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Denúncia

PessoaFisica

JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA

jjfernandobm@gmail.com

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DO ANHENBI SP POR CORRETORES

Apresento respeitosamente, por meio desta, uma manifestação com denúncia, acerca
da publicação recente na imprensa sobre a matéria em assunto. A partir dessa
divulgação pela imprensa e pelo próprio CRECI/SP, este fato provocou muita
preocupação dos profissionais da modalidade de engenharia civil e arquitetura
registrados no sistema CONFEA/CREA e CAU. Desde então, várias ações têm sido
tomadas por grupos de profissionais para tratar deste importante assunto,
principalmente com a Publicação em 27.06.2019 p.p. pela ABNT da NBR 14.653 Parte
1 - Procedimentos Gerais (no Item 6.3.2), que mantém a proibição de leigos (no caso
corretores de imóveis que por força de Lei são somente os atravessadores no
processo de comercialização no mercado imobiliário e portanto impedidos de elaborar
LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE BENS) por incapacidade técnico-profissional, conflito de
interesses conforme Resolução do BACEN, por não atenderem a decisão colegiada
através do Acórdão nº Registro: 2018.0000376035 do Tribunal de Justiça de São
Paulo, cuja cópia anexamos, além dos documentos que compõe e respaldam essa
missiva, tais como a Lei Federal nº 8.078/90 no seu Artº 39, inciso VIII conforme a
Política Nacional de Relações de Consumo que tem por intuito o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem
como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os princípios
previstos no Código de Defesa do Consumidor. Complementamos com a informação
de que os anexos da denuncia para a PGR orientam esta mesma denuncia por se
tratarem do mesmo assunto em relação a ilegalidade praticada pelos corretores em
não cumprimento das Leis e seus documentos reguladores. Atenciosamente.
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[Pericias e Avaliacoes] REALIDADES OU FICÇÕES EM AVALIAÇÕES

De: grandisk@yahoo.com.br [periciaseavaliacoes] (periciaseavaliacoes@yahoogrupos.com.br)

Para: periciaseavaliacoes@yahoogrupos.com.br

Data: segunda-feira, 1 de julho de 2019 15:51 BRT

Sugiro aos leitores confrontarem os itens 1 e 2 abaixo, redigidos pela SOBREA e CONFEA com a
notícia do item 3)  divulgada hoje pelo CRECI/SP e responderem: são realidades ou ficções?
Pergunta redigida pelo comoderador Paulo Grandiski

ITEM 1) No texto do Manifesto da SOBREA para o CONFEA, reproduzido na mensagem
18709 deste grupo consta o seguinte parágrafo:

“Do ponto de vista legal, são cada vez mais frequentes as decisões judiciais invalidando laudos de

avaliação assinados por corretores, arguindo as prerrogativas profissionais estabelecidas pela Lei
5.194/66 ou questionando a capacidade técnica dos autores desses laudos.”

]

ITEM 2) Este parágrafo está em consonância com os argumentos do item “3.Pertinência Legal do
Exercício  de  Atividades  Profissionais  no  campo  da  AVALIAÇÃO  DE  BENS”  do  “MEMORIAL
TÉCNICO  enviado  pelo  IBAPE  NACIONAL  ao  CONFEA,  em  anexo  ao  OFÍCIO  nº  2019-0054”,
divulgado na mensagem n. 18622 deste grupo em 2/6/2019.

ITEM 3) Notícia da COLUNA CRECISP, divulgada hoje na página A14 do jornal O ESTADO DE
SÃO PAULO de 01/07/2019, a seguir reproduzida:

AVALIAÇÃO  MERCADOLÓGICA  DE  CORRETORES  É  BASE  PARA  LEILÃO  DO
ANHEMBI

Recentemente, o Tribunal de Contas do Município (TCM) de São Paulo liberou o leilão do Complexo do Anhembi,

na Zona Norte da Capital, com base na avaliação imobiliária feita por corretores de imóveis do Grupo de

Avaliadores do CRECISP.

Graças à parceria entre o TCM e o Conselho, o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica dos corretores, que

avaliou o complexo em R$ 1,45 bilhão – R$ 450 milhões a mais que o anteriormente sugerido pela
Prefeitura –, deverá ser utilizado como lance mínimo no processo.

O caso, de grande repercussão na mídia, só reafirma a qualidade do trabalho realizado pelos
corretores avaliadores, trazendo transparência à negociação e ainda mais credibilidade ao
CRECISP e aos profissionais.

Desde 2016, esse grupo de especialistas tem prestado serviço voluntário a diversos órgãos públicos e prefeituras,

determinando o valor de seu patrimônio para, posteriormente, receberem um atestado de sua capacidade para

atuar nesse nicho de mercado, o que os coloca em um patamar diferenciado em termos de capacitação.

Dentre os conveniados, figuram nomes como o do Tribunal de Justiça de SP, o Tribunal Regional
Eleitoral, o Ministério Público e a USP. E no âmbito de governos municipais, fazem parte da lista
prefeituras de mais de 25 cidades paulistas. Essa parceria vem ganhando publicidade e levando
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• Privacidade • Sair do grupo • Termos de uso

representantes municipais a buscarem o Conselho para também firmarem esse compromisso com a entidade.

Na última semana, a cidade de Itatinga seguiu essa linha de conduta e também assinou um acordo de cooperação

com o CRECISP. Segundo o prefeito João Bosco Borges, a ideia é dar início às avaliações o mais breve possível,

pois o município conta com muitas demandas a serem atendidas. “Temos um problema grave em Itatinga, que é o

trânsito de carretas e caminhões pesados dentro da cidade. Para construirmos um contorno, um minianel viário,

teremos que fazer algumas desapropriações e, além disso, também já é do nosso plano de governo criar

loteamentos sociais e áreas para a instalação de pequenas indústrias. Então, teremos que desapropriar algumas

áreas para poder dar sequência nesse projeto. E o parecer mercadológico dos corretores será essencial para um

trabalho rápido e com sucesso garantido”, afirmou Borges.

A assinatura do termo foi realizada no gabinete do presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto, e também

contou com a presença do diretor secretário do Conselho, Arthur Boiajian, e do diretor jurídico do município de

Itatinga, Cristiano Augusto Porto Ferreira.

__._,_.___

Enviado por: grandisk@yahoo.com.br

Responder através da web • • através de email • Adicionar um novo tópico • Mensagens neste tópico (1)

Assine sempre suas mensagens e de preferência com sua Cidade e Estado.

Para se desligar deste grupo, envie e-mail em branco para
periciaseavaliacoes-unsubscribe@yahoogrupos.com.br

VISITE SEU GRUPO
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Ofício DENÚNCIA n
o 
 002/2019 

Belém/PA, 01 de Julho de 2019. 

Ao Senhor 

DIRCEU MENDES 

Ouvidor-Geral do TCM-SP 

Av. Prof. Ascendino Reis, 1130 Vila Clementino - São Paulo –  

CEP 04027-000 - São Paulo - SP  

 

Assunto: Avaliação mercadológica de corretores é base para leilão do Anhembi. 

 

 Senhor Ouvidor,  

 

1. Manifesto o interesse deste Signatário em dar seguimento à denúncia sobre o 

assunto de grande importância para a defesa da Sociedade Brasileira, que juntamente com o 

Presidente Jair Bolsonaro vem desenvolvendo uma conscientização em busca de melhores 

qualificações e prosperidade com conteúdo para o Brasil e dignidade dos gestores de órgãos 

públicos que devem ser os primeiros a cumprir as Leis. 

2.  Solicito a inclusão na próxima pauta desta DENUNCIA contra o procedimento 

adotado para esta Avaliação, com URGËNCIA que o caso requer conforme oficio e documentos 

comprobatórios em anexo, bem como da DENUNCIA ao Ministério Público Federal – São 

Paulo/SP, na mesma linha de procedimentos junto a ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

3.  Complementarmente enviamos a seguir o link relativo à matéria denunciada 

contendo o vídeo do depoimento oficial do Secretario da ABNT relativo a proibição legal da 

elaboração de Laudo de Avaliação dos corretores de imóveis no auditório da ANEAC/DF – 

Associação dos Funcionários Profissionais de Engenharia e Arquitetura da Caixa Econômica 

Federal, bem como o link da matéria em assunto e ainda o link da proibição dos corretores de 

imóveis em elaborar LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS pela IN-02/2017 do 

Ministério do Planejamento – SPU e do Ministério do Exército entre tantos outros que proíbem 

esse tipo de procedimentos por leigos. 

Vídeo ABNT -  https://www.youtube.com/watch?v=5FWeD2D-Mjg 

no tempo de 27’ 18” do vídeo no link oficial da ANEAC 

Assunto denúncia - https://www.crecisp.gov.br/comunicacao/noticiasinterna/4791-avaliacao-mercadologica-de-

corretores-e-base-para-leilao-do-anhembi 
 

IN – SPU 02/2017 – http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-

uniao/legislacao/instrucoes-normativas 

 

 

Atenciosamente, 

 

JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA 

APOSENTADO INSS – ENG. CIVIL CREA.PA 4923/D 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5FWeD2D-Mjg
https://www.crecisp.gov.br/comunicacao/noticiasinterna/4791-avaliacao-mercadologica-de-corretores-e-base-para-leilao-do-anhembi
https://www.crecisp.gov.br/comunicacao/noticiasinterna/4791-avaliacao-mercadologica-de-corretores-e-base-para-leilao-do-anhembi
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/legislacao/instrucoes-normativas
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/legislacao/instrucoes-normativas


Fernando Miranda <jjfernandobm@gmail.com>

Sala de Atendimento ao Cidadão - MPF 20190048981
1 mensagem

MPF Sistema Cidadão <manifestacao-noreply@mpf.mp.br> 30 de junho de 2019 16:40
Para: jjfernandobm@gmail.com

Ilmo(a) Sr.(a),
Sua manifestação foi cadastrada com sucesso!

Número da manifestação: 20190048981

Chave de Consulta: 2910d70e23459861e69251dcccaa971c

Data da manifestação: 30/06/2019

Descrição: 
Apresento respeitosamente, por meio desta, uma manifestação com denúncia, acerca da publicação recente na imprensa sobre 
CORRETORES SEGUIRÃO NORMAS DA ABNT PARA AVALIAÇÃO - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE CRECI x ABNT.

Solicitação: 
A partir desta divulgação pela imprensa, este fato provocou muita preocupação dos profissionais da modalidade de engenharia civil 
registrados neste sistema CONFEA/CREA. Desde então, várias ações têm sido tomadas por grupos de profissionais para tratar deste 
importante assunto. 
No sentido de subsidiar essa Instituição, estão pautados itens relevantes a serem considerados na defesa dos interesses da sociedade 
brasileira quanto a Atividade de Perícia e Avaliação de Bens Imóveis de prerrogativa exclusiva de Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros 
Agrônomos. 
Relativamente às ações dos corretores de imóveis quanto a atividade de Perícia e Avaliação de Bens Imóveis, deve-se considerar, que a 
publicação recente em 27.06.2019, passado, da Norma de Avaliações de Bens da ABNT – NBR 14.653 – Parte 1 - Procedimentos gerais 
especificamente no Item 6.3.2, onde obriga que as visstorias que precedem as avaliações de bens somente podem ser realizadas por 
profissionais habilitados na engenharia de avaliações, ou seja Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos.
E ainda esta manifestação de nossa parte tem por fundamentação legal além dessa recente Norma da ABNT, a Lei Federal nº 8.078/90 
no seu Artº 39, iniciso VIII e na decisão colegiada através do Acórdão nº Registro: 2018.0000376035 do égrecio Tribunal de Justiça de 
São Paulo, cuja cópia anexamos, além dos documentos que compõe e respaldam essa missíva. 
 
