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Apresentação 
mpreendedorismo, inovação, iniciativa, criatividade e habilidade para 

trabalhar em equipe são alguns dos requisitos imprescindíveis para o 

profissional que busca se sobressair no setor produtivo. Sendo assim, destaca-

se o profissional que busca conhecimentos teóricos, desenvolve experiências 

práticas e assume comportamento ético para desempenhar bem suas funções. 

Nesse contexto, os Cursos Técnicos oferecidos pela Secretaria de 

Desenvolvimento de Goiás (SED), em parceria com o Governo Federal, por 

meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec), visam garantir o desenvolvimento dessas competências. 

Com o propósito de suprir demandas do mercado de trabalho em 

qualificação profissional, os cursos ministrados pelos Institutos Tecnológicos 

do Estado de Goiás, que compõem a REDE ITEGO, abrangem os seguintes eixos 

tecnológicos, nas modalidades EaD e presencial: Saúde e Estética, 

Desenvolvimento Educacional e Social, Gestão e Negócios, Informação e 

Comunicação, Infraestrutura, Produção Alimentícia, Produção Artística e 

Cultural e Design, Produção Industrial, Recursos Naturais, Segurança, Turismo, 

Hospitalidade e Lazer, incluindo as ações de Desenvolvimento e Inovação 

Tecnológica (DIT), transferência de tecnologia e promoção do 

empreendedorismo. 

Espera-se que este material cumpra o papel para o qual foi concebido: o de 

servir como instrumento facilitador do seu processo de aprendizagem, 

apoiando e estimulando o raciocínio e o interesse pela aquisição de 

conhecimentos, ferramentas essenciais para desenvolver sua capacidade de 

aprender a aprender. 

Bom curso a todos! 

SED – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e 

de Agricultura, Pecuária e Irrigação 
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Gestão e Negócios Operações 

Imobiliárias I 

m razão da crescente demanda, nEm razão da crescente demanda, no mercado de trabalho atual, 

por profissionais capacitados e atuantes, o componente curricular de Operações Imobiliárias I foi 

preparado para atender à necessidade de formação profissional do Curso Técnico em Transações 

Imobiliárias e a  

consolidação das habilidades e das competências necessárias para a atuação nessa área.  

Quanto à disciplina, você aprenderá sobre compreender o processo histórico do Corretor de Imóveis no 

Brasil, identificando as exigências vigentes ao desempenho da profissão, as prerrogativas do profissional da 

área, os procedimentos que contribuam para o desenvolvimento da imagem pessoal e os princípios 

constantes do Código de Ética profissional do Corretor de Imóveis com o objetivo de identificar modelos de 

negócios. Sendo assim, ao fim do curso, espera-se que você seja capaz de desempenhar: aplicar as noções 

das atividades da profissão, conforme a legislação vigente; aplicar o Código de Ética Profissional do Corretor 

de Imóveis no Brasil; relacionar os diferentes tipos de negociação do Mercado Imobiliário; Selecionar os 

termos específicos da área de Transação Imobiliária de acordo com cada operação imobiliária; aplicar a 

remuneração nas diversas formas de negócios imobiliários. Isso implica separar uma parte do seu tempo 

diário para dedicar-se ao curso. 

Conte conosco para esclarecer as dúvidas que possam surgir no decorrer das aulas. 

Bons estudos!  

 



 

Operações Imobiliárias I 

Perfil profissional: O aluno será capaz de conhecer a história e a evolução do profissional do mercado 

imobiliário, além de compreender o código de ética do profissional e as diversas áreas de atuação do 

corretor de imóveis. 

Competências: 

• Compreender o processo histórico do corretor de imóveis no Brasil, identificando as exigências para 

desempenho da profissão, as prerrogativas do profissional da área, os procedimentos que contribuem 

para o desenvolvimento da imagem pessoal e os princípios do Código de Ética Profissional do corretor 

de imóveis.  

Habilidades: 

• Cumprir a legislação vigente na realização das atividades da profissão; 

• Aplicar na prática profissional o Código de Ética do corretor de imóveis no Brasil; 

• Relacionar os diferentes tipos de negociação do mercado imobiliário;  

• Empregar os termos específicos da área de acordo com cada operação imobiliária;  

• Calcular a remuneração nas diversas formas de negócios imobiliários. 

 



 

Unidade 1 – O Mercado Imobiliário 

Objetivos do módulo:  

Ao ilustrar o Mercado Imobiliário neste módulo, por 

vias de conceitos, composição e atualidades, este 

módulo tem o objetivo de levar á vocês futuros 

profissionais do ramo imobiliário, noções e concepções 

sobre Mercado Imobiliário e suas oportunidades para o 

profissional. 

O que é mercado? 

Para falar de algum tipo de mercado é necessário 

entender o seu significado. Podemos compreender 

mercado como o local no qual agentes econômicos 

realizam trocas de bens de serviços por uma unidade 

monetária ou por outros bens e outros serviços. Então, 

o mercado é caracterizado como um conjunto de 

compradores e vendedores que atuam se interagindo e 

com a finalidade de comprar e vender seus produtos ou 

serviços. O equilíbrio do mercado ocorre por meio da 

lei da oferta e da procura. Entendese por oferta e 

procura a relação entre a demanda de um produto ou 

serviço, que é entendido como procura, e a quantidade 

que é oferecida (oferta). Chiavenato (2003, p. 570) 

disse que “para vencer  

os mercados globais e altamente competitivos, as 
 www.freepik.com 

organizações bem-sucedidas compartilham uma forte ênfase em inovação, aprendizado e colaboração”. 

Para atender o Mercado, as organizações devem se atualizar e inovar no seu ramo de negócio para 

acompanhar a globalização e não perder espaço. 

Uma das ações realizadas pelas organizações para conquistar o cliente é atender às suas necessidades e 

desejos, apresentando novos conceitos de produtos e serviços, acompanhando a transformação dos 

mercados, quando as tecnologias e os mercados sofrem mudanças. Assim, mercado se relaciona 

diretamente ao ambiente, nele estão inseridos todos os compradores, ou seja, todas as pessoas que, de 

alguma forma, consomem produtos e serviços para atender suas necessidades. 

O mercado Imobiliário e seu conceito 

No Mercado Imobiliário, o setor de construção civil é o mais responsável e o que mais influencia na 

economia do país. Um dos motivos é a criação de emprego em todo o país. Ao analisar esses dados, 

identificamos a importância da construção civil, que proporciona uma mudança significativa na renda 

urbana, com a abertura de novos empreendimentos habitacionais e comerciais. O grande crescimento dos 

mercados de bens e serviços (industriais, varejistas, financeiro, entre outros), impulsiona o crescimento das 

cidades, apresentando uma relação direta com a economia do país, tornando-se responsável por gerar 

emprego e renda. A estabilidade da economia regional ajudou a o consumo. Isso possibilitou que muitas 

pessoas passassem a diversificar seus investimentos. Trata-se de um dos motivos da expansão econômica e 

do crescimento urbano de um determinado espaço urbano. 

Para entender o conceito do Mercado Imobiliário, temos que observar todos os meios de uma Transação 

Imobiliária, forma o Mercado. Portanto, O Mercado Imobiliário é toda e qualquer ação realizada para tornar 

a Transação Imobiliária possível, indo de todas as ações realizadas para a construção de um imóvel, até todas 

as ações possíveis para a venda do imóvel, chegando até ao pós venda do imóvel (Matos, Débora, e Bartkiw, 

http://assets2.exame.abril.com.br/assets/images/2016/6/607688/size_810_16_9_casa-e-moedas.jpg 
Figura 1 

 

 



 

Paula Izabela Nogueira. 2013). Podemos entender o Mercado Imobiliário como um meio essencial para a 

economia regional, pois influencia diretamente na economia micro e macro regional . 

O mercado imobiliário apresenta em suas características o desenvolvimento do espaço urbano das 

cidades, possibilitando o crescimento econômico do espaço, ou seja, proporciona em todas as cidades um 

crescimento da economia local ou regional. Ele gera, assim, um grande volume de emprego direto ou 

indireto, exemplos claros podem ser percebidos nas áreas da incorporação imobiliária, da corretagem, da 

publicidade e do sistema financeiro habitacional. 

