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Olá, corretores (as) de imóveis e 
sociedade paraibana!

Regulamentada há 60 anos, a profi ssão de corretor 
de imóveis precede legislações e resoluções que 
precisam ser seguidas para a manutenção e pro-
gressão da categoria. 

Nesta cartilha você vai entender quais infrações 
confi guram o exercício ilegal, como denunciar situa-
ções irregulares, além de dicas para contribuir no 
combate desta prática que tanto prejudica o mer-
cado imobiliário.
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 O que é o exercício ilegal da profi ssão?
Exercer al er rofi ssão reg lame tada or lei sem oss ir 
orma ão es ecífi ca c rso  e habilita ão legal I scri ão
egistro o Co selho de Classe   co siderado exercício 

ilegal da rofi ssão

 rofi ssão de corretor de imóveis  or exem lo   reg lame
tada ela ei   e o exercício das atividades i e
re tes  rofi ssão de corretor de imóveis some te  ermitido 
às pessoas físicas e jurídicas que sejam registradas nos Con-
selhos egio ais de Corretores de Imóveis Creci s

 Qual é a regulamentação da profi ssão e 
as competências de um corretor de 
imóveis?

 exercício da rofi ssão de corretor de imóveis  o território 
acio al   regido elo dis osto da ei   e ecreto 

nº 81.871/78.

Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na 
com ra  ve da  erm ta e loca ão de imóveis  ode do  
ai da  o i ar a to  comerciali a ão imobili ria  s atrib i
ções acima poderão ser exercidas também por pessoa jurídica 
inscrita nos termos da lei.

 exercício da rofi ssão de corretor de imóveis some te  
permitido ao possuidor de título de Técnico em Transações 
Imobili rias o  ec ólogo em Ci cias Imobili rias estão de 

egócios Imobili rios  e e te ha i scri ão o Creci

 É crime exercer ilegalmente uma pro-
fi ssão? Quais as penalidades?
O exercício ilegal é considerado crime. Caracteriza-se inobser-
v cia ao art   da ei de Co trave es Pe ais ecreto ei 

  

rt   Exercer rofi ssão o  atividade eco mica o  a ciar 
e a exerce  sem ree cher as co di es a e or lei est  

subordinado o seu exercício:

Pena  risão sim les  de i e dias a tr s meses  o  m lta
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 se a  exercer a rofi ssão de corretor de imóveis essoa 
ísica o  rídica o  a ciar e a exerce  sem ree cher as 
co di es a e or lei est  s bordi ado o se  exercício  desa
te de do tamb m os artigos  e  da ei  caracte
riza contravenção-penal.

 E o auxílio ao exercício ilegal da pro-
fi ssão, também gera penalidades?
Sim. O corretor de imóveis ou empresa imobiliária que for 
a t ada or estar a xilia do o exercício ilegal  res o der  o 
Co selho do se  estado m rocesso admi istrativo  or i ra

es  ei   ecreto   e esol ão C
ECI   Código de tica Profi ssio al

 Corretor de outro estado pode exercer 
atividade de intermediação de imóveis 
na Paraíba?
Sim  desde e a a i scri ão tamb m o Creci P  e ode 
ser “eventual” ou “secundária”. 

O exercício eventual da intermediação imobiliária em região 
distinta da principal é permitido mediante comunicação prévia 
ao C ECI da egião do exercício eve t al da rofi ssão  a ós o 
agame to de a idade ro orcio al a  ce to e vi te  dias

Com a co ti idade do exercício eve t al or eríodo s erior  
é necessária a inscrição secundária nos termos desta Reso-
l ão   i scri ão sec d ria  a ela o de o rofi ssio al 
mantém sua inscrição em seu Regional de origem e solicita 
inscrição em outro estado.

Penalidades: violar obrigação legal concernente ao exercício 
da rofi ssão de corretor de imóveis  rtigos  i ciso III  c c 
art   I  do ec   c c rtigos    da resol ão 
C ECI  com reda ão dada ela C  e rtigo 
205 do Código Penal.