• Constituição Federal, artigo 5º, inciso XIII: “ É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais, que a Lei estabelecer”; 
• Lei Federal nº 4.150-62 – institui o regime obrigatório de preparo e observância das normas técnicas nos contratos de obras e compras 
do serviço público; 
• Lei Federal nº 5.194-66 – regulamenta a profissão de Engenheiro, atribuindo inclusive a execução de serviços de Avaliações e Perícias 
com seu devido valor jurídico; 
• Lei Federal nº 6.496/77, que pela ART o sistema CONFEA/CREA garante a proteção da sociedade e define os responsáveis técnicos 
pelos serviços contratados; 
• Lei nº 6.530/78 – regulamenta a profissão de corretores de imóveis: art. 1º O exercício da profissão de Corretor de Imóveis, no território 
nacional, é regido pelo disposto na presente lei; Art. 2º O exercício da profissão de Corretor de Imóveis será permitido ao possuidor de 
título de Técnico em Transações Imibiliárias; Art 3º Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta 
e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária. 
• Resolução nº 345/90 do CONFEA, que revalida a legislação federal referenciada, exigindo, para a sua plena validade, a Anotação da 
Responsabilidade Técnica – ART; 
• Resolução CONFEA nº 1.116 de 26/04/2019 – obras e os serviços no âmbito da Engenharia e Agronomia são classificados como 
serviços técnicos especializados. 
• NBR 14653-1 – Avaliação de Bens Parte I – Procedimentos Gerais; 
• NBR 14653-2 - Avaliação de Bens Parte II – Imóveis Urbanos 
• Resolução nº 4.271/2013 do Banco Central, que resolve, no artigo 1º, inciso “ b” que “ “A avaliação de imóvel deve ser efetuada por 
profissional que não possua qualquer vínculo com a área de crédito da instituição concedente ou com outras áreas que possam implicar 
em conflito de interesses ou apresentar deficiência na segregação de funções”; 
• ABNT a responsável pela emissão de Normas Técnicas, cuja obediência está prevista no Código do Consumidor e o desacordo é 
caracterizado como prática abusiva; 
Em adição, afirmo que esta manifestação objetiva apresentar a preocupação de profissionais na defesa dos interesses da sociedade 
quanto a Atividade de Perícia e Avaliação de Bens Imóveis de prerrogativa exclusiva de Arquitetos, Engenheiros e Agrônomos, conforme 
a Política Nacional de Relações de Consumo que tem por intuito o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor. 
Diante do exposto e da gravidade do problema que atinge os profissionais de engenharia registrados neste sistema e que atingirá toda a 
sociedade, venho em meu nome e da classe de profssionais apresentar essa notícia de fato e requerer à essa Instituição dentro das 
prerrogativas legais para as quais foi constituida, quanto as notícias de irregularidades que demonstrem ameaça à ordem jurídica, ao 
regime democrático, aos interesses sociais e individuais indisponíveis, à proteção do patrimônio público e social, ao meio ambiente e a 
outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos artigos 127 e 129 da Constituição Federal.
Em adição, solicito também ações junto a mídia escrita e falada no sentido de esclarecer a responsabilidade do sistema CONFEA/CREA 
na defesa dos interesses da sociedade e na contratação de profissionais habilitados no exercício da Avaliação Técnica e Perícias de 
construções públicas e privadas. 
Aproveito a oportunidade e reitero meus votos de estima e consideração.
A disposição. 
Atenciosamente.

                

Demais informações serão encaminhadas para seu endereço de e-mail.

Para consultar o andamento da manifestação, favor acessar a página eletrônica do MPF, opção Sala de Atendimento ao Cidadão, 
consultar andamento e inserir o número da manifestação e a chave de consulta fornecida acima.

Atenciosamente,
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MENSAGEM DIVULGADA NO GRUPO DE PROFSSIONAIS DE ENGENHARIA DE 

AVALIAÇÕES E PERÍCIAS. 

CONTRA ATIVIDADE ILEGAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 

Primeiramente minhas desculpas por não ter habilidade para escrever com eloquência, que na 

maioria das vezes são desprovidas de argumentos reais e só refletem a excelência no 

conhecimento das palavras, a ignorância do tema e mais nada, alias são boas de ler, nada de tudo 

é só ruim. 

Sou aposentando, Eng Civil avaliador de imóveis desde 1982 quando conclui minha graduação e 

ingressei no quadro técnico do Banco do Brasil onde já era funcionário de carreira concursado 

desde 1976. 

Fui convocado para assumir a função técnica em decorrência da abertura de 1.000 novas 

agências que deveriam estar em funcionamento em 1 ano, por ordem de um tal de General 

Figueiredo, então o Presidente da República do Brasil. 

Importante ressaltar que em sua grande maioria seriam imóveis (com ou sem edificações) em 

localidades com tipologias de assentamentos precários e cidades com menos de 15.000 hab. 

Vejam que estou falando do ano de 1982, acho que os corretores não eram nem nascidos e por 

isso fui treinado para não precisar deles e muito menos “usar” dos conhecimentos de informantes 

que exerciam atividades similares, em decorrência do CONFLITO DE INTERESSES, algo que 

nada tem haver com a técnica a qual é condição “sine qua non” para definição de valor de bens 

imóveis, pelas suas características tangíveis. 

Até agora em todos os comentários que tive acesso de qualquer origem, contra, a favor ou neutro 

com relação a participação de corretores de imóveis ou atravessadores na atividade de avaliações 

de bens imóveis, esse tema CONFLITO DE INTERESSES é observado. 

Nossa missão era sigilosa devido a esse contexto, acho que estou sendo claro.. 

Fui treinando pelo próprio corpo de engenheiros e arquitetos do Banco com a contribuição e 

qualificação de do Eng “Domingos Saboya” e de outro Eng. “André Maciel Zeni”, que foram 

contratados exclusivamente para treinar os engenheiros e arquitetos do Banco que receberam a 

atribuição de ser o destacamento precursor para escolha dos imóveis (com ou sem edificações) 

em suas Regiões e nos pontos estratégicos previamente apontados pelos gestores das agências 

das cidades mais próximas. 

Em nossa região, adquirimos e locamos (inclusive por comodato) todos os tipos de edificação até 

sacristias onde os párocos exigiam a reforma da igreja também, além de adiantamentos dos 

valores da locação. 

Portanto, nossos contatos eram sempre com os interessados diretos, sem intermediários, onde 

todos sabemos que em alguns mercados os “intermediários” são os maiores beneficiados com os 

percentuais auferidos na cadeia cujo da fabricação a comercialização, deste os insumo até o 

produto final na bancada do cliente. 
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Assim, posso afirmar com 100% de certeza que pelo menos na nossa Região parte das 1.000 

novas Agências do BB saíram pelo menos 6% abaixo do preço de mercado (escrevi preço). Com 

certeza, isso repôs e ainda sobra até hoje, recursos para o BB antecipadamente pagar o salário de 

todos os engenheiros e arquitetos que participaram do processo nos 30 anos que lá prestaram 

seus serviços. 

Sob o ponto de vista da atividade esse tema só não é mais importante que as prerrogativas legais 

do processo de avaliação de imóveis, afinal Lei é para ser cumprida ou discutida? 

Estamos verbalizando aqui se a Lei é para ser cumprida ou discutida? É isso mesmo? 

Cabe ressaltar que essa “esperta” (com “s” mesmo de esperteza e não de expertise) categoria de 

atravessadores, em via de extinção merecida, haja vista que nada agregam ou produzem na 

cadeia de produção e comercialização do mercado de uma das maiores indústrias do mundo e 

ainda a maior geradora de emprego de profissionais de baixa qualificação, ainda tão necessária 

no mundo das construções convencionais. 

Não podemos esquecer que essa categoria de atravessadores aufere rendimentos em duplicidade 

(e percentualmente maiores que qualquer braço da cadeia produtiva), haja vista que vende o 

terreno para o incorporador ou investidor e posteriormente vende esse mesmo terreno como 

fração ideal embutido em preços unitários das unidades que são ainda mais significativos pelo 

valor agregado. Por ai se tem uma noção do volume de recursos desse mercado que gira na 

esfera dessa categoria de incautos. 

  

A título de curiosidade possuo um quadro demonstrativo do meu universo na atividade de 

avaliação de bens imóveis habitacionais com mais de 37 anos, que dos 100% dos custos 

operacionais de um processo de compra e venda de um bem imóvel, o CONSUMIDOR paga 

63,80% para o agente financeiro, 19,14% para o atravessador "vulgo corretor", 15,95% para 

Cartórios e 1,12% para o avaliador (nesse caso o meu universo de 5 anos de avaliações nesta 

modalidade, algo perto de 2.000 UHs). 

Voltando aos primórdios, via-se que naquela época, muitos aqui devem ter essa experiência 

também, fazer um banco de dados era ler um informativo “classificados” recortar seus anúncios 

de pouco mais de 5 palavras e ir “in loco” em cada dado, verificar se a oferta era verdadeira e se 

suas características eram realmente apropriadas para o objeto em estudo, com isso o contato era 

direto com o proprietário e com o imóvel, nada virtual. 

Atualmente são utilizados arquivos de pesquisa com as informações dos agentes financeiros e 

dos próprios bancos de dados gerados pelos avaliadores, que foram devidamente vistoriados por 

outros profissionais habilitados e com a informação fiel do “preço” negociado sem qualquer 

CONFLITO DE INTERESSES. 

Já tive acesso a um arquivo em planilha Excel de um App robô que extrai dos sites anunciantes 

todas as informações disponíveis, cujos mais de 6.000 dados de imóveis da tipologia de 

“apartamentos” disponibilizados de determinada cidade com aproximadamente 10 variáveis do 

tipo texto, numéricas e proxy, cada dado apresentava em média umas 10 repetições e em 

nenhuma delas as informações sobre todas as variáveis eram coincidentes, notadamente na 

variável valor de oferta e área privativa. 
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Quando consultados os próprios contatos as informações, quando disponibilizadas no momento 

da consulta, ainda eram divergentes do próprio site, com o cúmulo de algumas serem do tipo 

“quanto esta informada no site?”.     

Quem ainda precisa de corretor para elaborar laudo de avaliação, ou é corretor ou está fazendo 

porcaria, considerando ainda ser uma classe em extinção, não presta nem mais para acompanhar 

interessados, hoje você pega a chave na imobiliária e devolve após a visita e ainda, imobiliária 

que se preza contrata engenheiro ou arquiteto para acompanhar a vistoria de locação. E isso não 

é reserva de mercado. 

Se trata, portando, da defesa dos interesses da sociedade quanto a Atividade de Perícia e 

Avaliação de Bens Imóveis de prerrogativa EXCLUSIVA de Engenheiros, Arquitetos e 

Engenheiros Agrônomos, de acordo com NBR 14.653-Parte 1 / 2019 Item 6.3.2 e com a política 

Nacional de Relações de Consumo que tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 

relações de consumo, atendidos os princípios previstos no CDC. 

Com isso fica consolidado que os espertos “corretores de imóveis ou atravessadores” que não 

são dignos de serem chamados de dignos, estão se auto extinguindo como profissionais de venda 

e querendo garantir suas sobrevivências as custas dos incautos do mercado imobiliário, deixando 

de exercer suas atividades profissionais previstas em Leis, principalmente o CC nos Artigos 722 

a 729, com destaque para o 728 que a seguir transcrevo “in verbis”:   

Art. 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a 

remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. (ou seja um avalia 

e o outro vende e racham a comissão conforme a Lei já prevê). 

Cabe ainda informar que a profissão de corretores de imóveis em franca extinção, sugere o 

banimento do conselho de classe, consequentemente o perda da mamata de aproveitadores de 

cargos de instituições dessa natureza, que manipulam recursos grandiosos das anuidades que 

devem ser mantidas a qualquer custo, mesmo que seja entrando num mercado no qual não 

agregam qualquer valor, muito pelo contrário só trariam sujeira, talvez a próxima Lava Jato e 

ainda fortalecidos com base em uma Norma NBR/ABNT. 

Legalmente a função de um Conselho de Classe é proteger a população, a sociedade, 

diferentemente do que está tentando praticar o COFECI/Creci, com a possibilidade da perda 

grandiosa nas anuidades, sua única fonte de renda, com a extinção de uma categoria que nunca 

deveria ter existido. Haja vista que os valores dos bens imóveis são somente ascendentes mesmo 

com todas as novas tecnologias a disposição da sociedade em que os preços deveriam estagnar 

ou reduzir com os processos construtivos de baixo custo de produção e em escala. 

Aproveito o ensejo para informar aos nobres colegas que em Portugal, de onde também tenho 

nacionalidade e, portanto o registro na Ordem dos Engenheiros, os avaliadores dos agentes 

financeiros (que não tem somente a especialização em arquitetura e engenharia) são regidos por 

Lei própria e recente (Lei 153/2015 - Regula o acesso e o exercício da atividade dos peritos 
avaliadores de imóveis que prestem serviços a entidades do sistema financeiro nacional) com 

o controle do Banco de Portugal (BACEN de lá), ou seja não tem também o CONFLITO DE 

INTERESSES, pela vertente do Agente Financeiro como aqui pela Caixa Econômica Federal 

e o Banco do Brasil S.A. 
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Por fim, até por estranhar ser um argumento que não leio em qq comentário, gostaria de saber a 

opinião dos nobres colegas, sobre o assunto, quanto ao tema CONFLITO DE 

INTERESSES, tomando a liberdade de sugerir a leitura antecipada (para quem desconhece) 

sobre o Acordo de Basileia, bem como as Resoluções do BACEN originadas desse acordo, que 

tão importante quanto as nossas Leis, Normas e Instruções Normativas sobre as prerrogativas 

dos profissionais habilitados na atividade de avaliação de bens imóveis, não superam as 

características tangíveis para definição do VALOR DE MERCADO de um bem imóvel, que é o 

resultado que deve ser fornecido num LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, pelo 

processo comparativo, incluindo a Lei 11.922/10 e a Norma de Desempenho que tornam os bens 

imóveis com caracterizadas tangíveis desiguais tecnicamente e por isso não podem ser 

comparados pelos leigos aos anteriores a Norma, como também as alterações e reformas 

realizadas nas edificações com e sem o devido acompanhamento técnico profissional o que 

também é um diferencial tangível, principalmente quanto as instalações. 

Não estou aqui contestando a opinião de qualquer profissional, só estou colocando a minha 

opinião e apresento desde já minhas desculpas se de alguma forma possa ter afetado alguém com 

algum comentário, mas é isso que penso e luto contra há 37 anos e desde que fui Conselheiro no 

CREA.PA onde consegui a retirada do mercado da Cartilha do BNDES que orientava todas as 

Prefeituras a utilizarem corretores de imóveis para elaboração de PGV para a cobrança do IPTU 

e outras taxas e impostos ligados aos bens imóveis, via Ofício aprovado por unanimidade em 

reunião Plenária. 