Composição do mercado Imobiliário 

O mercado Imobiliário é constituído por vários componentes, podemos citar os principais ou os que são 

mais influentes, como imobiliárias, os corretores de imóveis autônomos, empreiteiras de mão de obra, 

empresas da construção civil e empresas prestadoras de serviços em propaganda e marketing (Matos, 

Débora, e Bartkiw, Paula Izabela Nogueira. 2013). Todas atuando efetivamente nas atividades de 

administração e comercialização dos empreendimentos imobiliários, fazendo com que o desenvolvimento 

urbano de uma cidade e a economia local gire rapidamente e proporcionando crescimento populacional e 

crescimento econômico. 

Atualidades do mercado Imobiliário 

O Mercado Imobiliário passa por várias situações no atual momento que influenciam diretamente, 

podendo citar aqui as duas principais: o atual cenário econômico brasileiro e a Internet e as Redes sociais, 

como influenciam em uma negociação e como podem contribuir para o crescimento das transações 

imobiliárias. 

Atual situação econômica do Mercado Imobiliário 

 

O mercado imobiliário brasileiro viveu na última década um crescimento dinâmico, existindo dois 

momentos distintos. O primeiro, acompanhando o ciclo econômico do país em alta, experimentou um forte 

crescimento e registrou o auge da prosperidade do mercado do país. Porém, com a desaceleração da 

economia brasileira nos anos mais recentes, entrou em um declínio significativo.  

Segundo a reportagem da revista Exame do dia 26/07/2016, o mercado imobiliário atingiu o pior 

momento desde 2004, em meio a uma crise que está relacionada à economia e à política no país, 

apresentando fraca procura por imóveis, restrição ao acesso ao crédito e, por fim, um mercado estagnado 

no cenário. 

Os EUA passaram por uma forte crise em 2008, refletindo negativamente no mundo todo. Um pouco 

depois, o mercado imobiliário brasileiro começou a dar sinais de crescimento e de prosperidade, seguindo 

a economia do país. 

A partir de 2008, o Mercado Imobiliário cresceu e obteve seus melhores resultados, influenciando 

diretamente na economia do país, impulsionando o mercado de trabalho e o comércio de forma geral. Isso 

acarretou um crescimento significativo da economia brasileira. Em entrevista ao G1(2016), o economista 

Marcelo Barros afirmou que “Acompanhando a valorização imobiliária também houve a expansão 

significativa no crédito para aquisição de imóveis. E a alta demanda pressionou também a valorização dos 

preços dos imóveis”, de acordo com a reportagem “O auge e queda do mercado imobiliário em uma década”. 

Isso demonstra o que foi dito anteriormente. 

O agravamento do mercado imobiliário aconteceu a partir de 2015, com a grave queda da economia 

brasileira, isso junto com o descrédito da política nacional, influenciando diretamente na credibilidade da 

economia brasileira, tornando a frágil, fazendo com que os investimentos sejam menores e que a demanda 

também diminua. 

Em 2015, no entanto, houve um agravamento na situação do mercado imobiliário brasileiro, puxado pelo 

enfraquecimento na economia nacional, além das incertezas políticas. “Se no primeiro momento, em um 

ciclo econômico crescente havia crédito imobiliário mais barato e uma demanda em alta, agora houve uma 

http://exame.abril.com.br/economia/mercado-imobiliario-atinge-pior-patamar-desde-2004/


 

inversão desses fatores, já que os juros estão altos e o crédito mais escasso”, revela Eduardo Zylberstajn, 

coordenador do Índice FipeZap em entrevista ao G1 (2016).  

Podemos citar o crédito de financiamento imobiliário liberado pelo Governo de 2008 a 2015. A imagem 

abaixo demonstra exatamente a linha de variação do crédito imobiliário para financiamento de imóveis no 

Brasil, apresentando a atual instabilidade do mercado imobiliário e da economia do país. 

 

 
http://s2.glbimg.com/6LIHCA3WYxc_CmqfFaNxjVzrm5M=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2016/04/01/imoveis_linha_do_tempo_imoveis.jpg 

Portanto, depois de uma queda brusca o Mercado Imobiliário se instabilizou e segue com dificuldades de 

crescimento, mas não está em queda e sim em um momento de recuperação e até um possível crescimento 

leve para aqueles mais confiantes, fazendo com que o profissional do mercado busque inovação e novos 

meios de se capacitar. Assim, não perderá espaço para outros profissionais preparados para as 

oportunidades do ramo imobiliário.  

Internet e Redes Sociais no Mercado Imobiliário – Como contribuir para a melhoria do mercado. 

 

Segundo Letícia Alcantara (2015), “O marketing no mercado imobiliário é digital”, publicado no 

Webinsider, descreve a importância do das redes sociais e da Internet para o marketing no Mercado 

Imobiliário: http:// webinsider.com.br/2015/03/26/o-marketing-no-mercado-imobiliario-e-digital/ 

Com a chegada de novas tecnologias, a prestação de serviços no mercado de imóveis também se adapta, 

adotando novas estratégias de comunicação e relacionamento com os clientes. 

O segmento imobiliário, de forma geral, já utiliza diferentes canais e ferramentas para facilitar os 

processos e a comunicação com o cliente. 

Ter um negócio e não construir uma imagem na Internet é um dos defeitos que muitos empreendedores 

devem rever. Uma imobiliária obviamente não pode ficar mais só no papel, pois as pessoas hoje resolvem 

as pendências on-line e isso não é diferente para quem está procurando um imóvel. 

 

http://webinsider.com.br/2015/03/26/o-marketing-no-mercado-imobiliario-e-digital/
http://webinsider.com.br/2015/03/26/o-marketing-no-mercado-imobiliario-e-digital/


 

Boa experiência 

Investir em um site bem feito é essencial. Para oferecer uma experiência à altura das expectativas do 

cliente, o site precisa de, no mínimo, um layout bonito, fotos em alta qualidade, informações sobre a 

imobiliária e, principalmente, sobre o imóvel. Um exemplo interessante é este portal de imóveis que permite 

ao usuário encontrar facilmente o que procura e conta também com um blog bem frequentado com dicas 

para o corretor. 

É importante entender que o imóvel é avaliado inicialmente pela Internet, mas trata-se de um dos bens 

mais importantes na vida de uma pessoa e de uma família no geral. Portanto, é preciso criar um ambiente 

visualmente confortável para que as pessoas se sintam como se, de fato, estivessem entrando no imóvel. 

SEO, navegação, conteúdo 

Para ir além, a imobiliária pode investir em SEO (Search Engine Optimization), para que o site tenha 

excelente navegabilidade e ofereça conteúdo relevante, fazendo com que o cliente perceba a imobiliária 

como referência no momento da pesquisa. Este conjunto de cuidados melhora o posicionamento nas 

ferramentas de buscas e traz mais usuários para o site. 

Redes sociais 

É importante também integrar o site da imobiliária com as redes sociais. Descubra em quais lugares o seu 

público está presente e construa a imagem do seu negócio por lá também. Entre as redes sociais mais 

comuns frequentadas por brasileiros estão Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google + e YouTube. É 

claro que não precisa frequentar todas elas, pois nem sempre são relevantes, mas mantenha o perfil sempre 

atualizado. 

Divulgação 

A imobiliária também pode investir em anúncios que aparecem no buscador Google, por exemplo, e em 

sites afiliados, pagos por clique.  

Assim, ela pode comprar palavras-chave relevantes para o negócio seus anúncios que serão exibidos em 

buscas. Nesse caso, é preciso muito jogo de cintura para administrar o investimento porque palavras-chave 

muito concorridas geram interesse de outras empresas e o clique sai mais caro. 

Há muitas outras ferramentas e serviços para otimizar a campanha de marketing imobiliário na internet 

que não foram citadas aqui. Mas, com essas, você consegue turbinar o projeto e aumentar o número de 

contratos fechados. Se o investimento nessas etapas for bem feito e destinado para a estratégia certa, será 

bem menor do que anúncios em jornais e revistas e possivelmente muito mais efetivo. 

 

míDIAS INTEGRADAS 

  
 Entenda um pouco das perspectivas dos Corretores de Imóveis de algumas regiões do país 
sobre a atual situação do Mercado Imobiliário. Veja os vídeos abaixo:  
https://www.youtube.com/watch?v=SqU6T69Vh-Q 

VAmOS RELEmBRAR! 

  
 Este módulo tratou de diversos assuntos sobre o Mercado de forma geral e o Mercado 
Imobiliário, trazendo conceitos, concepções, composição e atualidades do Mercado 
Imobiliário.  

https://www.youtube.com/watch?v=SqU6T69Vh-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=SqU6T69Vh-Q
https://www.youtube.com/watch?v=SqU6T69Vh-Q


 

Atividade de Aprendizagem 

• De acordo com os estudos sobre o Mercado Imobiliário, trace uma relação do atual Mercado 

Imobiliário, com o seu crescimento de 2008 á 2014, explicando assim a influência dos investimentos 

aplicados em financiamento no mercado imobiliário. 