Hermano Azevedo
Coordenador de Fiscalização do Creci-PB
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 Entrevista com o coordenador de 
fi scalização do Creci-PB

erma o atista de evedo  coorde ador de fi scali a ão h   a os e lidera ma e i e 
ormada or tr s age tes fi scais e ma cio ria admi istrativa  Pela seg da ve  em 
tr s a os  e  o setor de fi scali a ão do Creci P  teve s a rod tividade desta
cada em ível acio al  fi g ra do em  l gar a região ordeste e em  l gar o rasil  
segundo dados do Relatório da Diretoria de Fiscalização do Conselho Federal de Corre-
tores de Imóveis  relativo a 2019.

Abaixo você confere uma breve entrevista sobre o setor:

1 - Como atua o setor de Fiscalização do Creci-PB?     
Como funciona a rotina?

erma o   setor de fi scali a ão do C ECI P  reali a es isas em sites es eciali ados 
o mercado imobili rio  a exem lo de OLX  VIVA REAL  e tre o tros  em b sca de es

soas e estão o mercado imobili rio de orma ilegal  a cios irreg lares tili a ão de 
omes rofi ssio ais ão cadastrados o C ECI P  a cios de em ree dime tos sem 

registro de incorporação e loteamentos sem os devidos registros no cartório de registro de 
imóveis. Fiscalizamos os corretores que se encontram em débito para com o Conselho e 
autuamos todas essas irregularidades.

2 - Quais são os principais desafi os?

erma o  E tre os desafi os est  o receio dos de cia tes em ormali ar a de cia  Isso 
acontece tanto por parte de cidadãos que foram lesados como também de outros corre-
tores de  imóveis. É daí que surge o nosso caráter de conscientização sobre cada caso 
para combater as irregularidades. Outro ponto que podemos citar é a recepção da abor-
dagem reali ada elos age tes fi scais  visto e alg mas ve es o trabalho  dese volvido 
acerca de  sit a es delicadas e em sem re ossos rofi ssio ais são recebidos da orma 
que devem ser tratados.

3 - Qual situação mais marcante nesses últimos anos?

erma o  ão h  ma sit a ão marca te Cada dia sem re  m ovo desafi o  e b s



Marina Stuckert de Melo
Fiscal do Creci-PB / Sede

Valéria Paiva e Silva Laurito
Fiscal do Creci-PB / Sede

Sergio Pereira Ferreira
Fiscal do Creci-PB / Delegacia 
de Campina Grande
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camos s erar com excel cia e rofi ssio alismo  a fi m de reservar e ma ter a rofi ssão 
de corretor de imóveis.

4 - Qualquer pessoa pode denunciar alguma irregularidade?     
Quais infrações são mais recorrentes?

Hermano: Sim. Qualquer pessoa pode denunciar.As denúncias podem ser feitas através da 
vidoria o site do Creci P  de orma rese cial o  or tele o e  atrav s dos  meros 
  e   a temos o total sigilo  ma das de cias mais recor

re tes  a tili a ão de omes rofi ssio al ão cadastrados o C ECI P  al m de es
soas físicas fazendo divulgação como se fossem pessoas jurídicas.

 Balanço – 2021
odos os a os são gerados milhares de a tos das mais diversas i ra es  al m das i

meras otifi ca es  Em  a esar das difi c ldades im ostas ela a demia da Covid
 o Creci P  mais ma ve  obteve m excele te desem e ho  registra do os seg i tes 

dados:

5.868 autos de constatação

 otifi ca es

1.392 autos de infrações diversos

 a tos or exercício ilegal da rofi ssão  Pessoa rídica

56 autos por anúncios sem Registro de Incorporação

 leva tame to co tabili a m trabalho dese volvido em di ere tes m icí ios araiba os  
além dos bairros localizados na Grande João Pessoa.
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Creci Itinerante
O Creci-Itinerante é mais uma iniciativa do Conselho frente ao compromisso de aproximar 
o Órgão da categoria e da sociedade. Fazendo parte do quadro de ações do setor de 

iscali a ão  trata se de levar servi os e são restados a Sede e elegacias de ma 
ma eira móvel  atrav s de ma va  totalme te e i ada  ara ate der a sociedade em 
geral e a categoria em bairros da Capital e outros municípios do nosso estado. 

as ocasi es  o blico tamb m ode de ciar sit a es irreg lares diretame te ao 
coorde ador erma o evedo  i loco  e os age tes fi scais reali am dilig cias e i te si
fi cam a fi scali a ão a ela região

 Como denunciar

Como fazer uma denúncia de exer-
cício ilegal da profi ssão?