Autor: 
J Fernando B Miranda 
Eng Civil – Crea.PA 4.923/D-1982 
Aposentado 
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Corretor de imóveis 

no exercício ILEGAL da atividade de avaliação e perícia de bens imóveis. 

- Análise Setorial no contexto das Atribuições profissionais considerando o Mercado Imobiliário. 

Mercado Imobiliário - venda e exploração de imóveis e propriedades. 

 Empreendimentos para a venda possuem altas taxas de retorno e prazos médios de investimento. 

Exemplos: Lançamentos de torres de apartamentos e condomínios fechados de casas. 

 Empreendimentos de base imobiliária ganham com taxas e locações pagas pelo uso do espaço, 

grandes investimentos e longo prazo. Exemplo: locação de galpões industriais. 

Com esses dois exemplos extremos, da pequena imobiliária ao grande fundo de investimento, da pra 

perceber que tem um uso bastante extenso. 

FORMAS DE GERAR RECEITA: 

Para poder organizar os segmentos do Mercado Imobiliário separemos os investimentos em dois grandes 

grupos com relação a forma de ganhar dinheiro: 

 Empreendimentos para Venda: você ganha vendendo algum imóvel ou propriedade que você 

construiu ou comprou mais barato, também chamados de empreendimentos imobiliários. 

 Empreendimentos para Renda: você ganha com a exploração do uso do imóvel ou propriedade 

cobrando uma taxa ou, o mais comum, um aluguel. São conhecidos como empreendimentos de 

base imobiliária. 

Os empreendimentos imobiliários – para venda – possuem alto risco, grande remuneração e horizontes 

de médio prazo de investimento (de 2 a 4 anos). É nesse segmento que trabalham as grandes construtoras de 

apartamentos, as loteadoras e as incorporadoras. Eles são chamados de desenvolvedores. 

Os empreendimentos imobiliários – para renda – comparado o preço do aluguel com o valor de mercado 

de uma casa percebe-se que a remuneração não é alta. No Brasil, o valor do aluguel residencial em relação 

ao preço do imóvel estima-se numa faixa de 0,3% a 0,7% ao mês. Essa é a característica dos 

empreendimentos de base imobiliária (para a renda): remuneração moderada, ciclos longos de 

investimento (7, 10, 20 anos ou até mais) e grandes volumes de capital envolvido. 

SUBMERCADOS DO MERCADO IMOBILIÁRIO: 

Uma forma de organizar o Mercado Imobiliário é com relação ao uso do imóvel, o que seria uma definição 

ampla para um submercado.  exemplificando: uma casa, independentemente se ela for construída para a ser 

vendida ou alugada, será usada para fins residenciais ou podendo ser adaptada para outos fins, como 

comercial. 

Os submercados são importantes para classificar os imóveis pelos anseios e desejos do público alvo e 

ajudam os arquitetos e engenheiros no desenvolvimento do projeto do produto para facilitar o fechamento de 

um negócio e aumento da receita de empreendedores e investidores, viabilizando atualmente as construções 

sustentáveis que estão ganhando muita visibilidade e atraindo cada vez mais moradores que buscam um 

conceito de vida mais ecológico.  

Listamos os principais deles e alguns exemplos de produtos: 
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Residencial: casas, apartamentos, lotes e terrenos em condomínios; 

Corporativo: salas comerciais e edifícios de escritório; 

Industrial e Logístico: galpões modulares, galpões refrigerados, salões, pátios e hangares; 

Varejo: lojas, shoppings centers, stripmalls e outlets; 

Hospitalidade: hotel, motel, pousadas, moradias estudantis e kitnets; 

Outros: hospitais, self storages, fazendas, centro de convenções… 

A relação entre forma de exploração e uso não tem regra. Você pode construir casas para alugar, como pode 

desenvolver o edifício de hotel para vender como também transformar estética e estruturalmente entre as 

formas e seus usos. Isto é, qualquer submercado pode se enquadrar em um empreendimento para a venda ou 

para a renda. 

Um outro conceito muito importante que você não pode se confundir é que o MERCADO IMOBILIÁRIO 

tem relação com a operação do negócio e não com exploração do espaço. Isso significa que no exemplo 

comentado acima, o setor de Hospitais se refere aos prédios que são alugados para um hospital e não os 

serviços prestados pelos médicos e enfermeiros. Outro exemplo: se a operação for de comprar uma fazenda 

e arrendar para um produtor o qual vai te pagar um aluguel anual (arrendar), isso é Mercado Imobiliário e 

tem haver com as características físicas das benfeitorias. Se for de compra de uma fazenda para plantar cana, 

isso é agronegócio. Percebeu a diferença? 

RAZÕES PARA UM CORRETOR DE BENS IMÓVEIS NÃO EXERCER A ATIVIDADE DE PERICIA E 

AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: 

01- O corretor de imóvel tem como atividade principal, prevista em lei e no contexto do mercado 

imobiliário, atuar na comercialização do produto e ser obrigado a executar a mediação com diligência e 

prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. 

Tudo isso sob pena de responder por perdas e danos, tendo em vista que deverá prestar ao(s) contratante(s) 

todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros 

fatores que possam influir nos resultados da incumbência. 

02- O corretor de imóvel se tivesse legalmente a atribuição para exercer a atividade de pericia e avaliação de 

bens imóveis (com ou sem edificações) não teria a necessidade de emitir uma Resolução em causa próprio, 

definindo regras e condições apropriadas para uma atividade da qual não tem qualquer embasamento técnico 

e científico conforme previsto nas Normas da ABNT NBR 14.653/27.06.2019 - Parte 1 (Item 6.3.2) 

RECENTEMENTE PUBLICADA, que muito claramente define com atribuição exclusiva de Arquitetos, 

Engenheiros e Agrônomos. Portanto nesse contexto estão infringindo claramente a legislação vigente que 

protege o consumidor (Lei Federal Nº 8.078/90, Art. 39º inciso VIII e fere frontalmente a Política de 

Vulnerabilidade. 

03- O corretor de imóvel se tivesse capacidade técnica, legal e moral (e não o tem por conflito de interesse) 

para exercer a atividade de avaliação de bens imóveis não haveria necessidade de tentar legalizar sua 

atuação com convênios, acordos ou outras mazelas com quaisquer instituições para exercer a atividade. 

Portanto, fica bem claro que essa ação tem fins e interesses escusos e que essas instituições teriam que se 

respaldar legalmente junto ao poder judiciário e a categoria, bem como a população brasileira para justificar 

esses pretensos acordos, principalmente quanto aos incautos da ABNT por se tratar de uma atividade que 

conforme é definido nas Normas em vigor tratar-se de atividade exclusiva de profissionais que atuam na 

habitação, conforme definido no acórdão do TJSP nr . 2015.00234.123-8. Acordão esse esclarecendo que 

somente foi respaldada a emissão de parecer de opinião pela Resolução COFECI nº 957, a qual já esta 

alterada pela Resolução COFECI Nº 1044 e complementada pela Resolução COFECI nº 1066, ambas e total 

confronto com a Lei Federal nr. 5194 e Lei Federal Nr.8.078 (CDC) e cuja Resolução cofeci Nº 1066 esta 

respaldando ilegalmente o recente acordo com os incautos do MP do Paraná.  

http://rexperts.com.br/avaliacao-do-investimento-em-kitnet/
http://rexperts.com.br/self-storage/
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04- O corretor de imóvel não possui qualquer conhecimento técnico-científico para o enquadramento de um 

produto nos submercados conforme definidos e exemplificados anteriormente. Notadamente no que diz 

respeito às características físicas de qualquer tipologia de edificações, visto que estas são condição ˜sine qua 

non˜ para definição das variáveis comparativas.  Ressaltando ainda que os produtos do mercado imobiliário, 

bem como os Normativos da ABNT (exemplificando a recente Norma NBR 15.575 - Desempenho) sofrem 

constantemente alterações de suas características construtivas que são do conhecimento técnico exclusivo 

dos profissionais de formação em Arquitetura, Engenharia e Agronomia. No entanto, nada impede que um 

corretor de imóveis posso ser um Arquiteto,  Engenheiro ou Agrônomo, visto que atualmente é um 

profissional com formação tal qual um cozinheiro, um costureiro ou jornalista, conforme muito bem 

qualificado pelo Ministro do STF Gilmar Mendes, em seu voto contrário a formação de jornalista  como de 

nível superior. 

05- O corretor de imóvel no contexto de outras normas da legislação especial é enquadrado como um 

profissional que no mercado imobiliário gera o conflito de interesse, haja vista que é interessado na 

efetivação da transação imobiliária, por ser remunerado com base em tabela percentil sobre o valor da 

operação e ainda pela legislação em vigor pode ratear esses honorários conforme prevê o Art. 728 da Lei 

10.406/02 - ˜Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será 

paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário.˜ 

06- O corretor de imóvel, por ilegalidade devido à ignorância de elementos técnicos e ainda nesse contexto 

do conflito de interesses, o o que é amplamente coibido pela legislação especial (Instruções Normativas, 

Resoluções de Instituições Públicas do Poder Executivo), bem como por Leis complementares, tem 

demonstrado que sua proximidade com a atividade de perícia e avaliações de bens imóveis, tem claramente 

o interesse de atuar numa atividade para interferir no mercado, com incremento nos valores dos bens 

imóveis onde terão as vantagens decorrentes do aumento dos próprios honorários, para os incautos ou 

mancomunados, ou comparsas)  entenderem. E considerando outro cenário decorrente da decadência da 

profissão do corretor de imóveis, que se encontra em extinção, e com isso acabaria a anuidade e outras taxas 

que levariam a ruína o Conselho de Classe e consequentemente os que se valem desse tipo de sobrevivência 

porque não sabem fazer outra coisa a não ser fazer eventos, festas e jantares para tentar uma categoria 

imprestável, e ainda querer torná-los de ˜expertises” em safadeza em "espertos” em avaliação e perícia de 

bens imóveis.  

07- O corretor de imóveis, esta adotando ações para exercer uma atividade da qual não tem qualquer 

competência legal, técnica e moral, inclusive para interferir em valores de avaliação de bens imóveis do 

Programa MCMV, decorrente das exigências e limites do programa, em que o empreendedores e 

investidores têm adotado a prática de vender os imóveis acima do valor limite como a prática de caixa dois, 

e com isso usurpando os recursos destinados ao programa que ao invés de financiar 3 imóveis somente terá a 

possibilidade de financiar 2 imóveis, decorrente do retorno do valor do financiamento disponibilizado. 

Por derradeiro, me coloco a disposição para provar sobre todos os aspectos as considerações e 

esclarecimentos prestados na presente missiva, onde quer estejam os corretores e interessados. 

 

Autor: 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000376035

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2052362-18.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é agravado 
PERILLO GUIMARÃES DE MORAES.

ACORDAM, em 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MAIA DA ROCHA (Presidente sem voto), ITAMAR GAINO E VIRGILIO DE 
OLIVEIRA JUNIOR.

São Paulo, 21 de maio de 2018.

SILVEIRA PAULILO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2052362-18.2018.8.26.0000 -Voto nº 43978 2

Agravo de Instrumento nº 2052362-18.2018.8.26.0000

Agravante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF 
Agravado: Perillo Guimarães de Moraes
Comarca: São Paulo
Voto nº: 43978

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nomeação de perito 
judicial. Ausência de qualificação para avaliação de 
imóvel. Necessidade de inscrição no CREA. Nomeação de 
corretora de imóveis. Não cabimento. Possui apenas 
atribuição de opinar. Artigo 7º da Lei 5.194/66 : “As 
atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do 
arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em: (...) c) 
estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, 
pareceres e divulgação técnica;”. Agravo provido. 

Cuida-se de agravo de instrumento respondido e 
bem processado, por meio do qual quer ver a agravante a reformada a r. 
decisão de primeiro grau que homologou o laudo pericial apresentado para 
avaliação do imóvel penhorado. Impugna o trabalho apresentado, diante 
da necessidade de ser o perito inscrito no órgão de classe  CREA. 
Defende a ausência de qualificação específica da perita nomeada pelo 
juízo. 

É o relatório.

Ingressou a agravante com execução de título 
extrajudicial consubstanciado no contrato de compra e venda com pacto 
adjeto de hipoteca celebrado entre as partes. Requerida a penhora do 
objeto do contrato, ora executado, necessário se fez a elaboração de 
laudo de avaliação.

O trabalho foi apresentado pela perita do juízo, 
Sra Cláusia Santini Portalippi Oliveira, inscrita no órgão de classe 
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Creci, que em que pese ser habilitada e cadastrada junto ao CNAJ  
Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, possui atribuição 
apenas para opinar nos casos de avaliação de imóveis.

A Lei 6.530/78 que regulamenta a profissão de 
corretor de imóveis, ao atribuir àquele profissional a atividade de 
“exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de 
imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização 
imobiliária”. 

Por outro lado, forçoso notar dispor o artigo 7º 
da Lei 5.194/66 que: “art. 7º - As atividades e atribuições profissionais 
do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em: 
(...) c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, 
pareceres e divulgação técnica;”

Como se pode notar, a avaliação de bens 
imóveis requer conhecimentos específicos em matemática financeira, 
estatística e domínio dos métodos avaliatórios e conhecimentos sobre 
fundações, estruturas e coberturas de imóveis, bem como características 
dos materiais que os envolvem. 