Unidade 2 - O Papel do Corretor de Imóveis    

 

http://blog.uso.com.br/wp-content/uploads/2013/01/destaquegrande1.jpg 

Objetivos do módulo:  

Este módulo foi criado com o objetivo de que você possa definir a função do Corretor de Imóveis e 

demonstrar o papel desse profissional dentro do Mercado Imobiliário, com suas competências, contando a 

história da profissão e revisando a legislação específica do Mercado como profissional da área. 

Definição de Corretor de Imóveis:  

O Corretor de Imóveis é o agenciador de negócios para terceiros, fazendo a intervenção e aproximação 

das partes interessadas em uma transação imobiliária, para que o negócio seja fechado e atenda às 

necessidades das partes inseridas na negociação. 

O Corretor é o dono da sua própria atividade profissional, podendo trabalhar individualmente, e/ou 

fazendo parcerias com outros corretores e empreendimentos, ou abrindo a sua própria imobiliária. 

Você poderá também ser dono de imobiliária ou trabalhar em uma, como profissional autônomo, 

dividindo com esta os frutos de seu trabalho, uma vez que, a mesma deverá dar todo o suporte para o pleno 

exercício profissional. Você poderá trabalhar como Incorporador Imobiliário e também como Administrador 

de Condomínios Residenciais e Imóveis de terceiros. 

O Corretor de Imóveis pode exercer sua profissão como autônomo, acertando sua remuneração através 

de seus contratos particulares com seus clientes, respeitando a tabela homologada pelas entidades da classe 

(COFECI, CRECI’s e Sindimóveis).  

 

 

 

 



 

Competências do Corretor de Imóvel 

Segundo Camelo (2015, p. 34-35),  existem várias competências de um corretor, são elas: 

A - Avaliar o imóvel comercializado: Para avaliar o imóvel que será colocado à 

venda ou locado, é preciso obedecer a algumas regras. São elas: 

• Localização do imóvel; 

• Lei de Zoneamento do local; 

• Acessibilidade do local; 

• Estudo da infraestrutura, como serviços públicos e particulares 

existentes na região; 

• Relatório completo das características do imóvel, bem como o 

aproveitamento; 

• Aspectos gerais, arquitetônicos e restrições. 

B - Analisar toda a documentação necessária para que o negócio seja efetivado 

sem qualquer prejuízo posterior. 

C - Organizar para os clientes e investidores um relatório com todas as 

estimativas de custos, com o valor de mercado, valor de compra e da rentabilidade 

da transação. 

D - Acertar os valores e as condições de compra e venda ou locação. Firmar o 

contrato de prestação de serviços. Acompanhar, documentar, vistoriar e mostrar o 

imóvel aos possíveis interessados: 

• Preencher a proposta de compra do adquirente, de acordo com o modelo 

padrão; 

• Para imóveis financiados, é obrigação do corretor, orientar sobre as 

legislações e as diferentes modalidades de financiamentos; 

• Enviar ao proprietário as propostas de possíveis interessados, bem como 

informar sobre sua aprovação ou não; 

• Efetivar e concretizar a venda, compra ou locação; 

• Deverá, no ato de elaboração do contrato, acompanhar todos os trâmites 

legais, bem como ter total conhecimento das cláusulas nele existentes, isso até o 

momento final da assinatura do contrato. Sempre acompanhado do Termo de 

Vistoria de Entrada no imóvel, principalmente quando se tratar de locação; • 

Registrar todos os contratos nos respectivos cartórios. 

E - Em caso de comercialização de loteamentos: 

• O primeiro passo será obter a aprovação da planta do loteamento pelos 

órgãos competentes; 

• Elaborar o plano de vendas do imóvel. 

F - O que cabe ao corretor, quando se torna administrador de imóvel: 

• Emitir e receber os recibos de aluguéis, além dos encargos; 

• Fazer vistorias periódicas no imóvel; 

• Prestar contas mensalmente sobre os balancetes;• Ser um assessor 

constante para os clientes. 

História do Corretor de Imóveis 

De acordo com Resende (2003), a intermediação imobiliária no Brasil começou de maneira informal, no 

período colonial, com os primeiros agentes de negócios imobiliários, denominação a que se dava àqueles 

que se encarregavam em descobrir os proprietários dos terrenos e moradias que poderiam ser vendidos aos 

estrangeiros que aqui chegavam, além de exercerem suas atividades profissionais habituais. 

Não se tratava de uma profissão regular, ou nomenclaturas técnicas, sem qualquer vínculo de emprego 

ou classista, como as demais profissões da época. A limitação dos meios de comunicação (nessa época a 

Internet não existia e não tínhamos ferramentas como o Whatsapp, mídias sociais, sites de vendas e etc.) e 



 

a falta de novas oportunidades nos negócios fez surgir um movimento de troca de informações pessoais 

entre esses agentes imobiliários que, diariamente, se encontravam nos cafés de esquina e/ou em outros 

pontos movimentados da cidade para procurar e oferecer imóveis para seus clientes. 

Esse intercâmbio de informações, simples a princípio, foi se desenvolvendo, atraindo novos interessados 

pela atividade e fazendo surgir as primeiras lideranças. Isso acarretou a criação do primeiro sindicato dos 

corretores de imóveis no Rio de Janeiro em 1927. Depois de organizado e vendo a expansão de negócios dos 

profissionais filiados, o Sindicato do Rio tornou-se referência para a atividade de corretagem da época, cuja 

experiência foi levada a outros Estados, tornando o movimento eficiente no recém-criado mercado 

imobiliário. 

A partir desse momento, os Sindicatos e os corretores começaram a trabalhar para legalizar a profissão, 

com lei própria, disciplinando a profissão até então considerada sem importância porque qualquer pessoa 

(sendo ela capacitada ou não) podia exercer a profissão e a obrigação de filiação ao Sindicato não era 

necessária, isso proporcionava vários problemas com má profissionais e sem controle de negócios 

realizados. 

Os Sindicatos foram se reforçando e se mobilizando com outros segmentos dentro do próprio Mercado 

Imobiliário, pelo fato do surgimento das empresas imobiliárias como pessoas jurídicas. Assim, eles fizeram 

com que o poder público estivesse atento mais ainda a esse novo meio profissional. Com esse crescimento 

do mercado e com essas novas exigências, conscientização e organização, surgiu em 27 de agosto de 1962 

a Lei n° 4.116, dispondo sobre a regulamentação do exercício da Profissão de Corretor de Imóveis. Esse fato 

histórico foi uma grande conquista dos profissionais do mercado imobiliário. 

Entretanto, por apresentar falhas, a Lei n° 4.116/1962 ficou incapaz de atender à expansão e às novas 

características impostas pela atividade cada vez mais dinâmica, sendo com isso revogada em 1978 pela Lei 

6.530, que foi devidamente regulamentada pelo Decreto 81.871/78 e a lei que regra e disciplina os 

profissionais e as entidades do Mercado Imobiliário até hoje. 

A Lei nº 4.116/62 tornou-se um marco na história do corretor de imóveis, tanto que a data (dia 27 de 

agosto) passou a ser oficialmente considerada o Dia do Corretor de Imóveis. A nova legislação, revogou a Lei 

4.116, mantendo direitos adquiridos a sua égide, conforme preceitua o artigo 23 do novo dispositivo legal:  

“Art. 23 – Fica assegurado aos Corretores de Imóveis, inscritos nos termos da Lei 

nº 4.116/62, de 27 de agosto de 1962, o exercício da profissão, desde que o 

requeiram conforme o que for estabelecido na regulamentação desta Lei”. 

Esta ressalva que a Lei nº 6.530 fez para assegurar os direitos dos Corretores de Imóveis, justifica-se pelo 

teor de seu artigo 2º, que restringe o exercício da profissão quando diz: 

“Art. 2º - O exercício da Profissão de Corretores de Imóveis será permitido ao 

possuidor de título de Técnico em Transações Imobiliárias”. 

Resguardou-se, assim, o direito a aqueles que já exerciam a atividade de corretor quando a nova lei criou 

exigências para o ingresso na profissão. Dentre essas exigências, está a de que a pessoa para se inscrever 

nos Conselhos deverá comprovar ser um Técnico em Transações Imobiliárias – TTI, formado por 

estabelecimento de ensino reconhecido pelos órgãos educacionais competentes (Resolução COFECI nº 

327/92). Essa Resolução foi baixada em cumprimento ao Decreto nº 81.871/78 que, ao regular a Lei nº 

6.530/78 determina em seu art. 28: “A inscrição do Corretor de Imóveis e da pessoa jurídica será efetuada 

no Conselho Regional da jurisdição, de acordo com Resolução do Conselho Federal de Corretores de 

Imóveis”. 



