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REQUERIMENTO 

(Do Sr. WILSON FILHO) 

Requer o envio de Indicação ao 
Poder Executivo, relativa à obrigatoriedade 
de as avaliações mercadológicas dos 
imóveis do programa Minha Casa Minha 
Vida serem realizadas por Engenheiro, 
Corretor de Imóveis e Perito Avaliador. 

Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1o, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª. seja encaminhada ao 

Poder Executivo a Indicação anexa, sugerindo que se faça constar, na 

regulamentação do Programa Minha Casa Minha Vida, que as avaliações 

mercadológicas dos imóveis sejam realizadas por Engenheiro, Corretor de 

Imóveis e Perito Avaliador. 

Sala das Sessões, em       de                          de 2016. 

Deputado WILSON FILHO  
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INDICAÇÃO No      , DE 2016 

(Do Sr. WILSON FILHO e outros) 

Sugere ao Poder Executivo que se 
faça constar, na regulamentação do 
Programa Minha Casa Minha Vida, que as 
avaliações mercadológicas dos imóveis 
sejam realizadas por Engenheiro, Corretor 
de Imóveis e Perito Avaliador. 

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades: 

A competência para a realização de avaliação imobiliária 

é questão controversa na legislação brasileira. 

Porém devemos levar em conta as atribuições já 

definidas em lei para cada profissional. 

Nos termos da legislação em vigor, “compete ao Corretor 

de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de 

imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária” (art. 3º, 

caput, da Lei nº 6.530, de 1978). 

Parece-nos lógico que dentro da competência para 

“opinar quanto à comercialização imobiliária” se insere a de avaliar o valor do 

imóvel, o que faz do Corretor de Imóveis profissional competente para o ato.  

No entanto muito se tem questionado a respeito dessa 

competência, tendo em vista especialmente o disposto no art. 7º, alínea “c”, da 

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que dispõe serem atividades e 
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atribuições de engenheiros e arquitetos “estudos, projetos, análises, 

avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica”. 

Com fundamento nesse dispositivo, defende-se a tese de 

que a competência para a avaliação do valor de imóveis é dos engenheiros e 

arquitetos, e não dos corretores de imóveis. 

Entendemos, contudo, que as atribuições de 

engenheiros, corretores de imóveis e arquitetos são em relação às questões 

técnicas relacionadas à construção e avaliação do imóvel.  

Isso porque o corretor de imóvel pode fazer uma 

avaliação técnica, que leva em conta vários aspectos, e estaria, em tese, apto 

para avaliar o valor do imóvel em determinada região, ou seja, estabelecer a 

sua estimativa de mercado. 

Assim, sugerimos ao Poder Executivo que sejam tomadas 

providências normativas para que a avaliação mercadológica dos imóveis do 

Programa Minha Casa Minha Vida sejam feitas pelo Engenheiros, Corretor de 

Imóveis ou Perito Avaliador. 

Dessa forma, considerarmos que a medida que ora 

propomos trará mais segurança às avaliações mercadológicas feitas no âmbito 

do Programa Minha Casa Minha Vida. 

Sala das Sessões, em         de                       de 2016. 

Deputado WILSON FILHO  
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Anexo-05 

Acordo Brasil-Portugal (Notícias) 
 
http://www.febrae.org.br/febrae/noticias/declaracao-conjunta-
brasil-portugal-beneficia-profissionais-de-engenharia-e-arquitetura/ 
 
Durante a 12ª Cimeira Brasil-Portugal, encontro bilateral ocorrido em 1º de novembro 
entre o presidente Michel Temer e o Primeiro Ministro de Portugal António Costa, foi 
assinada uma declaração conjunta segundo a qual os profissionais de engenharia e 
arquitetura de ambos os países, devidamente registrados pelas respectivas autoridades 
profissionais e em situação regular, terão o reconhecimento automático pela sua entidade 
congênere. 
Também foi celebrado um acordo de cooperação que permitirá o reconhecimento mútuo 
mais célere dos diplomas e títulos acadêmicos dos arquitetos dos dois países. 
Confira abaixo os trechos da declaração conjunta pertinentes à arquitetura e engenharia 
(…) 
29. No que respeita ao reconhecimento mútuo de registos de diplomas na área da engenharia e arquitetura, os 
dois Chefes de Governo recordaram o Acordo entre a Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais 
de Ensino Superior do Brasil (ANDIFES) e o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) para a 
Equivalência, Reconhecimento e Revalidação de Diplomas de Graduação nas Áreas de Arquitetura e Engenharias, 
assinado a 10 de junho de 2013, e, nesse contexto, os desenvolvimentos até agora ocorridos numa matéria que se 
reveste de mútuo interesse. 
30. Saudaram, nesse sentido, o Termo de Reciprocidade estabelecido, em 29 de setembro de 2015, entre o 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Brasil (CONFEA) e a Ordem dos Engenheiros de Portugal (OEP) 
para o reconhecimento mútuo do registo de engenheiros, que já permite a profissionais de cada país atuar no 
outro, por meio do reconhecimento automático pela respetiva autoridade profissional do registo concedido pela 
sua congênere. 
31. De igual modo, registaram com agrado a celebração, em 14 de julho de 2016, do I Termo Aditivo ao acordo de 
cooperação entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e a Ordem dos Arquitetos de 
Portugal (AOA), de 6 dezembro de 2013, contribuindo para um reconhecimento mútuo mais célere dos diplomas e 
títulos acadêmicos dos arquitetos dos dois países. 
(…) 
 

Lei de Portugal nº 153/2015 
 
Artigo 5.º 
Qualificação e experiência profissional 
.... 
3 — Só é reconhecida qualificação e experiência profissionais para o exercício da profissão de 
perito avaliador de imóveis a quem possuir licenciatura, pós -graduação ou mestrado 
adequados à avaliação de imóveis e currículo profissional relevante, que demonstrem: 
a) Conhecimento nas seguintes áreas: 
i) Princípios da Teoria Económica; 
ii) Princípios de Finanças Empresariais; 
iii) Funcionamento dos Mercados Financeiros; 
iv) Construção; 
v) Energia, Ambiente e Proteção dos Recursos; 
vi) Planeamento Urbanístico Ordenamento do Território; 
vii) Gestão e Operações Imobiliárias; 
viii) Ética na Atividade Financeira 
 
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/LegislacaoComplementar/OrganismosdeInvestimentoCole

tivo/Pages/Lei_153_2015_PAI.aspx 
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