Sendo assim, é imprescindível que a avaliação 
seja feita por profissional capacitado para tanto. 

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despesas de 
condomínio. Execução. Avaliação do imóvel 
penhorado por profissional corretor de 
imóveis. In admissibilidade. Ato que somente 
pode ser realizado por engenheiro civil, 
arquiteto ou engenheiro agrônomo. Recurso 
im provido. 
(TJSP;  Agravo de Instrumento 0010289-
95.2000.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos 
Santos; Órgão Julgador: 2a. Câmara do 
Primeiro Grupo (Extinto 2° TAC); Foro de 
São Bernardo do Campo - 5ª. Vara Cível; 
Data do Julgamento: 05/02/2001; Data de 
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Registro: 08/02/2001)

Não se ignora que o CONSELHO FEDERAL 
DE CORRETORES DE IMÓVEIS  COFECI saiu vencedor em ação 
judicial movida pelo CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA  CONFEA e pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE 
AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  IBAPE por meio da qual se pretendia 
anular a Resolução n. 957/2006 do CONFECI, a qual permitia a feitura 
de avaliação por corretores de imóveis, objeto até de agravo regimental 
no STF (não conhecido) (cf. ARE 70.847 AgRg/DF). Mas a discussão 
está longe de chegar ao fim. A coisa julgada ocorreu “inter partes”, não 
vinculando qualquer outro órgão do Poder Judiciário, estadual ou 
federal; isto quer dizer que o CONFEA e o IBAPE não podem mais 
questionar a validade da Resolução citada, mais nada. Depois, com a 
devida vênia do respeitável julgado, ousa-se dele discordar porquanto 
não se pode estender o vocábulo “opinar”, da lei dos corretores, como 
autorizador para a avaliação nos termos da Lei n. 5.194/66. Uma 
Resolução classista não pode ofender uma Lei Federal.

Diante do exposto, pelo meu voto, é dado 
provimento ao recurso para que a avaliação seja feita por profissional de 
engenharia civil, arquiteto ou engenheiro agrônomo. 

SILVEIRA PAULILO
Relator
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São Carlos, 13 de maio de 2019 

 
 

Ao: 

Presidente do CREA-SP 
Engenheiro de Telecomunicações Vinicius Marchesi Marinelli 

 
 
 

Sr. Presidente. 
 

Apresento respeitosamente, por meio desta, uma manifestação da Câmara 
Especializada de Engenharia Civil – CEEC - acerca da publicação recente na imprensa 
sobre CORRETORES SEGUIRÃO NORMAS DA ABNT PARA AVALIAÇÃO - ACORDO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE CRECI x ABNT. 

A partir desta divulgação pela imprensa, este fato provocou muita preocupação dos 
profissionais da modalidade de engenharia civil registrados neste sistema 
CONFEA/CREA. Desde então, várias ações têm sido tomadas por grupos de 
profissionais, tais como a Associação Brasileira de Avaliações e Perícias (ABAP), que 
protocolou Ofício no CONFEA solicitando reunião com o Presidente do CONFEA 
Engenheiro Joel Krüeger para tratar deste importante assunto. 

No dia 2 de maio pp, foi realizada uma reunião que contou com as presenças do 
Presidente do CONFEA, do Presidente do IBAPE Nacional Engenheiro Wilson Lang, do 
Presidente da ABAP Nacional Engenheira Karine Moreira, do Presidente da ABNT 
Engenheiro Mário Willian Esper e outros convidados aqui não nomeados. Desta reunião, 
ficou deliberado que este assunto fará parte da pauta da Reunião de Presidentes de 
CREAs de todo o Brasil, que acontecerá em Aracaju no mês de junho próximo. 

No sentido de subsidiar esta Presidência, estão pautados itens relevantes a serem 
considerados na defesa dos interesses da sociedade brasileira quanto a Atividade de 
Perícia e Avaliação de Bens Imóveis de prerrogativa exclusiva de Engenheiros, Arquitetos 
e Engenheiros Agrônomos. 

Relativamente às ações dos corretores de imóveis quanto a atividade de Perícia e 
Avaliação de Bens Imóveis, deve-se considerar:  

1. História da engenharia de avaliações; 

2. A legislação vigente (Leis, Resoluções do CONFEA e BACEN); 

3. A Norma vigente da ABNT; 

4. As decisões normativas do sistema CONFEA/CREAs; 

5. A decisão do STF; 

6. A decisão do TJSP; 



 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  E AGRONOMIA  

DO ESTADO DE SÃO PAULO  - CREA-SP 

 

 

 

7. A decisão do TCU;  

8. A decisão do SPU; 

9. As tentativas do COFECI e CRECI para avaliar imóveis públicos; 

10. As obrigações legais da profissão de corretor de imóveis. 

Esta manifestação por parte da CEEC/CREA-SP tem por fundamentação legal: 

 Constituição Federal, artigo 5º, inciso XIII: “ É livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais, que a Lei 
estabelecer”; 

 Lei Federal nº 4.150-62 – institui o regime obrigatório de preparo e observância 
das normas técnicas nos contratos de obras e compras do serviço público; 

 Lei Federal nº 5.194-66 – regulamenta a profissão de Engenheiro, atribuindo 
inclusive a execução de serviços de Avaliações e Perícias com seu devido valor 
jurídico;  

 Lei Federal nº 6.496/77, que pela ART o sistema CONFEA/CREA garante a 
proteção da sociedade e define os responsáveis técnicos pelos serviços 
contratados; 

 Lei nº 6.530/78 – regulamenta a profissão de corretores de imóveis: art. 1º O 
exercício da profissão de Corretor de Imóveis, no território nacional, é regido pelo 
disposto na presente lei; Art. 2º O exercício da profissão de Corretor de Imóveis 
será permitido ao possuidor de título de Técnico em Transações Imibiliárias; Art 3º 
Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, 
permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização 
imobiliária. 

 Resolução nº 345/90 do CONFEA, que revalida a legislação federal referenciada, 
exigindo, para a sua plena validade, a Anotação da Responsabilidade Técnica – 
ART; 

 Resolução CONFEA nº 1.116 de 26/04/2019 – obras e os serviços no âmbito da 
Engenharia e Agronomia são classificados como serviços técnicos 
especializados. 

 NBR 14653-1 – Avaliação de Bens Parte I – Procedimentos Gerais; 

 NBR 14653-2 - Avaliação de Bens Parte II – Imóveis Urbanos 

 Resolução nº 4.271/2013 do Banco Central, que resolve, no artigo 1º, inciso “ b” 
que “ “A avaliação de imóvel deve ser efetuada por profissional que não possua 
qualquer vínculo com a área de crédito da instituição concedente ou com outras 
áreas que possam implicar em conflito de interesses ou apresentar deficiência na 
segregação de funções”; 

 ABNT a responsável pela emissão de Normas Técnicas, cuja obediência está 
prevista no Código do Consumidor e o desacordo é caracterizado como prática 
abusiva; 

Em adição, afirmo que esta manifestação objetiva apresentar a preocupação de 
profissionais na defesa dos interesses da sociedade quanto a Atividade de Perícia e 
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Avaliação de Bens Imóveis de prerrogativa exclusiva de Arquitetos, Engenheiros e 
Agrônomos, conforme a Política Nacional de Relações de Consumo que tem por intuito o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 
vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo,  atendidos os 
princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor. 

Diante do exposto e da gravidade do problema que atinge os profissionais de 
engenharia registrados neste sistema, venho em nome da CEEC/CREA-SP requerer à 
esta Presidência ações no sentido de garantir o exercício profissional de Avalições 
Técnicas e Perícias àqueles a quem de direito, segundo a legislação vigente. Em adição, 
a CEEC/CREA-SP solicita ações junto a mídia escrita e falada no sentido de esclarecer a 
responsabilidade do sistema CONFEA/CREA na defesa dos interesses da sociedade e na 
contratação de profissionais habilitados no exercício da Avaliação Técnica e Perícias de 
construções públicas e privadas.  

Aproveito a oportunidade e reitero meus votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 
 
 

Engº Civil Paulo Cesar Lima Segantine 
Conselheiro e Coordenador da CEEC 
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Ofício DENÚNCIA n
o 
 002/2019 

Belém/PA, 01 de Julho de 2019. 

Ao Senhor 

DIRCEU MENDES 

Ouvidor-Geral do TCM-SP 

Av. Prof. Ascendino Reis, 1130 Vila Clementino - São Paulo –  

CEP 04027-000 - São Paulo - SP  

 

Assunto: Avaliação mercadológica de corretores é base para leilão do Anhembi. 

 

 Senhor Ouvidor,  

 

1. Manifesto o interesse deste Signatário em dar seguimento à denúncia sobre o 

assunto de grande importância para a defesa da Sociedade Brasileira, que juntamente com o 

Presidente Jair Bolsonaro vem desenvolvendo uma conscientização em busca de melhores 

qualificações e prosperidade com conteúdo para o Brasil e dignidade dos gestores de órgãos 

públicos que devem ser os primeiros a cumprir as Leis. 

2.  Solicito a inclusão na próxima pauta desta DENUNCIA contra o procedimento 

adotado para esta Avaliação, com URGËNCIA que o caso requer conforme oficio e documentos 

comprobatórios em anexo, bem como da DENUNCIA ao Ministério Público Federal – São 

Paulo/SP, na mesma linha de procedimentos junto a ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

3.  Complementarmente enviamos a seguir o link relativo à matéria denunciada 

contendo o vídeo do depoimento oficial do Secretario da ABNT relativo a proibição legal da 

elaboração de Laudo de Avaliação dos corretores de imóveis no auditório da ANEAC/DF – 

Associação dos Funcionários Profissionais de Engenharia e Arquitetura da Caixa Econômica 

Federal, bem como o link da matéria em assunto e ainda o link da proibição dos corretores de 

imóveis em elaborar LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS pela IN-02/2017 do 

Ministério do Planejamento – SPU e do Ministério do Exército entre tantos outros que proíbem 

esse tipo de procedimentos por leigos. 

Vídeo ABNT -  https://www.youtube.com/watch?v=5FWeD2D-Mjg 

no tempo de 27’ 18” do vídeo no link oficial da ANEAC 

Assunto denúncia - https://www.crecisp.gov.br/comunicacao/noticiasinterna/4791-avaliacao-mercadologica-de-

corretores-e-base-para-leilao-do-anhembi 
 

IN – SPU 02/2017 – http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-

uniao/legislacao/instrucoes-normativas 

 

 

Atenciosamente, 

 

JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA 

APOSENTADO INSS – ENG. CIVIL CREA.PA 4923/D 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5FWeD2D-Mjg
https://www.crecisp.gov.br/comunicacao/noticiasinterna/4791-avaliacao-mercadologica-de-corretores-e-base-para-leilao-do-anhembi
https://www.crecisp.gov.br/comunicacao/noticiasinterna/4791-avaliacao-mercadologica-de-corretores-e-base-para-leilao-do-anhembi
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/legislacao/instrucoes-normativas
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/legislacao/instrucoes-normativas
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Para: jjfernandobm@gmail.com

Ilmo(a) Sr.(a),
Sua manifestação foi cadastrada com sucesso!

Número da manifestação: 20190048981

Chave de Consulta: 2910d70e23459861e69251dcccaa971c

Data da manifestação: 30/06/2019

Descrição: 
Apresento respeitosamente, por meio desta, uma manifestação com denúncia, acerca da publicação recente na imprensa sobre 
CORRETORES SEGUIRÃO NORMAS DA ABNT PARA AVALIAÇÃO - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE CRECI x ABNT.

Solicitação: 
A partir desta divulgação pela imprensa, este fato provocou muita preocupação dos profissionais da modalidade de engenharia civil 
registrados neste sistema CONFEA/CREA. Desde então, várias ações têm sido tomadas por grupos de profissionais para tratar deste 
importante assunto. 
No sentido de subsidiar essa Instituição, estão pautados itens relevantes a serem considerados na defesa dos interesses da sociedade 
brasileira quanto a Atividade de Perícia e Avaliação de Bens Imóveis de prerrogativa exclusiva de Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros 
Agrônomos. 
Relativamente às ações dos corretores de imóveis quanto a atividade de Perícia e Avaliação de Bens Imóveis, deve-se considerar, que a 
publicação recente em 27.06.2019, passado, da Norma de Avaliações de Bens da ABNT – NBR 14.653 – Parte 1 - Procedimentos gerais 
especificamente no Item 6.3.2, onde obriga que as visstorias que precedem as avaliações de bens somente podem ser realizadas por 
profissionais habilitados na engenharia de avaliações, ou seja Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos.
E ainda esta manifestação de nossa parte tem por fundamentação legal além dessa recente Norma da ABNT, a Lei Federal nº 8.078/90 
no seu Artº 39, iniciso VIII e na decisão colegiada através do Acórdão nº Registro: 2018.0000376035 do égrecio Tribunal de Justiça de 
São Paulo, cuja cópia anexamos, além dos documentos que compõe e respaldam essa missíva. 
 