 

VAmOS RELEmBRAR! 

  

 Vimos nesse módulo a definição do papel do corretor de imóveis, uma relação de algumas 
ações que são definidas como competência dos corretores de imóveis e um breve histórico 
da profissão, com algumas leis que ajudaram a fazer o profissional do mercado a se  

desenvolver profissionalmente e legalmente. 

Atividade de Aprendizagem 

De acordo com os estudos sobre a história do Corretor e sobre as competências do profissional e com o 

seu entendimento sobre tais assuntos, relacione as principais competências e a importância do Corretor de 

Imóveis. 

Unidade 3  

Orientação sobre o exercício público da profissão do Corretor de Imóveis (Exigências para ser Corretor 

de Imóveis) 

 

http://corretortech.com.br/5-dicas-para-voce-vender-mais/ 

Objetivos do módulo:  

O Objetivo principal nesse módulo é que você conheça algumas ideias, dicas e mudanças fundamentais 

para o exercício das atividades profissionais. Procure compreender orientações básicas sobre a inscrição do 

profissional no CRECI de sua jurisdição, atentando às formas legais do exercício do corretor de imóveis de 

acordo com a Resolução n° 326/92, ou seja, o Código de Ética.  

Atualmente, a atividade de corretagem está passando por transformações, com o objetivo de adequar o 

profissional às novas formas de trabalhar e às novas vertentes do Mercado Imobiliário, fazendo com que a 

qualificação profissional se torne obrigatória e um ponto de destaque no mercado. Ela deve tirar o espaço 

dos aventureiros e abrir portas para os profissionais qualificados. Aqueles que quiserem ter sucesso deverão 

ser flexíveis às mudanças e se adequar às exigências da sociedade. O segundo grau completo é uma 

exigência, porém, tornou-se algo que não diferencia o corretor dos demais profissionais. A Lei nº 4.116 foi 

importante no ano de 1927. Com passar dos anos, o foi criada A Lei nº 6.530 que incrementou a atividade 

de acordo com as necessidades da época, mas já não é satisfatória e necessita de sua atualização para se 

adequar aos novos tempos. A criação do curso de nível superior traduz a importância deste segmento na 

sociedade brasileira. 

 



 

A inscrição do Corretor no CRECI 

A inscrição do Corretor de Imóveis, como Pessoa Física e Pessoa Jurídi¬ca serão efetuadas no Conselho 

Regional da jurisdição (http://www.crecigo.gov.br/canal-do-corretor/servicos-e-taxas). As pessoas jurídicas 

inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos 

direitos das pessoas físicas nele inscritas. Estas deverão ter como sócio-gerente ou diretor, um corretor de 

imóveis, individualmente inscrito. Ao Corretor de Imóveis inscrito será fornecida a Carteira de Identidade 

Profissional, numerada em cada Conselho Regional. 

VOCê SABIA! 

  

 Que, depois de 30 dias frequência do Curso de Técnico em Transações Imobiliárias, você 

pode fazer sua inscrição no CRECI para começar a exercer a profissão como Estagiário (a). 

Basta procurar uma imobiliária cadastrada no CRECI e com CNPJ (o responsável técnico 

supervisionar o estudante), e depois ir até a Regional do CRECI (5°Região) para fazer sua 

inscrição como Corretor Estagiário de Imóveis. 

Abaixo, segue a relação de documentos necessários para dar entrada no CRECI para tirar a liberação de 
Estagiário (a): 

Cópias autenticadas ou cópias, acompanhadas dos originais, dos documentos pessoais (RG - CPF - Título 
de Eleitor e Reservista); 

Original e cópia do diploma de 2 grau; 

Comprovante de endereço com CEP; 
Termo de compromisso assinado pela instituição de ensino e pelo responsável técnico da empresa onde 

vai estagiar, com carimbo do CNPJ; 
Atestado de frequência regular no curso de TTI, há no mínimo 30 (trinta) dias, fornecido pela escola, 
Uma foto 3 x 4 (DE PALETÓ E GRAVATA PARA HOMENS E TRAJE SOCIAL PARA AS MULHERES); 
Comprovante de pagamento da taxa; 
Declaração original de matrícula em curso TTI ou superior; 

Fonte: http://www.crecigo.gov.br/canal-do-corretor/servicos-e-taxas (Acessado dia 28/09/2016). 

Código de Ética do Corretor de Imóveis 

O Código de Ética Profissional aprovado pela Resolução do COFECI n° 326/92, determina a forma pela 

qual o Corretor de Imóveis deve se conduzir, durante o exercício da profissão. Isso esta explicito no Art. 2° 

da referida resolução, onde explica que: 

Art. 2° “Os deveres do Corretor de Imóveis compreendem, além da defesa do 

interesse que lhe é confiado, o zelo do prestígio de sua classe e o aperfeiçoamento 

das técnicas das transações imo-biliárias.” 

O Código de Ética Profissional, tendo a justa preocupação de valorizar e ao mesmo tempo cobrar 

responsabilidades dos profissionais que atuam no mercado imobiliário, não pode ser ignorado por nenhum 

Corretor de Imóveis, mesmo porque, tamanha é sua importância que uma das matérias que faz parte da 

deste curso. 

Vejamos um breve resumo dos artigos que constituem o Código de Ética Profissional do Corretor de 

Imóveis: 

“Art. 1º - Este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual deve se conduzir o 

Corretor de Imóveis, quando no exercício profissional”. 

Os artigos de ordem 2º, 3º e 4º têm um caráter de recomendação, constituindo o que o Corretor de 

Imóveis deve e o que não se deve fazer no exercício de sua profissão a qual deve ser considerada como alto 

título de honra e onde não se deve praticar e nem permitir que se pratique atos que comprometam a sua 

dignidade. 

http://www.crecigo.gov.br/canal-do-corretor/servicos-e-taxas


 

O art. 5º impõe a responsabilidade do corretor pelos atos que venha a praticar e cujas consequências 

podem ser danosas ao cliente e, como tal, responsabilizá-lo civilmente e penalmente.  

O art. 6º tem o caráter mandamental, enumerando as proibições impostas ao Corretor de Imóveis, 

enquanto que o art. 7º dá competência ao CRECI de cada região para apurar e aplicar a punição cabível em 

decorrência da prática de qualquer das proibições enumeradas. 

Por fim, faz referência às recomendações e proibições dos artigos anteriores e classifica em faltas leves e 

graves a transgressão a qualquer uma delas. 

VAmOS RELEmBRAR! 

  

 Neste módulo, foram estudadas as formas e mudanças para o exercício do profissional. 

Instruindo também os futuros corretores, há realizar inscrição no CRECI e demonstrando 

formas legais do exercício da profissão. 

Atividade de Aprendizagem 

De acordo com o material estudado, cite as principais ações éticas de um Corretor de Imóveis que visam 

uma boa negociação e um bom relacionamento com os clientes. 

Unidade 4 - A Intermediação Imobiliária 

Objetivos do módulo:  

Nesse módulo, o intuito é orientar você a conhecer 

as várias formas de intermediações imobiliárias do 

corretor de imóveis, ou seja, onde você poderá atuar e 

executar de forma segura e preventiva, evitando assim 

problemas futuros no desemprenho da profissão. 

Assim, conhecerá o mercado e todo apoio profissional 

que lhe é garantido. 

www.freepik.com 

Quando o Cliente contratar o Corretor de Imóveis, deve ser entrevistado respeitavelmente para que 

saibam quais as suas particularidades, e assim encontrar o imóvel, que se encaixa em suas necessidades e 

possibilidades e financeiras.  

Encontrado o imóvel ideal o Corretor deve mostrar conhecimento do imóvel, a respeito do tipo de 

materiais utilizados, padrão, destinação, localização, vizinhan¬ça, acessos, comodidades, avaliação, retorno 

de in¬vestimento e, sobretudo mostrar as legalidades do imóvel, garantindo segurança no negócio. Depois 

que encontrado e estudado, o imóvel e a região, deve agendar uma visita, onde o cliente deverá assinar um 

Termo de Visita, pois só assim o Corretor de Imóveis terá cobertura jurídica, com respeito aos seus 

honorários. Assim, está nascendo uma intermediação imobiliária. 

