferência na 

sua administração ou seus serviços e suas Assembleias. 

 

Art. 91º - Os corretores de imóveis de todas as classes e categorias tuteladas por este 

Sindicato, empregados, trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, todos são 

obrigados a prestar aos encarregados por esta Entidade Sindical a título de fiscalização, 

os esclarecimentos que lhes forem solicitados, inclusive sobre a quitação da contribuição 

sindical, ou confederativa, se for o caso. 

 

Art. 92 - Cabe ao Sindicato, na falta de pagamento da contribuição sindical ou 

confederativa devidas até dezembro de 2017, promover a respectiva cobrança judicial, 

mediante ação executiva, valendo como título de dívida a certidão expedida pelo 

Sindicato, observada a prescrição da pretensão no prazo previsto em lei. 

 

Art. 93º - O Presidente e/ou a Diretoria Executiva do Sindicato poderá determinar a 

instauração de sindicância administrativa e oficiar as Autoridades Competentes 

solicitando providências cabíveis, sempre que se fizer necessário, para apuração de 

irregularidades praticadas na entidade. 

§ 1º - A Diretoria Executiva poderá ordenar a criação de comissões especiais, 

para organizar programas de comemorações, congressos, relatos e pareceres, 

assim como, para estudo de benefícios para o quadro social da entidade. 

§ 2º - Determinada a instauração de inquérito ou de sindicância, ou a criação de 

comissão especial, o Presidente baixará a competente portaria. 

 

Art. 94º- A Diretoria do Sindicato deverá efetuar prestação de contas anual para todos 

seus associados, nos termos da lei e na forma dos procedimentos previstos no artigo 30º, 

alínea (i) deste estatuto. 

 

Art. 95 - O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia 

Geral, e só poderá ser reformado por outra Assembleia Geral convocada para este fim, 

com  o “quorum” de deliberações previstos neste estatuto. 

   

O presente Estatuto foi conferido pelo advogado da Entidade, Dr. Rafael Benedet 

Camisão, inscrito na OAB/SC 15202 
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Florianópolis, 20 de setembro de 2022. 

                                 

                                               

                                       ____________________________ 

                                              SÉRGIO PLATT NAHAS 
                                                        Presidente                                                
 

  

___________________________           

              RAFAEL BENEDET CAMISÃO   

          OAB/SC:15.202 – advogado   

 