• Constituição Federal, artigo 5º, inciso XIII: “ É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais, que a Lei estabelecer”; 
• Lei Federal nº 4.150-62 – institui o regime obrigatório de preparo e observância das normas técnicas nos contratos de obras e compras 
do serviço público; 
• Lei Federal nº 5.194-66 – regulamenta a profissão de Engenheiro, atribuindo inclusive a execução de serviços de Avaliações e Perícias 
com seu devido valor jurídico; 
• Lei Federal nº 6.496/77, que pela ART o sistema CONFEA/CREA garante a proteção da sociedade e define os responsáveis técnicos 
pelos serviços contratados; 
• Lei nº 6.530/78 – regulamenta a profissão de corretores de imóveis: art. 1º O exercício da profissão de Corretor de Imóveis, no território 
nacional, é regido pelo disposto na presente lei; Art. 2º O exercício da profissão de Corretor de Imóveis será permitido ao possuidor de 
título de Técnico em Transações Imibiliárias; Art 3º Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta 
e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária. 
• Resolução nº 345/90 do CONFEA, que revalida a legislação federal referenciada, exigindo, para a sua plena validade, a Anotação da 
Responsabilidade Técnica – ART; 
• Resolução CONFEA nº 1.116 de 26/04/2019 – obras e os serviços no âmbito da Engenharia e Agronomia são classificados como 
serviços técnicos especializados. 
• NBR 14653-1 – Avaliação de Bens Parte I – Procedimentos Gerais; 
• NBR 14653-2 - Avaliação de Bens Parte II – Imóveis Urbanos 
• Resolução nº 4.271/2013 do Banco Central, que resolve, no artigo 1º, inciso “ b” que “ “A avaliação de imóvel deve ser efetuada por 
profissional que não possua qualquer vínculo com a área de crédito da instituição concedente ou com outras áreas que possam implicar 
em conflito de interesses ou apresentar deficiência na segregação de funções”; 
• ABNT a responsável pela emissão de Normas Técnicas, cuja obediência está prevista no Código do Consumidor e o desacordo é 
caracterizado como prática abusiva; 
Em adição, afirmo que esta manifestação objetiva apresentar a preocupação de profissionais na defesa dos interesses da sociedade 
quanto a Atividade de Perícia e Avaliação de Bens Imóveis de prerrogativa exclusiva de Arquitetos, Engenheiros e Agrônomos, conforme 
a Política Nacional de Relações de Consumo que tem por intuito o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor. 
Diante do exposto e da gravidade do problema que atinge os profissionais de engenharia registrados neste sistema e que atingirá toda a 
sociedade, venho em meu nome e da classe de profssionais apresentar essa notícia de fato e requerer à essa Instituição dentro das 
prerrogativas legais para as quais foi constituida, quanto as notícias de irregularidades que demonstrem ameaça à ordem jurídica, ao 
regime democrático, aos interesses sociais e individuais indisponíveis, à proteção do patrimônio público e social, ao meio ambiente e a 
outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos artigos 127 e 129 da Constituição Federal.
Em adição, solicito também ações junto a mídia escrita e falada no sentido de esclarecer a responsabilidade do sistema CONFEA/CREA 
na defesa dos interesses da sociedade e na contratação de profissionais habilitados no exercício da Avaliação Técnica e Perícias de 
construções públicas e privadas. 
Aproveito a oportunidade e reitero meus votos de estima e consideração.
A disposição. 
Atenciosamente.

                

Demais informações serão encaminhadas para seu endereço de e-mail.

Para consultar o andamento da manifestação, favor acessar a página eletrônica do MPF, opção Sala de Atendimento ao Cidadão, 
consultar andamento e inserir o número da manifestação e a chave de consulta fornecida acima.

Atenciosamente,

Gmail - Sala de Atendimento ao Cidadão - MPF 20190048981 https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d529da89b7&view=pt&search=a...
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MENSAGEM DIVULGADA NO GRUPO DE PROFSSIONAIS DE ENGENHARIA DE 

AVALIAÇÕES E PERÍCIAS. 

CONTRA ATIVIDADE ILEGAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 

Primeiramente minhas desculpas por não ter habilidade para escrever com eloquência, que na 

maioria das vezes são desprovidas de argumentos reais e só refletem a excelência no 

conhecimento das palavras, a ignorância do tema e mais nada, alias são boas de ler, nada de tudo 

é só ruim. 

Sou aposentando, Eng Civil avaliador de imóveis desde 1982 quando conclui minha graduação e 

ingressei no quadro técnico do Banco do Brasil onde já era funcionário de carreira concursado 

desde 1976. 

Fui convocado para assumir a função técnica em decorrência da abertura de 1.000 novas 

agências que deveriam estar em funcionamento em 1 ano, por ordem de um tal de General 

Figueiredo, então o Presidente da República do Brasil. 

Importante ressaltar que em sua grande maioria seriam imóveis (com ou sem edificações) em 

localidades com tipologias de assentamentos precários e cidades com menos de 15.000 hab. 

Vejam que estou falando do ano de 1982, acho que os corretores não eram nem nascidos e por 

isso fui treinado para não precisar deles e muito menos “usar” dos conhecimentos de informantes 

que exerciam atividades similares, em decorrência do CONFLITO DE INTERESSES, algo que 

nada tem haver com a técnica a qual é condição “sine qua non” para definição de valor de bens 

imóveis, pelas suas características tangíveis. 

Até agora em todos os comentários que tive acesso de qualquer origem, contra, a favor ou neutro 

com relação a participação de corretores de imóveis ou atravessadores na atividade de avaliações 

de bens imóveis, esse tema CONFLITO DE INTERESSES é observado. 

Nossa missão era sigilosa devido a esse contexto, acho que estou sendo claro.. 

Fui treinando pelo próprio corpo de engenheiros e arquitetos do Banco com a contribuição e 

qualificação de do Eng “Domingos Saboya” e de outro Eng. “André Maciel Zeni”, que foram 

contratados exclusivamente para treinar os engenheiros e arquitetos do Banco que receberam a 

atribuição de ser o destacamento precursor para escolha dos imóveis (com ou sem edificações) 

em suas Regiões e nos pontos estratégicos previamente apontados pelos gestores das agências 

das cidades mais próximas. 

Em nossa região, adquirimos e locamos (inclusive por comodato) todos os tipos de edificação até 

sacristias onde os párocos exigiam a reforma da igreja também, além de adiantamentos dos 

valores da locação. 

Portanto, nossos contatos eram sempre com os interessados diretos, sem intermediários, onde 

todos sabemos que em alguns mercados os “intermediários” são os maiores beneficiados com os 

percentuais auferidos na cadeia cujo da fabricação a comercialização, deste os insumo até o 

produto final na bancada do cliente. 
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Assim, posso afirmar com 100% de certeza que pelo menos na nossa Região parte das 1.000 

novas Agências do BB saíram pelo menos 6% abaixo do preço de mercado (escrevi preço). Com 

certeza, isso repôs e ainda sobra até hoje, recursos para o BB antecipadamente pagar o salário de 

todos os engenheiros e arquitetos que participaram do processo nos 30 anos que lá prestaram 

seus serviços. 

Sob o ponto de vista da atividade esse tema só não é mais importante que as prerrogativas legais 

do processo de avaliação de imóveis, afinal Lei é para ser cumprida ou discutida? 

Estamos verbalizando aqui se a Lei é para ser cumprida ou discutida? É isso mesmo? 

Cabe ressaltar que essa “esperta” (com “s” mesmo de esperteza e não de expertise) categoria de 

atravessadores, em via de extinção merecida, haja vista que nada agregam ou produzem na 

cadeia de produção e comercialização do mercado de uma das maiores indústrias do mundo e 

ainda a maior geradora de emprego de profissionais de baixa qualificação, ainda tão necessária 

no mundo das construções convencionais. 

Não podemos esquecer que essa categoria de atravessadores aufere rendimentos em duplicidade 

(e percentualmente maiores que qualquer braço da cadeia produtiva), haja vista que vende o 

terreno para o incorporador ou investidor e posteriormente vende esse mesmo terreno como 

fração ideal embutido em preços unitários das unidades que são ainda mais significativos pelo 

valor agregado. Por ai se tem uma noção do volume de recursos desse mercado que gira na 

esfera dessa categoria de incautos. 

  

A título de curiosidade possuo um quadro demonstrativo do meu universo na atividade de 

avaliação de bens imóveis habitacionais com mais de 37 anos, que dos 100% dos custos 

operacionais de um processo de compra e venda de um bem imóvel, o CONSUMIDOR paga 

63,80% para o agente financeiro, 19,14% para o atravessador "vulgo corretor", 15,95% para 

Cartórios e 1,12% para o avaliador (nesse caso o meu universo de 5 anos de avaliações nesta 

modalidade, algo perto de 2.000 UHs). 

Voltando aos primórdios, via-se que naquela época, muitos aqui devem ter essa experiência 

também, fazer um banco de dados era ler um informativo “classificados” recortar seus anúncios 

de pouco mais de 5 palavras e ir “in loco” em cada dado, verificar se a oferta era verdadeira e se 

suas características eram realmente apropriadas para o objeto em estudo, com isso o contato era 

direto com o proprietário e com o imóvel, nada virtual. 

Atualmente são utilizados arquivos de pesquisa com as informações dos agentes financeiros e 

dos próprios bancos de dados gerados pelos avaliadores, que foram devidamente vistoriados por 

outros profissionais habilitados e com a informação fiel do “preço” negociado sem qualquer 

CONFLITO DE INTERESSES. 

Já tive acesso a um arquivo em planilha Excel de um App robô que extrai dos sites anunciantes 

todas as informações disponíveis, cujos mais de 6.000 dados de imóveis da tipologia de 

“apartamentos” disponibilizados de determinada cidade com aproximadamente 10 variáveis do 

tipo texto, numéricas e proxy, cada dado apresentava em média umas 10 repetições e em 

nenhuma delas as informações sobre todas as variáveis eram coincidentes, notadamente na 

variável valor de oferta e área privativa. 
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Quando consultados os próprios contatos as informações, quando disponibilizadas no momento 

da consulta, ainda eram divergentes do próprio site, com o cúmulo de algumas serem do tipo 

“quanto esta informada no site?”.     

Quem ainda precisa de corretor para elaborar laudo de avaliação, ou é corretor ou está fazendo 

porcaria, considerando ainda ser uma classe em extinção, não presta nem mais para acompanhar 

interessados, hoje você pega a chave na imobiliária e devolve após a visita e ainda, imobiliária 

que se preza contrata engenheiro ou arquiteto para acompanhar a vistoria de locação. E isso não 

é reserva de mercado. 

Se trata, portando, da defesa dos interesses da sociedade quanto a Atividade de Perícia e 

Avaliação de Bens Imóveis de prerrogativa EXCLUSIVA de Engenheiros, Arquitetos e 

Engenheiros Agrônomos, de acordo com NBR 14.653-Parte 1 / 2019 Item 6.3.2 e com a política 

Nacional de Relações de Consumo que tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 

relações de consumo, atendidos os princípios previstos no CDC. 

Com isso fica consolidado que os espertos “corretores de imóveis ou atravessadores” que não 

são dignos de serem chamados de dignos, estão se auto extinguindo como profissionais de venda 

e querendo garantir suas sobrevivências as custas dos incautos do mercado imobiliário, deixando 

de exercer suas atividades profissionais previstas em Leis, principalmente o CC nos Artigos 722 

a 729, com destaque para o 728 que a seguir transcrevo “in verbis”:   

Art. 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a 

remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. (ou seja um avalia 

e o outro vende e racham a comissão conforme a Lei já prevê). 

Cabe ainda informar que a profissão de corretores de imóveis em franca extinção, sugere o 

banimento do conselho de classe, consequentemente o perda da mamata de aproveitadores de 

cargos de instituições dessa natureza, que manipulam recursos grandiosos das anuidades que 

devem ser mantidas a qualquer custo, mesmo que seja entrando num mercado no qual não 

agregam qualquer valor, muito pelo contrário só trariam sujeira, talvez a próxima Lava Jato e 

ainda fortalecidos com base em uma Norma NBR/ABNT. 

Legalmente a função de um Conselho de Classe é proteger a população, a sociedade, 

diferentemente do que está tentando praticar o COFECI/Creci, com a possibilidade da perda 

grandiosa nas anuidades, sua única fonte de renda, com a extinção de uma categoria que nunca 

deveria ter existido. Haja vista que os valores dos bens imóveis são somente ascendentes mesmo 

com todas as novas tecnologias a disposição da sociedade em que os preços deveriam estagnar 

ou reduzir com os processos construtivos de baixo custo de produção e em escala. 