Na negociação imobiliária, o corretor deve entender o seu papel no negócio, ser o ponto de ligação entre 

as partes interessadas nas operações imobiliárias.  

A operação imobiliária tem como um dos seus principais pontos a Intermediação Imobiliária, que 

podemos citar em três tópicos, são eles a captação, as vendas e o aluguel (todas devem ser regidas por 

contratos de prestação de serviço). Mas o ponto inicial da intermediação imobiliária é com certeza a 

Captação de Imóveis, ou seja, onde tudo começa. Se o Corretor começa com uma boa captação de imóvel, 

será mais fácil a intermediação e o fechamento do negócio. 

O que é Captação de Imóvel? 

A captação de imóvel é a prospecção de novos imóveis para a carteira de imóvel que o Corretor tem para 

trabalhar nas Operações. Essa captação pode ser de vendas e/ou para administrar imóveis de locação. Ao 

realizar uma captação, o corretor deve fazer um Contrato de Mediação ou de Exclusividade (Contrato de 

Opção de Venda), onde o CRECI exige que tenha este documento. 

 



 

Contrato de mediação ou de Exclusividade (Contrato de Opção de Venda): 

A Opção de venda é um contrato bilateral (entre as duas partes), celebrado entre o corretor ou imobiliária 

e o proprietário (titular dos direitos de determinado imóvel) para que, na forma e nas condições ajustadas, 

o profissional se propõe a prestar seus serviços para atender aos objetivos do segundo, que é vender o seu 

imóvel. 

Normalmente, este contrato é celebrado entre o corretor e o vendedor (proprietário), porém nada 

impede que seja também firmado entre o corretor e o comprador. É a opção de compra ou com maior 

precisão do termo, “Autorização para procura de imóvel”. O Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, 

na Resolução 005/78, estabelece em seu Artigo 1º que: 

Art. 1 Toda e qualquer intermediação imobiliária será contratada, 

obrigatoriamente, por instrumento escrito, que incluirá, dentre outros, os seguintes 

dados: 

a) nome e qualificação das partes; 

b) individualização e caracterização do objeto do contrato; 

c) preço e condições de pagamento da alienação ou da locação; 

d) dados do título de propriedade declarados pelo proprietário; 

e) menção da exclusividade ou não; 

f) remuneração do corretor e forma de pagamento; 

g) prazo de validade do instrumento; 

h) previsão de até 06 (seis) meses de subsistência da remuneração, depois de vencido o prazo 

previsto na alínea anterior, na hipótese de se efetivar a transação com pessoa indicada pelo 

profissional dentro do prazo de validade do instrumento; 

i) autorização expressa para receber, ou não, sinal de negócio. 

O novo Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.406/2002), no art. 726, estabelece condições especiais para o 

serviço de intermediação prestado com autorização escrita e com exclusividade. O corretor de imóveis 

sempre deve buscar a autorização, de venda ou locação, escrita e com exclusividade, para evitar problemas 

futuros e garantir o pagamento de seus serviços (honorários), assim terá respaldo legal para vender e 

negociar o imóvel em questão com futuros clientes. 

FIquE ATENTO! 

  
 O corretor ou imobiliária só poderá anunciar publicamente, se estiver munido de 
documento escrito que lhe faculte o direito de intermediar a venda, ou seja, a Opção de 
Venda. É o que estabelece o Decreto 81.871/78, no art. 5º, assim como a Resolução nº 

458/95 do Conselho Federal. Decreto 81.871/78 
Art. 5º - “Somente poderá anunciar publicamente o Corretor de Imóveis, pessoa física ou jurídica, que 

tiver contrato escrito de mediação ou autorização escrita para alienação do imóvel anunciado”. 
O CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 16, 

Item XVII, da Lei 6.530, de 12 de maio de 1.978, RESOLVE: 
Art. 1º - Somente poderá anunciar publicamente o Corretor de Imóveis, pessoa física ou jurídica, que 

tiver, com exclusividade, contrato escrito de intermediação imobiliária. 
Art. 2º-  Dos anúncios e impressos contará o número da inscrição de que fala o artigo 4º da Lei 6.530/78, 

precedido da sigla CRECI, acrescido da letra “J”, quando se tratar de pessoa jurídica. 

 

Ao realizar uma venda e ou uma administração de locação de imóveis, o que devo fazer? 

Caso realize a venda terá que ter dois processos com Contratos de Opção de Compra e o Contrato de 

Compra e Venda. No caso de locação, teremos o Contrato de Mediação e o Contrato de Locação. Abaixo, 

veremos o significado desses contratos dentro do contexto da Intermediação Imobiliária. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D81871.htm
http://www.cofeci.gov.br/arquivos/legislacao/1995/resolucao458_95.pdf
http://www.cofeci.gov.br/arquivos/legislacao/1995/resolucao458_95.pdf
http://www.cofeci.gov.br/arquivos/legislacao/1995/resolucao458_95.pdf


 

Contrato de Opção de Compra 

A Opção de venda é um documento obrigatório, e deve ser mantido arquivado 

no escritório do cor¬retor, para vistoria dos órgãos competentes. Este documento 

deve realizar a  identificação do cliente e do imóvel, onde o mesmo está descrito 

detalhadamente, com autorização de venda por determinado preço, condições e 

prazo de validade da proposta. 

Contratos de Compra e venda ou Compromisso de Compra e venda 

É um contrato firmado entre as partes, descreven¬do as condições do negócio. 

Costuma ser efetuado quando há parcelamento de valores ou demora no trâmite 

de algum documento. Não é passível de ser anulado, revogado ou alterado por ato 

posterior. O Compromisso de compra e venda (ou contrato ou promessa de compra 

e venda): contrato preliminar que objetiva a celebração posterior de um contrato 

definitivo, que vem a ser de compra e venda, quase sempre de bem imóvel. 

Contrato de mediação para Administrar locação de Imóveis 

Na administração de um imóvel, o corretor ou a imobiliária, recebe o imóvel para 

locação, ou gestão de investimento. 

Contrato de Locação 

Este contrato é feito entre o locador e o locatário (proprietário), visando 

assegu¬rar direitos às duas partes envolvidas no processo. Ao primeiro, obrigações 

do segundo, com respei¬to à remuneração, prazos e garantias de um imóvel, bem 

como resguardar ao locatário os direitos previs¬tos em lei. Todas essas obrigações 

das duas partes são regidas pela Lei do Inquilinato (Lei n° 8.245/91), que visa garantir 

os direitos e os deveres das partes envolvidas. 

É uma relação jurídica onerosa entre o locador e o locatário, em que um objeto, 

ou imóvel é cedido ao segundo, por prazo determinado. O contrato de Locação pode 

ser feito diretamente entre as partes ou através de um Corretor de Imóveis 

especializado na área, que receberá uma comissão mensal para administrar este 

contrato. 

VAmOS RELEmBRAR! 

  

 A intermediação imobiliária tem três pontos importantes que traduzem uma negociação 

imobiliária. Portanto, neste módulo, vimos esses três pontos, além de um breve resumo 

sobre os contratos que viabilizam, regem e doutrinam as intermediações imobiliárias. 

Atividade de Aprendizagem 

A captação de imóveis é de suma importância para o começo de uma intermediação imobiliária. De 

acordo com os estudos e em sua opinião, descreva a importância da Captação de imóveis com o contrato de 

exclusividade. 

Unidade 5 - A remuneração e ou a comissão dos corretores 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm


 

Objetivos do módulo:  

Neste módulo, você irá ter uma noção dos 

honorários e/ou Comissão que lhe é devida na 

prestação de serviços imobiliários, no exercício como 

Corretor de Imóveis. O objetivo principal é que você 

identifique a correta remuneração de acordo com os 

serviços prestados para aplicar em uma negociação.  

Na compra e venda de imóveis ou os chamados 

“Imóveis de Terceiros”, o dono do imóvel geralmente 

arca com a custa dos honorários / Comissão do 

corretor, muito embora possa haver acordo para que o 

trabalho do profissional seja remunerado pelo 

comprador. 

A forma como o pagamento será efetuado e a quem 

caberá o ônus, deve ser explicitada de maneira clara no 

contrato de Compra e Venda e caso tenha feito  

contrato de Exclusividade com o cliente, não podendo www.freepik.com ocorrer o pagamento duplo de honorários. 

Para imóveis novos, as vendas e os honorários são pertencentes às construtoras, a remuneração já está 

incluída no preço de tabela e não oferece maiores particularidades. Geralmente, o início das vendas, só 

acontece depois de celebrado um contrato entre o corretor ou a imobiliária e o empreendedor. Nesse caso, 

temos uma exclusividade entre as duas partes. 

