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FIM DE PAPO

¬ JANINE HORTA
ESPECIAL PARA O TEMPO
¬ A chamada “Nova Lei
do Corretor” consiste nas
alterações realizadas na
Lei 6.530/1978 (Lei de
Corretagem Imobiliária),
pela Lei 13.097/2015. As
mudanças visam aumen-
tar a segurança jurídica
das relações entre os corre-
tores, e entre eles e as em-
presas de corretagem, bus-
cando mais clareza e ética
nas relações.

Para esclarecer o que
mudou e os pontos a se-
rem observados, o advoga-
do especialista em direito
de empresa e em mercado
imobiliário, sócio da Maga-
lhães, Silva & Viana – So-
ciedade de Advogados,
Paulo Viana Cunha, fará
palestra na sede mineira
da rede de franquias imobi-

liárias Re/Max, no dia 26 de
fevereiro, de 8h30 a 11h30.
A palestra é gratuita.

O QUE É UM CORRETOR ASSOCIA-

DO? É o profissional liberal
corretor de imóveis, regular-
mente inscrito no Creci de
sua região, que trabalha em
parceria com outro(s) corre-
tor(es) ou com empresa(s)
corretora(s), mediante ra-
teio dos honorários contra-
tados, para realizar um ou
mais negócios com maior ve-
locidade e assertividade,
em benefício do consumi-
dor contratante, ou das em-
presas construtoras.

AS MUDANÇAS PROVOCADAS POR

ESSA NOVA LEI SÃO BENÉFICAS PA-

RA QUEM? E DE QUE MANEIRA?

São benéficas para os corre-
tores e imobiliárias, uma
vez que os contratos escri-

tos de parceria, contendo
cláusulas que regulamen-
tam o desempenho das fun-
ções e partilha dos resulta-
dos deverão obrigatoria-
mente ser registrados no sin-
dicato da categoria, que,
por sua vez, prestará assis-
tência a essas relações, que
não constituirão vínculo em-
pregatício, salvo se viola-
rem disposições específicas
da legislação trabalhista. Já
o mercado irá se beneficiar
por que a lei trará como re-
flexo um maior controle so-
bre os profissionais em ativi-
dade, dificultando a ação
dos “piratas”, ou seja, aque-
les que insistem em praticar
a corretagem imobiliária
sem preparação técnica ou
controle pelos órgãos com-
petentes.

O QUE OS CORRETORES DEVEM FA-

ZER PARA SE ADEQUAREM À NOVA

LEI? Aqueles que exercem a
profissão em parceria com
outros colegas ou com em-
presas de corretagem de-
vem procurar o sindicato da
categoria (em Belo Horizon-
te é o Sindimóveis), para re-
gistrar seus contratos de par-
ceria. O sindicato está prepa-
rando modelos de contrato
e os procedimentos para re-
gistro, que logo serão infor-
mados à categoria.

COMO DEVE SER A PREPARAÇÃO

DE UMA PESSOA PARA SE TORNAR

CORRETOR? A profissão de cor-
retor de imóveis é de caráter
técnico, portanto, o candida-
to deve ter o segundo grau
completo e fazer um curso
técnico, com duração de 18
meses. Após a conclusão, o
registro no conselho regio-
nal da categoria é obrigató-
rio para o exercício da profis-
são. O Sindimóveis possui
curso de formação reconhe-
cido como um dos melhores
do Brasil. O candidato pode
procurar o sindicato em BH
e fazer sua inscrição.

É MELHOR UM CORRETOR TRABA-

LHAR INDIVIDUALMENTE, OU EM

UMA EMPRESA COM OUTROS COR-

RETORES? O trabalho em gru-
po, ou seja, em parceria,
sempre gera melhores resul-
tados para os corretores de
imóveis e, principalmente,
para o cliente que o contra-
ta com exclusividade, uma
vez que o corretor de imó-
veis legalmente habilitado é
a pessoa mais indicada para
escolher os melhores parcei-
ros para realizar uma deter-
minada intermediação imo-
biliária.

O QUE UM CLIENTE QUE VAI COM-

PRAR OU VENDER IMÓVEIS, OU

QUE VAI ALUGAR, DEVE OBSER-

VAR NUMA IMOBILIÁRIA OU NA

ATITUDE OU DOCUMENTAÇÃO DE

UM CORRETOR? O particular
que pretende comprar,
vender ou alugar imóveis
deve, antes de praticar
qualquer ato ou assinar
qualquer contrato, verifi-
car se está sendo assistido
por um corretor de imó-
veis regularmente inscrito.
Para tanto, deve pedir ao
profissional que exiba sua
carteira profissional forne-
cida pelo Conselho Regio-
nal do Estado e conferir na
página do Conselho, na in-
ternet, ou por telefone, se
aquele profissional está re-
gular. Caso aquela pessoa
não esteja regular, é preci-
so denunciar ao órgão o
exercício ilegal da profis-
são. Sobre o corretor de
imóveis regularmente ins-
crito pesa a responsabilida-
de civil pelas orientações
que presta aos clientes, o
que é difícil de aplicar
quando se trata de um cor-
retor “pirata”.

QUE ORIENTAÇÕES O SENHOR

DÁ A UM CORRETOR QUE QUER

APRIMORAR SEU TRABALHO?

Como qualquer outra pro-
fissão técnica, a correta-
gem de imóveis é uma ati-
vidade complexa, que exi-
ge do profissional o apri-
moramento constante, se-
ja participando dos inúme-
ros cursos de treinamento
ofertados no mercado, ou
pela leitura de excelentes
livros e artigos que sempre
chegam com as novidades.

“A profissão
de corretor

exige
segundo

grau, curso
técnico de
18 meses e

registro no
conselho
regional”

A nova lei do corretor de imóveis

“A lei trará
como

reflexo um
maior

controle,
dificultando

ainda mais
a ação dos
corretores

piratas”

Entrevista

Um bom corretor de imóveis contribui muito para a escolha correta da moradia ou local de trabalho

Para esclarecer o que muda com a nova lei do
corretor, o especialista em direito de empresa e
em mercado imobiliário, Paulo Viana Cunha, fa-
rá palestra no dia 26 de fevereiro, na rua Alexan-
dre Barbosa, 114, bairro São José, Belo Horizonte
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