Aproveito o ensejo para informar aos nobres colegas que em Portugal, de onde também tenho 

nacionalidade e, portanto o registro na Ordem dos Engenheiros, os avaliadores dos agentes 

financeiros (que não tem somente a especialização em arquitetura e engenharia) são regidos por 

Lei própria e recente (Lei 153/2015 - Regula o acesso e o exercício da atividade dos peritos 
avaliadores de imóveis que prestem serviços a entidades do sistema financeiro nacional) com 

o controle do Banco de Portugal (BACEN de lá), ou seja não tem também o CONFLITO DE 

INTERESSES, pela vertente do Agente Financeiro como aqui pela Caixa Econômica Federal 

e o Banco do Brasil S.A. 
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Por fim, até por estranhar ser um argumento que não leio em qq comentário, gostaria de saber a 

opinião dos nobres colegas, sobre o assunto, quanto ao tema CONFLITO DE 

INTERESSES, tomando a liberdade de sugerir a leitura antecipada (para quem desconhece) 

sobre o Acordo de Basileia, bem como as Resoluções do BACEN originadas desse acordo, que 

tão importante quanto as nossas Leis, Normas e Instruções Normativas sobre as prerrogativas 

dos profissionais habilitados na atividade de avaliação de bens imóveis, não superam as 

características tangíveis para definição do VALOR DE MERCADO de um bem imóvel, que é o 

resultado que deve ser fornecido num LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, pelo 

processo comparativo, incluindo a Lei 11.922/10 e a Norma de Desempenho que tornam os bens 

imóveis com caracterizadas tangíveis desiguais tecnicamente e por isso não podem ser 

comparados pelos leigos aos anteriores a Norma, como também as alterações e reformas 

realizadas nas edificações com e sem o devido acompanhamento técnico profissional o que 

também é um diferencial tangível, principalmente quanto as instalações. 

Não estou aqui contestando a opinião de qualquer profissional, só estou colocando a minha 

opinião e apresento desde já minhas desculpas se de alguma forma possa ter afetado alguém com 

algum comentário, mas é isso que penso e luto contra há 37 anos e desde que fui Conselheiro no 

CREA.PA onde consegui a retirada do mercado da Cartilha do BNDES que orientava todas as 

Prefeituras a utilizarem corretores de imóveis para elaboração de PGV para a cobrança do IPTU 

e outras taxas e impostos ligados aos bens imóveis, via Ofício aprovado por unanimidade em 

reunião Plenária. 

Autor: 
J Fernando B Miranda 
Eng Civil – Crea.PA 4.923/D-1982 
Aposentado 

JOAO FERNANDO 
BARRAL DE 
MIRANDA:06559344215

Assinado de forma digital por 
JOAO FERNANDO BARRAL DE 
MIRANDA:06559344215 
Dados: 2019.06.30 16:16:16 -03'00'



João Fernado Barral de Miranda – Eng Civil Apossentado INSS – Av. Nazaré, 491/702 – Bairro Nazaré  
Belem/PA - CEP 66.035-135 Página 1/3 
 

Corretor de imóveis 

no exercício ILEGAL da atividade de avaliação e perícia de bens imóveis. 

- Análise Setorial no contexto das Atribuições profissionais considerando o Mercado Imobiliário. 

Mercado Imobiliário - venda e exploração de imóveis e propriedades. 

 Empreendimentos para a venda possuem altas taxas de retorno e prazos médios de investimento. 

Exemplos: Lançamentos de torres de apartamentos e condomínios fechados de casas. 

 Empreendimentos de base imobiliária ganham com taxas e locações pagas pelo uso do espaço, 

grandes investimentos e longo prazo. Exemplo: locação de galpões industriais. 

Com esses dois exemplos extremos, da pequena imobiliária ao grande fundo de investimento, da pra 

perceber que tem um uso bastante extenso. 

FORMAS DE GERAR RECEITA: 

Para poder organizar os segmentos do Mercado Imobiliário separemos os investimentos em dois grandes 

grupos com relação a forma de ganhar dinheiro: 

 Empreendimentos para Venda: você ganha vendendo algum imóvel ou propriedade que você 

construiu ou comprou mais barato, também chamados de empreendimentos imobiliários. 

 Empreendimentos para Renda: você ganha com a exploração do uso do imóvel ou propriedade 

cobrando uma taxa ou, o mais comum, um aluguel. São conhecidos como empreendimentos de 

base imobiliária. 

Os empreendimentos imobiliários – para venda – possuem alto risco, grande remuneração e horizontes 

de médio prazo de investimento (de 2 a 4 anos). É nesse segmento que trabalham as grandes construtoras de 

apartamentos, as loteadoras e as incorporadoras. Eles são chamados de desenvolvedores. 

Os empreendimentos imobiliários – para renda – comparado o preço do aluguel com o valor de mercado 

de uma casa percebe-se que a remuneração não é alta. No Brasil, o valor do aluguel residencial em relação 

ao preço do imóvel estima-se numa faixa de 0,3% a 0,7% ao mês. Essa é a característica dos 

empreendimentos de base imobiliária (para a renda): remuneração moderada, ciclos longos de 

investimento (7, 10, 20 anos ou até mais) e grandes volumes de capital envolvido. 

SUBMERCADOS DO MERCADO IMOBILIÁRIO: 

Uma forma de organizar o Mercado Imobiliário é com relação ao uso do imóvel, o que seria uma definição 

ampla para um submercado.  exemplificando: uma casa, independentemente se ela for construída para a ser 

vendida ou alugada, será usada para fins residenciais ou podendo ser adaptada para outos fins, como 

comercial. 

Os submercados são importantes para classificar os imóveis pelos anseios e desejos do público alvo e 

ajudam os arquitetos e engenheiros no desenvolvimento do projeto do produto para facilitar o fechamento de 

um negócio e aumento da receita de empreendedores e investidores, viabilizando atualmente as construções 

sustentáveis que estão ganhando muita visibilidade e atraindo cada vez mais moradores que buscam um 

conceito de vida mais ecológico.  

Listamos os principais deles e alguns exemplos de produtos: 
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Residencial: casas, apartamentos, lotes e terrenos em condomínios; 

Corporativo: salas comerciais e edifícios de escritório; 

Industrial e Logístico: galpões modulares, galpões refrigerados, salões, pátios e hangares; 

Varejo: lojas, shoppings centers, stripmalls e outlets; 

Hospitalidade: hotel, motel, pousadas, moradias estudantis e kitnets; 

Outros: hospitais, self storages, fazendas, centro de convenções… 

A relação entre forma de exploração e uso não tem regra. Você pode construir casas para alugar, como pode 

desenvolver o edifício de hotel para vender como também transformar estética e estruturalmente entre as 

formas e seus usos. Isto é, qualquer submercado pode se enquadrar em um empreendimento para a venda ou 

para a renda. 

Um outro conceito muito importante que você não pode se confundir é que o MERCADO IMOBILIÁRIO 

tem relação com a operação do negócio e não com exploração do espaço. Isso significa que no exemplo 

comentado acima, o setor de Hospitais se refere aos prédios que são alugados para um hospital e não os 

serviços prestados pelos médicos e enfermeiros. Outro exemplo: se a operação for de comprar uma fazenda 

e arrendar para um produtor o qual vai te pagar um aluguel anual (arrendar), isso é Mercado Imobiliário e 

tem haver com as características físicas das benfeitorias. Se for de compra de uma fazenda para plantar cana, 

isso é agronegócio. Percebeu a diferença? 

RAZÕES PARA UM CORRETOR DE BENS IMÓVEIS NÃO EXERCER A ATIVIDADE DE PERICIA E 

AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: 

01- O corretor de imóvel tem como atividade principal, prevista em lei e no contexto do mercado 

imobiliário, atuar na comercialização do produto e ser obrigado a executar a mediação com diligência e 

prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. 

Tudo isso sob pena de responder por perdas e danos, tendo em vista que deverá prestar ao(s) contratante(s) 

todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros 

fatores que possam influir nos resultados da incumbência. 

02- O corretor de imóvel se tivesse legalmente a atribuição para exercer a atividade de pericia e avaliação de 

bens imóveis (com ou sem edificações) não teria a necessidade de emitir uma Resolução em causa próprio, 

definindo regras e condições apropriadas para uma atividade da qual não tem qualquer embasamento técnico 

e científico conforme previsto nas Normas da ABNT NBR 14.653/27.06.2019 - Parte 1 (Item 6.3.2) 

RECENTEMENTE PUBLICADA, que muito claramente define com atribuição exclusiva de Arquitetos, 

Engenheiros e Agrônomos. Portanto nesse contexto estão infringindo claramente a legislação vigente que 

protege o consumidor (Lei Federal Nº 8.078/90, Art. 39º inciso VIII e fere frontalmente a Política de 

Vulnerabilidade. 

03- O corretor de imóvel se tivesse capacidade técnica, legal e moral (e não o tem por conflito de interesse) 

para exercer a atividade de avaliação de bens imóveis não haveria necessidade de tentar legalizar sua 

atuação com convênios, acordos ou outras mazelas com quaisquer instituições para exercer a atividade. 

Portanto, fica bem claro que essa ação tem fins e interesses escusos e que essas instituições teriam que se 

respaldar legalmente junto ao poder judiciário e a categoria, bem como a população brasileira para justificar 

esses pretensos acordos, principalmente quanto aos incautos da ABNT por se tratar de uma atividade que 

conforme é definido nas Normas em vigor tratar-se de atividade exclusiva de profissionais que atuam na 

habitação, conforme definido no acórdão do TJSP nr . 2015.00234.123-8. Acordão esse esclarecendo que 

somente foi respaldada a emissão de parecer de opinião pela Resolução COFECI nº 957, a qual já esta 

alterada pela Resolução COFECI Nº 1044 e complementada pela Resolução COFECI nº 1066, ambas e total 

confronto com a Lei Federal nr. 5194 e Lei Federal Nr.8.078 (CDC) e cuja Resolução cofeci Nº 1066 esta 

respaldando ilegalmente o recente acordo com os incautos do MP do Paraná.  

http://rexperts.com.br/avaliacao-do-investimento-em-kitnet/
http://rexperts.com.br/self-storage/
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04- O corretor de imóvel não possui qualquer conhecimento técnico-científico para o enquadramento de um 

produto nos submercados conforme definidos e exemplificados anteriormente. Notadamente no que diz 

respeito às características físicas de qualquer tipologia de edificações, visto que estas são condição ˜sine qua 

non˜ para definição das variáveis comparativas.  Ressaltando ainda que os produtos do mercado imobiliário, 

bem como os Normativos da ABNT (exemplificando a recente Norma NBR 15.575 - Desempenho) sofrem 

constantemente alterações de suas características construtivas que são do conhecimento técnico exclusivo 

dos profissionais de formação em Arquitetura, Engenharia e Agronomia. No entanto, nada impede que um 

corretor de imóveis posso ser um Arquiteto,  Engenheiro ou Agrônomo, visto que atualmente é um 

profissional com formação tal qual um cozinheiro, um costureiro ou jornalista, conforme muito bem 

qualificado pelo Ministro do STF Gilmar Mendes, em seu voto contrário a formação de jornalista  como de 

nível superior. 

05- O corretor de imóvel no contexto de outras normas da legislação especial é enquadrado como um 

profissional que no mercado imobiliário gera o conflito de interesse, haja vista que é interessado na 

efetivação da transação imobiliária, por ser remunerado com base em tabela percentil sobre o valor da 

operação e ainda pela legislação em vigor pode ratear esses honorários conforme prevê o Art. 728 da Lei 

10.406/02 - ˜Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será 

paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário.˜ 

06- O corretor de imóvel, por ilegalidade devido à ignorância de elementos técnicos e ainda nesse contexto 

do conflito de interesses, o o que é amplamente coibido pela legislação especial (Instruções Normativas, 

Resoluções de Instituições Públicas do Poder Executivo), bem como por Leis complementares, tem 

demonstrado que sua proximidade com a atividade de perícia e avaliações de bens imóveis, tem claramente 

o interesse de atuar numa atividade para interferir no mercado, com incremento nos valores dos bens 

imóveis onde terão as vantagens decorrentes do aumento dos próprios honorários, para os incautos ou 

mancomunados, ou comparsas)  entenderem. E considerando outro cenário decorrente da decadência da 

profissão do corretor de imóveis, que se encontra em extinção, e com isso acabaria a anuidade e outras taxas 

que levariam a ruína o Conselho de Classe e consequentemente os que se valem desse tipo de sobrevivência 

porque não sabem fazer outra coisa a não ser fazer eventos, festas e jantares para tentar uma categoria 

imprestável, e ainda querer torná-los de ˜expertises” em safadeza em "espertos” em avaliação e perícia de 

bens imóveis.  

07- O corretor de imóveis, esta adotando ações para exercer uma atividade da qual não tem qualquer 

competência legal, técnica e moral, inclusive para interferir em valores de avaliação de bens imóveis do 

Programa MCMV, decorrente das exigências e limites do programa, em que o empreendedores e 

investidores têm adotado a prática de vender os imóveis acima do valor limite como a prática de caixa dois, 

e com isso usurpando os recursos destinados ao programa que ao invés de financiar 3 imóveis somente terá a 

possibilidade de financiar 2 imóveis, decorrente do retorno do valor do financiamento disponibilizado. 

Por derradeiro, me coloco a disposição para provar sobre todos os aspectos as considerações e 

esclarecimentos prestados na presente missiva, onde quer estejam os corretores e interessados. 

 

Autor: 
João Fernando Barral de Miranda 
Engenheiro Civil-Aposentado 
CREA/PA 4.923-D/1982 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000376035

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2052362-18.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é agravado 
PERILLO GUIMARÃES DE MORAES.

ACORDAM, em 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MAIA DA ROCHA (Presidente sem voto), ITAMAR GAINO E VIRGILIO DE 
OLIVEIRA JUNIOR.

São Paulo, 21 de maio de 2018.