Em loteamentos, as vendas existem de formas diferenciadas. Podemos definir em dois casos mais usados, 

em algumas situações, a comissão equivale ao valor total da entrada, sendo repassada para a imobiliária 

responsável pelo lançamento, que logo em seguida faz o acerto da parte que se refere ao corretor. Em outra 

situação, é feito, já na proposta de compra, o sinal do negócio que corresponde diretamente aos honorários. 

O corretor apresenta a proposta à imobiliária ou ao empreendedor e já retém o que lhe é devido. 

DICAS: 

  

 Os valores dos honorários devem sempre constar no contrato de Mediação ou contrato de 
Exclusividade e, se em comum acordo, poderá constar no Contrato de Opção de Venda. 

O pagamento duplo dos honorários é um ato ilícito, previsto em lei. Só se admite quando 

as partes por mútuo e comum acordo, optarem por dividir o que é devido ao profissional. 

As locações de imóveis estão ligadas à taxa de administração e não se trata como corretagem. 

O proprietário é quem arca com a Taxa de Administração. Nesse sentido, a Lei nº 8.245/91 (a chamada 

Lei do Inquilinato) no Artigo 22 tratar das obrigações do locador: 

“Art. 22 – O locador é obrigado a: VII – pagar as taxas de administração 

imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas compreendidas as despesas 

necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador;”. 

O corretor pode realizar outros serviços que garantem a sua remuneração (honorários). Esses serviços 

constam nas tabelas elaboradas pelos Sindicatos que acolhe o profissional. Para as tabelas terem validade, 

é necessária a homologação da tabela pelos Conselhos Regionais, conforme determina a Lei nº 6.530/78 no 

art. 17, inciso IV, regulamentada pelo Decreto nº 81.871/78 no art. 16, inciso VIII – “Compete aos Conselhos 

Regionais: Homologar, obedecidas as peculiaridades locais, tabelas de preços de serviços de corretagem para 

uso dos inscritos, elaboradas e aprovadas pelos sindicatos respectivos”. 



 

SAIBA mAIS 

  

 O Sindicato que representa os Corretores de Imóveis e cria as tabelas de honorários da 
categoria é o SINDIMÓVEIS. Veja a tabela no link abaixo do Sindicato em Goiás: 
http://www.sindimoveis-go.org.br/anexos/tabela_honorarios.pdf 

Tabelas de Honorários do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 5° Região  
(fonte de pesquisa: http://www.crecigo.gov.br/canal-do-corretor/honorarios) 

 

Venda, Compra ou Locação de Imóveis 

 

Observações: Os percentuais referentes aos itens 1 ao 7 serão calculados sobre o valor do imóvel 

comercializado. 

Os percentuais referentes aos itens 8 ao 10 serão calculados sobre a soma do valor total do contrato de 

locação e o valor do fundo de comércio, se houver. 

Administração da Carteira de Recebíveis 

 

http://www.sindimoveis-go.org.br/anexos/tabela_honorarios.pdf
http://www.crecigo.gov.br/canal-do-corretor/honorarios


 

Revendas ou Terceiros - Participação entre Pessoa Física e Jurídica 

 

Locação - Participação entre Pessoa Física e 

Jurídica 

 

Lançamento Verticais / Horizontais Construídos ou Condomínios – Participação entre Pessoa Física e 

Jurídica 

 

Loteamentos populares, abertos ou similares – Participação entre Pessoa Física e Jurídica 

 

Observação: Os percentuais acima serão aplicados sobre o valor da remuneração auferida pelo titular da 

autorização de venda do imóvel, Contrato de Prestação de Serviço de Venda ou similar, após a devida 

dedução dos impostos, a serem recolhidos referentes a aquela operação, excluindo-se valores advindos de 

contratos de prestação de serviços de administração de carteira ou recebíveis. 

Corretores de imóveis indicadores de empreendimentos serão remunerados com o valor equivalente a 

5% (cinco por cento) calculados sobre o valor destinado ao titular da autorização de venda, contrato de 

prestação de serviços ou similar. 

Demais Serviços Inerentes ao Corretor de Imóveis 

 

Observação: Os percentuais acima serão aplicados sobre o valor da avaliação técnica de preço de 

mercado e sobre o valor do financiamento contratado com o agente financeiro. 

Os valores constantes em moeda corrente nesta tabela de honorários serão reajustados com base no 

IGP-M (Fundação Getulio Vargas), tendo como data base a aprovação da tabela na assembleia do 

Sindimóveis - GO. 



 

Over – Price 

Em Inglês, Over - Price significa acima do preço, ou seja, acima do custo ou do valor. Custo excessivo. 

Nas transações imobiliárias, “Over - price” ou “overprice” é caracterizado por um ganho adicional superior 

à comissão (honorários) normal devida pelos serviços prestados, e recebida de forma informal, para que as 

partes envolvidas na transação não tenham conhecimento de que realmente estão pagando. 

Todo ganho que esteja acima do combinado e ou do contratado, e que o profissional receba sem que o 

cliente tenha conhecimento, faz com que seja caracterizado o over-price. Esse é um procedimento 

inadmissível, proibido pelo Conselho Federal e expressamente proibido pelo Código de Ética Profissional no 

Art. 6º, inciso III. 

“Art. 6° É vedado ao Corretor de imóveis: 

III - promover a intermediação com cobrança de Over-price;”. 

O corretor que cometer a infração. Esta infração é de natureza grave conforme 

o Código de Ética do Corretor de Imóveis, Resolução 362/92, Artigo 8° “Comete 

grave transgressão ética o Corretor de Imóveis que desatender os preceitos dos 

artigos 3º,  

I, V, VI e IX; 4º, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X; 6º, I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 

XIX e XX, e transgressão de natureza leve o que desatender os demais preceitos 

deste Código”.  

DICAS: 

  

 Não leve apenas em consideração sua comissão, pois pode atrair maus negócios e 

proporcionar situações desagradáveis. Pense no contexto, no Código de Ética do Corretor 

de Imóveis e no bem estar do cliente, assim terá sucessos em suas transações imobiliárias 

e garantirá indicações futuras de seus clientes. 

O corretor deve ser punido conforme análise do CRECI, mas geralmente a punição é multa pecuniária que 

pode variar de 2 a 6 anuidades. Essa multa é prevista para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Se o over-

price for praticado conjuntamente por mais de um corretor ou se em parceria com a imobiliária, todos 

receberão, individualmente, a punição prevista no Código. 

Encargos do Corretor de Imóveis 

O Corretor de Imóveis é um profissional autônomo, devendo estar sempre atento quanto às suas 

obrigações fiscais, tributárias e previdenciárias, como qualquer outro profissional. Ele tem obrigações com 

o Município, com a Receita Federal e com a Previdência Social, arcando assim com as suas devidas 

obrigações. 

Deverá estar inscrito na Prefeitura Municipal onde reside e exercer a profissão, pagando o ISSQN 

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). 

Na Receita Federal, o Corretor deve manter em ordem e informar todos os recebimentos de comissões 

pela intermediação dos negócios realizados por ele durante o ano. Quando se trata de serviço prestado à 

Pessoa Jurídica, deve-se comprovar o pagamento mediante a emissão do RPA (Recibo de Pagamento a 

Autônomo) e recolher o imposto pela Receita Federal. Caso não há retenção do imposto, ou sendo o serviço 

prestado a pessoa física, o Corretor terá por obrigação declarar os rendimentos em sua declaração de renda 

e feita anualmente. 

As contribuições previdenciárias são de suma importância que o Corretor de Imóveis, seja inscrito no 

Instituto Nacional do Seguro Social e faça o recolhimento mensal através de carnê, usando sempre a tabela 

e a escala para definir o montante da contribuição. É extremamente importante que o Corretor contribua 

para a previdência social, uma vez que, a sua aposentadoria por idade, por tempo de contribuição ou por 

invalidez só estará assegurada se as contribuições forem feitas regularmente pelo tempo e pelos valores 

fixados pelo INSS. 

Uma vez Inscrito na Previdência Social (INSS), o Corretor irá contribuir dentro de uma tabela progressiva 

e que servirá de cálculo quando do recebimento da aposentadoria. Por isso, é importante também que seja 



 

obedecida a tabela progressiva de tempo de permanência em cada período para poder aumentar o valor da 

contribuição mensal, lembrando sempre que a aposentadoria leva em conta o tempo de contribuição e a 

idade, para fazer jus aos benefícios previdenciários. 