SILVEIRA PAULILO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2052362-18.2018.8.26.0000 -Voto nº 43978 2

Agravo de Instrumento nº 2052362-18.2018.8.26.0000

Agravante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF 
Agravado: Perillo Guimarães de Moraes
Comarca: São Paulo
Voto nº: 43978

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nomeação de perito 
judicial. Ausência de qualificação para avaliação de 
imóvel. Necessidade de inscrição no CREA. Nomeação de 
corretora de imóveis. Não cabimento. Possui apenas 
atribuição de opinar. Artigo 7º da Lei 5.194/66 : “As 
atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do 
arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em: (...) c) 
estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, 
pareceres e divulgação técnica;”. Agravo provido. 

Cuida-se de agravo de instrumento respondido e 
bem processado, por meio do qual quer ver a agravante a reformada a r. 
decisão de primeiro grau que homologou o laudo pericial apresentado para 
avaliação do imóvel penhorado. Impugna o trabalho apresentado, diante 
da necessidade de ser o perito inscrito no órgão de classe  CREA. 
Defende a ausência de qualificação específica da perita nomeada pelo 
juízo. 

É o relatório.

Ingressou a agravante com execução de título 
extrajudicial consubstanciado no contrato de compra e venda com pacto 
adjeto de hipoteca celebrado entre as partes. Requerida a penhora do 
objeto do contrato, ora executado, necessário se fez a elaboração de 
laudo de avaliação.

O trabalho foi apresentado pela perita do juízo, 
Sra Cláusia Santini Portalippi Oliveira, inscrita no órgão de classe 
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Creci, que em que pese ser habilitada e cadastrada junto ao CNAJ  
Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, possui atribuição 
apenas para opinar nos casos de avaliação de imóveis.

A Lei 6.530/78 que regulamenta a profissão de 
corretor de imóveis, ao atribuir àquele profissional a atividade de 
“exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de 
imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização 
imobiliária”. 

Por outro lado, forçoso notar dispor o artigo 7º 
da Lei 5.194/66 que: “art. 7º - As atividades e atribuições profissionais 
do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em: 
(...) c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, 
pareceres e divulgação técnica;”

Como se pode notar, a avaliação de bens 
imóveis requer conhecimentos específicos em matemática financeira, 
estatística e domínio dos métodos avaliatórios e conhecimentos sobre 
fundações, estruturas e coberturas de imóveis, bem como características 
dos materiais que os envolvem. 

Sendo assim, é imprescindível que a avaliação 
seja feita por profissional capacitado para tanto. 

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despesas de 
condomínio. Execução. Avaliação do imóvel 
penhorado por profissional corretor de 
imóveis. In admissibilidade. Ato que somente 
pode ser realizado por engenheiro civil, 
arquiteto ou engenheiro agrônomo. Recurso 
im provido. 
(TJSP;  Agravo de Instrumento 0010289-
95.2000.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos 
Santos; Órgão Julgador: 2a. Câmara do 
Primeiro Grupo (Extinto 2° TAC); Foro de 
São Bernardo do Campo - 5ª. Vara Cível; 
Data do Julgamento: 05/02/2001; Data de 
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Registro: 08/02/2001)

Não se ignora que o CONSELHO FEDERAL 
DE CORRETORES DE IMÓVEIS  COFECI saiu vencedor em ação 
judicial movida pelo CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA  CONFEA e pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE 
AVALIAÇÕES E PERÍCIAS  IBAPE por meio da qual se pretendia 
anular a Resolução n. 957/2006 do CONFECI, a qual permitia a feitura 
de avaliação por corretores de imóveis, objeto até de agravo regimental 
no STF (não conhecido) (cf. ARE 70.847 AgRg/DF). Mas a discussão 
está longe de chegar ao fim. A coisa julgada ocorreu “inter partes”, não 
vinculando qualquer outro órgão do Poder Judiciário, estadual ou 
federal; isto quer dizer que o CONFEA e o IBAPE não podem mais 
questionar a validade da Resolução citada, mais nada. Depois, com a 
devida vênia do respeitável julgado, ousa-se dele discordar porquanto 
não se pode estender o vocábulo “opinar”, da lei dos corretores, como 
autorizador para a avaliação nos termos da Lei n. 5.194/66. Uma 
Resolução classista não pode ofender uma Lei Federal.

Diante do exposto, pelo meu voto, é dado 
provimento ao recurso para que a avaliação seja feita por profissional de 
engenharia civil, arquiteto ou engenheiro agrônomo. 

SILVEIRA PAULILO
Relator
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São Carlos, 13 de maio de 2019 

 
 

Ao: 

Presidente do CREA-SP 
Engenheiro de Telecomunicações Vinicius Marchesi Marinelli 

 
 
 

Sr. Presidente. 
 

Apresento respeitosamente, por meio desta, uma manifestação da Câmara 
Especializada de Engenharia Civil – CEEC - acerca da publicação recente na imprensa 
sobre CORRETORES SEGUIRÃO NORMAS DA ABNT PARA AVALIAÇÃO - ACORDO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE CRECI x ABNT. 

A partir desta divulgação pela imprensa, este fato provocou muita preocupação dos 
profissionais da modalidade de engenharia civil registrados neste sistema 
CONFEA/CREA. Desde então, várias ações têm sido tomadas por grupos de 
profissionais, tais como a Associação Brasileira de Avaliações e Perícias (ABAP), que 
protocolou Ofício no CONFEA solicitando reunião com o Presidente do CONFEA 
Engenheiro Joel Krüeger para tratar deste importante assunto. 

No dia 2 de maio pp, foi realizada uma reunião que contou com as presenças do 
Presidente do CONFEA, do Presidente do IBAPE Nacional Engenheiro Wilson Lang, do 
Presidente da ABAP Nacional Engenheira Karine Moreira, do Presidente da ABNT 
Engenheiro Mário Willian Esper e outros convidados aqui não nomeados. Desta reunião, 
ficou deliberado que este assunto fará parte da pauta da Reunião de Presidentes de 
CREAs de todo o Brasil, que acontecerá em Aracaju no mês de junho próximo. 

No sentido de subsidiar esta Presidência, estão pautados itens relevantes a serem 
considerados na defesa dos interesses da sociedade brasileira quanto a Atividade de 
Perícia e Avaliação de Bens Imóveis de prerrogativa exclusiva de Engenheiros, Arquitetos 
e Engenheiros Agrônomos. 

Relativamente às ações dos corretores de imóveis quanto a atividade de Perícia e 
Avaliação de Bens Imóveis, deve-se considerar:  

1. História da engenharia de avaliações; 

2. A legislação vigente (Leis, Resoluções do CONFEA e BACEN); 

3. A Norma vigente da ABNT; 

4. As decisões normativas do sistema CONFEA/CREAs; 

5. A decisão do STF; 

6. A decisão do TJSP; 
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7. A decisão do TCU;  

8. A decisão do SPU; 

9. As tentativas do COFECI e CRECI para avaliar imóveis públicos; 

10. As obrigações legais da profissão de corretor de imóveis. 

Esta manifestação por parte da CEEC/CREA-SP tem por fundamentação legal: 

 Constituição Federal, artigo 5º, inciso XIII: “ É livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais, que a Lei 
estabelecer”; 

 Lei Federal nº 4.150-62 – institui o regime obrigatório de preparo e observância 
das normas técnicas nos contratos de obras e compras do serviço público; 

 Lei Federal nº 5.194-66 – regulamenta a profissão de Engenheiro, atribuindo 
inclusive a execução de serviços de Avaliações e Perícias com seu devido valor 
jurídico;  

 Lei Federal nº 6.496/77, que pela ART o sistema CONFEA/CREA garante a 
proteção da sociedade e define os responsáveis técnicos pelos serviços 
contratados; 

 Lei nº 6.530/78 – regulamenta a profissão de corretores de imóveis: art. 1º O 
exercício da profissão de Corretor de Imóveis, no território nacional, é regido pelo 
disposto na presente lei; Art. 2º O exercício da profissão de Corretor de Imóveis 
será permitido ao possuidor de título de Técnico em Transações Imibiliárias; Art 3º 
Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, 
permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização 
imobiliária. 

 Resolução nº 345/90 do CONFEA, que revalida a legislação federal referenciada, 
exigindo, para a sua plena validade, a Anotação da Responsabilidade Técnica – 
ART; 

 Resolução CONFEA nº 1.116 de 26/04/2019 – obras e os serviços no âmbito da 
Engenharia e Agronomia são classificados como serviços técnicos 
especializados. 

 NBR 14653-1 – Avaliação de Bens Parte I – Procedimentos Gerais; 

 NBR 14653-2 - Avaliação de Bens Parte II – Imóveis Urbanos 

 Resolução nº 4.271/2013 do Banco Central, que resolve, no artigo 1º, inciso “ b” 
que “ “A avaliação de imóvel deve ser efetuada por profissional que não possua 
qualquer vínculo com a área de crédito da instituição concedente ou com outras 
áreas que possam implicar em conflito de interesses ou apresentar deficiência na 
segregação de funções”; 

 ABNT a responsável pela emissão de Normas Técnicas, cuja obediência está 
prevista no Código do Consumidor e o desacordo é caracterizado como prática 
abusiva; 

Em adição, afirmo que esta manifestação objetiva apresentar a preocupação de 
profissionais na defesa dos interesses da sociedade quanto a Atividade de Perícia e 
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Avaliação de Bens Imóveis de prerrogativa exclusiva de Arquitetos, Engenheiros e 
Agrônomos, conforme a Política Nacional de Relações de Consumo que tem por intuito o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 
vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo,  atendidos os 
princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor. 

Diante do exposto e da gravidade do problema que atinge os profissionais de 
engenharia registrados neste sistema, venho em nome da CEEC/CREA-SP requerer à 
esta Presidência ações no sentido de garantir o exercício profissional de Avalições 
Técnicas e Perícias àqueles a quem de direito, segundo a legislação vigente. Em adição, 
a CEEC/CREA-SP solicita ações junto a mídia escrita e falada no sentido de esclarecer a 
responsabilidade do sistema CONFEA/CREA na defesa dos interesses da sociedade e na 
contratação de profissionais habilitados no exercício da Avaliação Técnica e Perícias de 
construções públicas e privadas.  

Aproveito a oportunidade e reitero meus votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 
 
 

Engº Civil Paulo Cesar Lima Segantine 
Conselheiro e Coordenador da CEEC 



Fernando Miranda <jjfernandobm@gmail.com>

Denúncia publicação sobre Corretores seguirão normas da ABNT para avaliação
1 mensagem

Ouvidoria@tcm.sp.gov.br <Ouvidoria@tcm.sp.gov.br> 18 de dezembro de 2019 11:36
Para: jjfernandobm@gmail.com

Prezado(a) Sr(a): JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA

Número de atendimento: 20190212

Data de recebimento da demanda: 07/08/2019

Assunto: Manifestação com denúncia, acerca da publicação na imprensa sobre CORRETORES SEGUIRÃO NORMAS
DA ABNT PARA AVALIAÇÃO - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE CRECI x ABNT.

Em resposta à sua denúncia, acerca da publicação na imprensa sobre CORRETORES SEGUIRÃO NORMAS DA ABNT
PARA AVALIAÇÃO - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE CRECI x ABNT, informamos, de acordo com a
manifestação da Assessoria Jurídica de Controle Externo desta Corte, que:

De todo o exposto, opina-se pelo não conhecimento da Denúncia em apreço, eis que não atendido requisito de
admissibilidade constante do Regimento Interno do TCM[1], uma vez que o CRECI/SP, em regra, não está sujeito
à jurisdição deste E. Tribunal de Contas.
A análise do objeto da Denúncia reforça o entendimento pela inadmissibilidade da Exordial, uma vez que o
convênio celebrado pelo CRECI/SP está relacionado à própria disciplina do exercício profissional de corretagem
imobiliária, temática afeta ao sistema COFECI/CRECI.
Encaminhamos, em anexo, as informações apresentadas pelo CRECI/SP a este E. Tribunal de Contas, para dar
ciência a V.Sa das justificativas apresentadas.

Nesta oportunidade, entendemos por concluída sua demanda, ao mesmo tempo em que agradecemos o seu contato e
colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

[1] Art. 55 - A representação ou denúncia sobre matérias de competência do Tribunal deverá preencher os seguintes
requisitos: (...) II - referir-se a órgão, administrador ou responsável sujeito à jurisdição do Tribunal;

Art. 56 - A petição inicial será dirigida ao Presidente, que determinará a sua autuação, sendo encaminhada, em seguida,
à apreciação do Conselheiro Relator. § 1º - O Relator poderá ordenar o arquivamento “in limine” da inicial, em despacho
fundamentado, se esta não preencher os requisitos estabelecidos no artigo 55, deste Regimento.

Link para acompanhamento: clique aqui Atenciosamente,
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São Paulo, 04 de setembro de 2019. 

À sua Senhoria a Senhora 
ÉLCITA RAVVELLI 
M.D. Chefe de Gabinete Substituta do Senhor Doutor Conselheiro Domingos Dissei 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
Avenida Prof. Ascendino Reis, n.° 1130 
04027-000 - São Paulo/SP 

Ofício PRES n° 16658/2019 

Ref.: Ofício GAB-DDn°5119/2019—E-TCM011347/2019 

Nobre Senhora, 

Pelo presente, acusamos o recebimento do ofício GAB-DD n.° 
5119/2019, referente ao E-TCM 011347/2019, que noticia demanda 201 90212, 
recebida pela ouvidoria desse Tribunal de Contas, relativa a manifestação de João 
Barral de Miranda, que transcreve opinião pessoal sobre competência na realização de 
avaliação mercadológica. 