VAmOS RELEmBRAR! 

  
 Os alunos viram neste módulo, opções de vários honorários e/ou comissão, pertinentes aos 
serviços prestados, situações nas quais é cobrada a remuneração acima do valor estipulado 
pelo CRECI e pelo Sindicato dos Corretores de Imóveis e obrigações fiscais,  

tributárias e previdenciárias que o profissional deve estar em dias com o pode público. 

Atividade de Aprendizagem 

De acordo com os estudos sobre OVER-PRICE, indique algumas características do exercício desse 

procedimento proibido pelo Conselho Federal e expressamente proibido pelo Código de Ética Profissional 

no  

Art. 6º, inciso III. 

Unidade 6 - Entidades do Mercado Imobiliário (Órgão de Classe dos Corretores de Imóveis). 

Objetivos do módulo: 

Você será capaz que reconhecer a importância do Sistema COFECI/CRECI no mercado imobiliário e para 

o corretor de imóveis no exercício da profissão, conseguindo se apoiar em outras entidades que dão apoio 

aos profissionais do mercado, tanto aos corretores 

autônomos como as imobiliárias. 

O Corretor de Imóveis no exercício da profissão deve 

estar legalmente subordinado, nacionalmente ao 

Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), e 

regionalmente ao Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis (CRECI), da jurisdição de competência do  

Estado onde atua. 

O COFECI e os CRECI’s são órgãos que disciplinam e 

fiscalizam o exercício do profissional Corretor de 

Imóveis. Os órgãos realizam dentre as atividades 

citadas a cima, outras ações como: Administrativa, 

Deliberativa, Supervisionar, Disciplinar e Normatizar. 

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos 

Corretores de Imóveis (Goiás é a 5° Regional) são  

órgãos encarregados de disciplinar, fiscalizar e orientar www.freepik.com o exercício da profissão de corretor de 

imóveis, em  

conformidade com a legislação federal e que, desde 1978, vem expresso na Lei nº 6.530 e no Decreto nº 

81.871, que revogou a Lei n° 4116/62. A inscrição no Conselho Regional o Corretor de Imóveis é obrigatória. 

Outro órgão importante que representa e dá apoio ao Corretor de imóveis é o Sindicato da categoria, de 

filiação facultativa. Os sindicatos têm um caráter social voltado para defender os interesses de seus filiados. 

Ele é assistencial, no sentido de estar ao lado de seus membros na defesa da categoria como um todo ou 

a um filiado, em casos individuais. Daí porque, os Sindicatos contam com uma assessoria jurídica sempre à 

disposição daqueles necessitam do profissional. O Sindicato tem ainda função de apoio a seus filiados em 

razão dos diversos convênios que firma com entidades de saúde, educação, empresas privadas, sempre 

tendo como objetivo trazer vantagens a seus membros. No caso específico dos Sindicatos dos Corretores de 

Imóveis, há um vínculo muito forte com os Conselhos Regionais, de acordo com o Artigo 17, inciso IV da Lei 

n° 6.530/78 : 
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“Art. 17 homologar, obedecidas as peculiaridades locais, tabelas de preços de 

serviços de corretagem para uso dos inscritos, elaboradas e aprovadas pelos 

sindicatos respectivos”, ou seja: 

É o Sindicato quem elabora as tabelas de comissão sobre os serviços prestados 

pelos Corretores de Imóveis, cabendo ao Conselho somente homologar referidas 

tabelas e que, uma vez homologada, torna-se regra geral, mesmo para aqueles que 

não pertencem ao Sindicato. Os Sindicatos são os responsáveis pelos primeiros 

passos para o nascimento, aperfeiçoamento e pelo crescimento e desenvolvimento 

da profissão de Corretores de Imóveis. 

A existência dos conselhos (sistema Cofeci e Creci) é previsto em Lei, sendo obrigatória a inscrição para 

o profissional exercer suas funções. Os sindicatos têm a existência também prevista em dispositivos legais, 

mas sua filiação é facultativa. 

A evolução do mercado imobiliário e da economia culminou no surgimento de várias associações, que 

são de natureza particular e sem acolhimento legal. Dentre essas associações, destacam-se as principais: 

• Sindicato das Empresas de Compra e Venda – SECOVI;• Associação das 

Empresas do Mercado Imobiliário – ADEMI; 

• Associação das Empresas Loteadoras – AELO. 

Vamos conhecer um pouco mais dos dois principais órgãos que conduzem e ditam a profissão dos 

Corretores de Imóveis. 

míDIAS INTEGRADAS 

  

   Mídias integradas 
Assista ao vídeo e conheça a importância do Sistema COFECI/CRECI no Mercado 

Imobiliário. 
https://www.youtube.com/watch?v=meYtwvsgy9I 

O que é o COFECI (Conselho Federal dos Corretores de Imóveis)?  

O COFECI é o órgão máximo dos Corretores de Imóveis no Brasil. Tem por função orientar, supervisionar 

e disciplinar o exercício do Corretor de Imóveis em todo o território nacional. Mantém sua sede em Brasília/ 

DF. Estrutura Organizacional: Plenário 

https://www.youtube.com/watch?v=meYtwvsgy9I


 

 
Conselho Federal 

 

http://www.cofeci.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=552:conselheiros-federais-efetivos-2&catid=61:cofeci&Itemid=294 

Comissões e Grupos de Trabalho  

O plenário é um órgão deliberativo composto por dois representantes de cada Conselho Regional (CRECI). 

Compete ao plenário eleger o presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, a diretoria, 

elaborar e alterar o seu próprio regimento interno, elaborar e alterar o Código de Ética Profissional do 

Corretor de Imóveis, fixar anuidades, emolumentos e multas, expedir resoluções, criar conselhos regionais 

(caso necessite), praticar os demais atos necessários ao cumprimento de seus objetivos em obediência ao 

Artigo 16, da Lei nº 6.530/78 (a baixo) e seu Regulamento. 

“Art. 16. Compete ao Conselho Federal: 

I - eleger sua diretoria; 

II - elaborar e alterar seu regimento; 

III - aprovar o relatório anual, o balanço e as contas de sua diretoria, bem como 

a previsão orçamentária para o exercício seguinte; 

IV - criar e extinguir Conselhos Regionais e Sub-regiões, fixando-lhes a sede e 

jurisdição; 

V - baixar normas de ética profissional; 

VI - elaborar contrato padrão para os serviços de corretagem de imóveis, de 

observância obrigatória pelos inscritos; 

VII - fixar as multas, anuidades e emolumentos devidos aos Conselhos Regionais; 

VIII - decidir as dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais; 

IX - julgar os recursos das decisões dos Conselhos Regionais; 

X - elaborar o regimento padrão dos Conselhos Regionais; 

XI - homologar o regimento dos Conselhos Regionais; 

XII - aprovar o relatório anual, o balanço e as contas dos Conselhos Regionais; 

XIII - credenciar representante junto aos Conselhos Regionais, para verificação 

de irregularidades e pendências acaso existentes; 

Vice-Presidente Presidente Vice-Presidente Diretor-Secretário Diretor-Secretário Diretor Tesoureiro Diretor Tesoureiro 

Diretoria 

http://www.cofeci.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=552:conselheiros-federais-efetivos-2&catid=61:cofeci&Itemid=294


 

XIV - intervir temporariamente nos Conselhos Regionais, nomeando diretoria 

provisória, até que seja regularizada a situação ou, se isso não ocorrer, até o término 

do mandato: 

a) se comprovada irregularidade na administração; 

b) se tiver havido atraso injustificado no recolhimento da contribuição; 

XV - destituir diretor de Conselho Regional, por ato de improbidade no exercício 

de suas funções; 

XVI - promover diligências, inquéritos ou verificações sobre o funcionamento dos  

Conselhos Regionais e adotar medidas para sua eficiência e regularidade; 

XVII - baixar resoluções e deliberar sobre os casos omissos.” 

Cada Conselho Regional escolhe dois representantes para compor a equipe de conselheiros, além das 

funções do plenário, que eles ocupam, além de desempenharem cargos que lhe forem confiados, relatar 

processos e dar assistência a qualquer Órgão do Conselho, quando solicitados. 

O Presidente do COFECI e a sua diretoria, tem como responsabilidade principal, assinar e publicar os atos 

normativos, executar as decisões do plenário, firmar convênios e acordos de assistência técnica, financeira 

ou cultural com entidades de classe, órgãos públicos e instituições de direito privado. 

O COFECI tem suas receitas provenientes das anuidades e emolumentos arrecadados pelos Conselhos 

Regionais e que, de acordo com o art. 12 do Decreto nº 81.871/78 é de 20% (vinte) por cento. O Conselho 

Federal terá receitas ainda com a renda patrimonial, as contribuições voluntárias e as subvenções e dotações 

orçamentárias. 

O que é o CRECI (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis)?  

Os Conselhos Regionais (CRECI), são divididos em região no território nacional, com sua sede situada na 

capital de seu Estado ou em um Estado de sua jurisdição, a critério do Conselho Federal (COFECI), é compor 

com 27 membros efetivos, eleitos dois terços por votação secreta em assembleia geral e um terço integrado 

por representantes do sindicado da respectiva região, além de eleger membros efetivos, são eleitos também 

em mesmo número de membros suplentes.  

A eleição dos membros do Conselho Regional é feita através de votação pessoal de todos os corretores 

inscritos, o voto é secreto e obrigatório a todo o corretor inscrito na regional do CRECI. Aquele corretor que 

não comparecer e nem justificar a sua ausência será apenado com a multa correspondente ao valor da 

anuidade, que deve ser paga ao Conselho.  

Nos Artigos 17, 19 e 21, da Lei n° 6.530/78, descreve as competências dos Conselhos Regionais: 

Art 17. Compete aos Conselhos Regionais: 

I - eleger sua diretoria; 

II - aprovar o relatório anual, o balanço e as contas de sua diretoria, bem como 

a previsão orçamentária para o exercício seguinte, submetendo essa matéria à 

consideração do Conselho Federal; 

III - propor a criação de sub-regiões, em divisões territoriais que tenham um 

número mínimo de Corretores de Imóveis inscritos, fixado pelo Conselho Federal; 

IV - homologar, obedecidas as peculiaridades locais, tabelas de preços de 

serviços de corretagem para uso dos inscritos, elaboradas e aprovadas pelos 

sindicatos respectivos; 

V - decidir sobre os pedidos de inscrição de Corretor de Imóveis e de pessoas 

jurídicas; 

VI - organizar e manter o registro profissional das pessoas físicas e jurídicas 

inscritas; 

VII - expedir carteiras profissionais e certificados de inscrição; 

VIII - impor as sanções previstas nesta lei; 

IX - baixar resoluções, no âmbito de sua competência. 

Art 19. Constituem receitas de cada Conselho Regional: 



 

I - as anuidades, emolumentos e multas; 

Il - a renda patrimonial; 

III - as contribuições voluntárias; 

IV - as subvenções e dotações orçamentárias. 

Art 21. Compete ao Conselho Regional aplicar aos Corretores de Imóveis e 

pessoas jurídicas as seguintes sanções disciplinares; 

I - advertência verbal; 

II - censura; 

III - multa; 

IV - suspensão da inscrição, até noventa dias; 

V - cancelamento da inscrição, com apreensão da carteira profissional. 

§ 1º Na determinação da sanção aplicável, orientar-se-á o Conselho pelas 

circunstâncias de cada caso, de modo a considerar leve ou grave a falta. 

§ 2º A reincidência na mesma falta determinará a agravação da penalidade. 

§ 3º A multa poderá ser acumulada com outra penalidade e, na hipótese de 

reincidência na mesma falta, aplicar-se-á em dobro. 

§ 4º A pena de suspensão será anotada na carteira profissional do Corretor de 

Imóveis ou responsável pela pessoa jurídica e se este não a apresentar para que seja 

consignada a penalidade, o Conselho Nacional poderá convertê-la em cancelamento 

da inscrição. 

Em exemplo ao COFECI, o CRECI tem como órgão deliberativo, o plenário, constituído de seus membros 

e como órgão administrativo, a diretoria, sendo que o funcionamento é fixado no regimento de cada 

Conselho Regional, obedecendo a Resolução do Conselho Federal. O Creci, além do exercício de suas 

competências, exerce outras atividades de natureza: 

 
Depois de eleitos e empossados os Conselheiros, é constituído o plenário. O Plenário é o órgão 

deliberativo superior do CRECI, composto de 27 Conselheiros Efetivos e 27 Suplentes, no exercício dos seus 

direitos legais e regimentais. Compete ao Plenário deliberar e decidir sobre: 

a) eleger o Presidente e demais Diretores, dentre seus membros efetivos, em votação secreta 

ou, não havendo contestação nem competidores, elegê los por aclamação, facultado ao Presidente eleito 

sugerir nomes para composição da Diretoria; 

b) expedir Atos e outros diplomas normativos no âmbito de sua competência e jurisdição; 

c) cumprir e fazer cumprir as Resoluções do COFECI; 

d) analisar e julgar o relatório anual, os balanços/e as contas trimestrais da Diretoria, bem 

como a previsão  

orçamentária para o exercício seguinte, submetendo os a aprovação do Plenário do COFECI; 

  
  

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 



 

e) propor a criação de Sub regiões e Delegacias, estabelecendo sede e abrangência de suas 

jurisdições; 

f) examinar e decidir sobre requerimentos e processos de inscrição e expedir as respectivas carteiras  

profissionais e demais documentos de registro; 

g) cobrar contribuições anuais, emolumentos, multas e preços de serviços; 

h) resolver os casos eventualmente omitidos neste Regimento. 

Sites dos principais Órgãos que envolvem no Mercado Imobiliário. 

SAIBA mAIS 

  

 O CRECI/GO é a 5° Regional do sistema COFECI, onde é presidido pelo Presidente Oscar Hugo 

Monteiro Guimarães, com sede na Rua 56, Palácio dos Colibris, n° 390, Jardim Goiás. 

míDIAS INTEGRADAS 

  

   Mídias integradas  
Visite a página do COFECI e entenda mais sobre este Órgão: http://www.cofeci.gov.br/ 

míDIAS INTEGRADAS 

  

   Mídias integradas 

Visite a página do CRECI/GO e entenda mais sobre este Órgão: http://www.crecigo.gov.br/ 

míDIAS INTEGRADAS 

  

   Mídias integradas  

Visite a página do SECOVI/GO e entenda mais sobre este Órgão: 

http://www.portalsecovi.com.br/ 

míDIAS INTEGRADAS 

  

   Mídias integradas  
Visite a página do ADEMI/GO e entenda mais sobre este Órgão: http://www.ademigo.com.br/ 

VAmOS RELEmBRAR! 

  

 Vimos aqui à importância do Sistema COFECI/CRECI no mercado imobiliário e para os 

corretores de imóveis e imobiliárias e identificamos algumas entidades que prestam apoio aos 

profissionais e empresas do mercado, como o SECOVI, ADEMI e AELO. 

Atividade de Aprendizagem 

A partir dos estudos dirigidos e das mídias apresentadas, exponha os principais itens importantes que o 

Sistema COFECI/CRECI pratica para influencia na vida profissional do corretor de imóveis. 

http://www.cofeci.gov.br/
http://www.crecigo.gov.br/
http://www.portalsecovi.com.br/
http://www.ademigo.com.br/


 

Gabarito 

uNIDADE I 

Resposta esperada: A expectativa é que o aluno relacione a influência dos financiamentos imobiliários 

no Mercado Imobiliário, comparando o mercado atual e o crescimento do mercado de 2008 até 2014. 

uNIDADE II 

Resposta esperada: É esperado que o aluno relacione as principais competências e as responsabilidades 

do corretor de imóveis em uma boa operação imobiliária de acordo com os estudo apresentados. 

uNIDADE III 

Resposta esperada: Espera–se que o aluno expresse sua opinião sobre a importância da Captação de 

imóveis com o Contrato de exclusividade em uma operação imobiliária, de acordo com o conteúdo 

estudado. uNIDADE IV 

Resposta esperada: As respostas esperadas devem citar pontos importantes da Captação de Imóveis 

dentro de uma intermediação imobiliária, de acordo com os estudos dirigidos. uNIDADE V 

Resposta esperada: É esperado que o aluno apresente pontos característico do OVER-PRICE de acordo 

com o Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis (Resolução 362/92 – COFECI), no Art. 6°, inciso III. 

uNIDADE VI 

Resposta esperada: É esperado que o aluno relacione alguns itens, que identificam ações pertinentes do 

Sistema COFECI/CRECI para o bom desempenho da profissão de corretor de imóveis. 

uNIDADE VI 

Resposta esperada: É esperado que o aluno relacione alguns itens, que identificam ações pertinentes do 

Sistema COFECI/CRECI para o bom desempenho da profissão de corretor de imóveis. 
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