Preliminarmente, em que pese os argumentos apresentados, 
insta esclarecer que o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São 
Paulo, Autarquia Federal instituída pela Lei Federal n.° 6.530/1978, regulamenta e 
fiscaliza a profissão de Corretor de Imóveis, estabelecendo, em seu artigo 31, dispõe o 
seguinte, in verbis:" 

"Artigo 30  - Compete ao Corretor de Imóveis exercer a 
intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, 
podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária 

Com a devida vênia aos argumentos infundados, destacamos que 
o poder judiciário, através do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento 
de que avaliação imobiliária não se restringe às áreas de conhecimento dos 
Engenheiros e Arquitetos, podendo, também, ser aferida pelos Corretores de Imóveis 
por força da Lei n.° 6530/1978, mantendo a decisão o SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, nesses sentidos: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA A 
RESOLUÇÃO. NÃO-INCLUSÃO NO CONCEITO DE LEI 
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FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL. MULTA APLICADA POR CONSELHO 
REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. 
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. NOMEAÇÃO DE PERITO. 
VIOLA ÇÃO AO ART. 70DA LEI 5.194/66. INOCORRÊNCIA. 
ATIVIDADE NÃO AFETA COM EXCLUSIVIDADE A 
ENGENHEIROS, ARQUITETOS OU AGRÔNOMOS. 
CORRETOR DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. ART. 30  DA LEI 
6.530/78. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, 
DESPROVIDO. (REsp 779. 196/RS, ReI. Ministro TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 0910912009). 

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
ADMINISTRATIVO. CORRETOR DE IMÓVEIS. AVALIAÇÃO 
MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO N. 
957/2006 DO CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE 
IMÓVEIS - COFECI. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES 
ESTABELECIDOS PELA LEI N. 6.530/1978. ALEGADA 
OFENSA AOS ARTS. 50,  INC. XIII, E 22, INC. XVI DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA 
INFRA CONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
INDIRETA. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
PROVIDOS. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO 708.474 DISTRITO FEDERAL, Mín Rei. CARMEM 
LUCIA) 

Na mesma esteira, imperioso mencionar que a Resolução 
COFECI n.° 957/2006 - que tratava sobre a competência do Corretor de Imóveis para 
confecção do Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica - PTAM, mais tarde 
revogada pela Resolução COFECI n.° 1066/2007, foi objeto de demanda judicial 
proposta pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e Agronomia (CONFEA) 
e pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) pleiteando 
anulação da referida resolução, fundamentando que extrapolava os limites da Lei n.° 
6530/1978, tendo sido julgada improcedente, senão vejamos: 

"ADMINISTRATIVO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. 
CONFEA X COFECI. ELABORAÇÃO DE PARECER DE 
AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA. ATIVIDADE PERMITIDA 
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AO CORRETOR DE IMÓVEIS. LEI 6.530/78, ART. 30.  
RESOLUÇÃO COFECI N. 957/2006, ARTS. 1° E 20 . 
INSTRUMENTOS NORMATIVOS EM CONSONÂNCIA COM 
A LEI N° 6.530/78. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU 
INVALIDADE. 

A Resolução impugnada não se desvia das finalidades, bem 
assim das determinações contidas na Lei n. 6.530/78, uma vez 
que 'opinar quanto à comercialização imobiliária' inclui a 
elaboração do Parecer de Avaliação Mercadológica descrito 
nos termos de art. 30  da Resolução COFECI n. 957/2006. 

As atividades elencadas no art. 30  da Resolução COFECI n. 
957/2006, para elaboração do Parecer de Avaliação 
Mercadológica, não necessitam de formação específica na 
área de engenharia, arquitetura ou agronomia, porque tais 
atividades estão relacionadas com a respectiva área de 
atuação e de conhecimento do corretor de imóveis. 

O objetivo da Resolução é satisfazer e fornecer ao cidadão 
uma avaliação eficaz do seu imóvel, determinada e real, com 
os conteúdos e requisitos ideais de conhecimento, fugindo de 
uma simples declaração de avaliação, que, às vezes, eram 
efetuadas sem qualquer padronização. É a segurança do 
mercado imobiliário que se objetiva, o que demonstra estar em 
harmonia com a finalidade da Lei n. 6.530/79. 

A jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a 
avaliação de um imóvel não se restringe às áreas de 
conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, 
podendo, também, ser aferida por outros profissionais, tal 
como ocorre, no aspecto mercadológico, com os corretores de 
imóveis (REsp n. 779. 196/RS, ReI. Ministro Teori Albino 
Zavascki, DJe de 09/09/2009; REsp 130. 790/RS, 41  T., Mm. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13/09/1999; REsp n. 
21.303/BA, Relator Ministro Dias Trindade, DJ de 29.06.1992). 
Precedentes dos Tribunais Regionais Federais da 31, 

 41 e 
51' (doc. 2, fls. 118-128). AC 2007.34.00.0105910/DF. 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, em recente 
acórdão n.° 1479/2019 - TCU - Plenário, publicado em 26/06/2019, relata auditoria 
realizada na extinta SPU sobre locações de imóveis de terceiros pela administração 
pública federal, no qual realiza recomendações. No acórdão, o Ministro Vital do Rego 
é taxativo no sentido de que avaliação imobiliária não é exclusiva de apenas uma 
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atividade profissional, reconhecendo que corretores imobiliários podem atuar na 
avaliação patrimonial. Abaixo, destacamos trechos do acórdão, in verbis: 

139. Nesse diapasão, duas questões chamam 
atenção: (i) quais profissionais podem elaborar o laudo (ou 
parecer) de avaliação do imóvel? e (ii) em que momento o laudo 
de avaliação deve ir para os autos do processo de locação? 

139.1. Acerca da competência para elaboração de 
laudos, a IN - SPU 2/2017 dispõe o seguinte: 

Art. 70  As avaliações dos imóveis da União e de 
seu interesse poderão, a critério do órgão central da SPU ou das 
suas superintendências, ser realizadas: 

1 - pela Caixa Econômica Federal-CAIXA, 
mediante contrato específico ou determinação em lei; 

II - por particulares habilitados, mediante 
celebração de contratos e convênios, observados no que couber 
a legislação de licitação pública; 

III - por profissional devidamente habilitado com 
registro ativo no CREA ou no CA U; e 

IV - pela unidade militar interessada, nos casos de 
imóveis da União entregues ou cedidos sob quaisquer regimes às 
Forças Armadas, não cabendo à SPU homologá-las; e 

V - pelas unidades gestoras, devidamente 
registradas nos sistemas corporativos da SPU, não cabendo esta 
homologá-las (grifos nossos) 

139.2. Portanto, em relação à competência para 
elaboração dos laudos, observa-se que já há normativo que a 
regulamenta. 

140. De toda forma, destaca-se a sentença 
proferida nos autos da ação 2007.34.00.010591-0, da Primeira 
Vara de Justiça Federal de 18  Instância da Seção Judiciária do 
Distrito Federal (e confirmada em sede embargos apreciados pelo 
TRF 11  Região), pro ferida nestes termos (no essencial): 

2. As atividades elencadas no art. 30  da 
Resolução COFECI 957/2006, para elaboração do Parecer de 
Avaliação Mercadológica, não necessitam de formação 
específica na área de engenharia, arquitetura ou agronomia, 
porque tais atividades estão relacionadas com a respectiva 
área de atuação e de conhecimento do corretor de imóveis. 
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Nesse mesmo sentido foi o posicionamento 
do TRF da 4a Região, ao pro ferir a seguinte sentença (AC n. 
2009.71.99.002703-6): 

EXECUÇÃO FISCAL. CREA. CORRETOR DE 
IMÓVEIS NOMEADO PERITO JUDICIAL EM AÇÃO 
REVISIONAL DE ALUGUEL. INEXISTÊNCIA DO EXERCÍCIO 
ILEGAL DE ATRIBUIÇÃO ESPECÍFICA DAS PROFISSÕES DE 
ENGENHEIRO OU ARQUITETO. 

1. A avaliação a que procede o corretor de imóveis 
não se confunde com a pertinente à atividade de engenheiro ou 
arquiteto. O imóvel, para fins de comercialização, é observado a 
partir de critérios de mercado, considerado como bem inserido em 
contexto geográfico e humano, diversamente das características 
eminentemente técnicas que aos profissionais submetidos ao 
CREA importariam. A atuação autorizada pelo art. 31  da Lei n° 
6.530/78 não caracteriza ilegal exercício da profissão de 
engenheiro ou arquiteto. 

Também no Superior Tribunal de Justiça a 
matéria já foi objeto de debates, como se vê do REsp 
130. 790/RS, 4  T, do qual se transcreve o que há de essencial 
de sua ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ART. 680, 
CPC. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE 
AVALIADOR OFICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO 
ENGENHEIRO, ARQUITETO OU A GRÔNOMO. LEI N°5.194/66. 
NÃO EXCLUSIVIDADE. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. 
PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. 

1 - Ao nomear o perito, deve o juiz atentar para a 
natureza dos fatos a provar e agir cum grano salis, aferindo se a 
perícia reclama conhecimentos específicos de profissionais 
qualificados e habilitados em lei, dando à norma interpretação 
teleológica e valorativa. 

II- A determinação do valor de um imóvel depende 
principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e 
das características do bem, matéria que não se restringe às áreas 
de conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, podendo 
ser aferida por outros profissionais. 

As decisões judiciais adotadas nos casos 
concretos compreenderam que corretores imobiliários 
podem atuar na avaliação patrimonial de um imóvel. 
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Em que pese respeitarmos o direito constitucional de petição, 
chama-nos atenção, ter o requerente protocolizado manifestação nessa ouvidoria com 
argumentos nada relacionados ao termo de cooperação não oneroso, que tem por 
finalidade auxiliar a Administração Pública na tomada de decisões no que tange a 
alienação/locação de imóveis, não adentrando a projetos estruturais de construção. 

Quanto as ofensas mencionadas e palavreado depreciativo 
contido no documento, por uma questão de respeito, deixamos de manifestar, 
considerando a idade avançada do peticionário. 

Por todo o exposto, entendemos que não é atribuição exclusiva 
dos Engenheiros e Arquitetos a realização de Avaliação Mercadológica, sendo, 
também, competência dos Corretores de Imóveis, conforme positivado na Lei Federal 
n.° 6530/1978, artigo 30,  e jurisprudências das mais altas cortes da federação acima 
citadas, e, principalmente, considerando que este profissional conhece, em especial, 
as nuances do mercado, possuindo, sim, expertise para precificar a propriedade 
imobiliária. 

Com votos de elevada estima e apreço, colocamos todo o 
CRECl/SP à disposição para o que necessário for. 

dialmente,:') 

Au sto Viana Neto 
Corretor de Imóveis 

CRECl/SP n° 18.285-E 
Presidente 
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Para: Ouvidoria@tcm.sp.gov.br, viana@creci.org.br

Ofício DENÚNCIA no 002/2019
Belém/PA, 18 de Dezembro de 2019.

Ao Senhor
DIRCEU MENDES
Ouvidor-Geral do TCM-SP
Av. Prof. Ascendino Reis, 1130 Vila Clementino - São Paulo
CEP 04027-000 - São Paulo - SP
Assunto: Avaliação mercadológica de corretores é base para leilão do
Anhembi.

Prezado Sr.,

Ao tempo em que agradeço o envio da decisão sobre a denúncia, mesmo que
contrária aos interesses da população, é com profunda indignação  que recebo
essa decisão e também com total descrédito nos órgãos que deveriam
contribuir para manter a segurança jurídica nas ações em proteção da
sociedade.

Levando em consideração que os gestores desse órgão tenham que se deixar
levar por argumentos tão esdrúxulos de uma entidade que deveria cumprir a
lei e somente "opinar" quanto a um procedimento que desconhece totalmente
no que diz respeito aos aspectos legais, científicos e morais (conflito de
interesses).

Haja vista os vários pareceres judiciais contrários à avaliação por corretores,
bem como as decisões de 2a.instância como as que inseridas na inicial da
denuncia, cabendo ressaltar que não houve qualquer consideração com a
decisão do Desembargador SILVEIRA PAULILO Relator da que é bem mais
novo que eu e rechaça todas os argumentos do corretor, através do Agravo de
Instrumento nº 2052362-18.2018.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São
Paulo.SP., em processo da FUNCEF - Caixa Econômica Federal, abaixo
transcrita:

"Depois, com a devida vênia do respeitável julgado, ousa-se dele discordar
porquanto não se pode estender o vocábulo “opinar”, da lei dos corretores, como
autorizador para a avaliação nos termos da Lei n. 5.194/66. Uma Resolução
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classista não pode ofender uma Lei Federal.
Diante do exposto, pelo meu voto."

O que seria suficiente para banir a categoria de corretores da "atividade de
avaliação e pericias de bens imóveis".

Depois de ouvir muitos nãos na vida, aos 63 anos, mais um não, me construirá
muito mais.

"Opinião pessoal" me poupem !!!

Atenciosamente.

JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA
ENG CVIL - CREA.PA 4.923/D

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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