 cidadão o  rofi ssio al e co statar o  so ber de 
alg m caso da r tica do exercício ilegal da rofi ssão 
de corretor de imóveis pode encaminhar a denúncia 
diretame te ao setor de fi scali a ão do C ECI P

Quais os canais para denunciar 
ao CRECI-PB?

s de cias odem ser eitas atrav s de tele o e    e mail  
ca al da vidoria  rese cialme te o setor de fi scali a ão e
ou por escrito com protocolo na Sede e Delegacias do Conselho. 
Acessando nosso site www.creci-pb.gov.br constará todos os 
números e canais disponíveis para tal procedimento. 
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Telefone: 83 2107-0425
Presencialmente: Sede e delegacias

e-mail: coordenacaofi scal@creci-pb.gov.br

WhatsApp: 83 99406-2581

www.creci-pb.gov.br
Canais digitais

Ouvidoria (Online)

É sempre importante que sejam passados todos os detalhes e informações possíveis para 
a a ra ão da fi scali a ão  bem como  e se a a exada em s a de cia as rovas o  
doc me tos com robatórios  a do ho ver  

Importante assegurar, que por qual-
quer meio utilizado para denuncia, 
haverá o sigilo preservado do denun-
ciante, se assim convier. 

 Apuração de denúncias

Quais os procedimentos do CRECI 
para apuração das denúncias?

 setor de fi scali a ão reali a dilig cias 
ara a a ra ão das de cias  caso co s

tatada a r tica do exercício ilegal   reali
zada a autuação do infrator com consta-
ta ão dos atos  aberto m rocedime to 
admi istrativo e  osteriorme te  reali ado 
em Delegacia de polícia um Termo Circuns-
ta ciado de corr cia C  e o  e cami
nhado ao Ministério Público uma notícia 
crime para que o infrator responda na 
esfera penal pela contravenção.
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Dicas para fomentar o combate ao 
exercício ilegal da profissão

Quando se trata de proprietário, cliente e sociedade, antes de fechar 
negócio ou contratar um profissional ou imobiliária, consulte a regulari-
dade de sua inscrição no Creci e/ou solicite que o mesmo apresente a sua 
cédula de identidade e regularidade profissional ou certificado (PJ).

Aos proprietários: que não ofereçam seus imóveis para alguma nego-
ciação imobiliária utilizando-se de pessoas que não sejam corretores de 
imóveis ou imobiliárias. Contratem um profissional ou empresa em situ-
ação regular, pois são legítimos e capacitados para garantir a segurança 
na transação imobiliária. 

Aos inscritos: é fundamental que não auxiliem e nem façam parcerias com 
pessoas ou empresas que não possuam o registro profissional no Creci 
e estejam regulares para o exercício da profissão. Além disso, é funda-
mental que consultem sempre a regularidade do profissional e peçam a 
apresentação de suas credenciais.

Colaborem com a fiscalização e denunciem sempre que constatarem ou 
tomarem conhecimento da prática do exercício ilegal, bem como de profis-
sionais ou empresas que estejam auxiliando essa situação.

1
2

3

4
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 Dúvidas em geral

Ao término do curso de TTI ou Gestão Imobiliária é possível iniciar o 
exercício da profi ssão sem se inscrever no CRECI?

Não. esmo de osse do se  di loma de co cl são de c rso  ara i iciar o exercício 
da rofi ssão  ecess rio se i screver o Creci  agar as taxas ecess rias  ter s a 
i scri ão homologada em Ple rio e  em seg ida  receber a s a carteira rofi ssio al 
o  certifi cado de em resa imobili ria em Sole idade ofi cial reali a do o rame to da 
rofi ssão  

Encerrado o prazo na carteira como estagiário, é permitido continuar 
estagiando até concluir o curso e tirar o Creci?

Não. E cerrado se  ra o da carteira de est gio caso ão ossa re ovar   eces
sário  se afastar do seu local de estágio supervisionado e encerrar as atividades como 
estagi rio at  a co cl são do se  c rso  ssim  de osse do se  di loma ode dar 
entrada na sua inscrição no Creci como pessoa física e aguardar os tramites necessá-
rios ara i ício da rofi ssão

Ao abrir uma empresa que possui no CNAE atividades imobiliárias, é 
necessário registrar no CRECI?

Sim. I de e de teme te de a em resa ser aberta ara emissão de ota fi scal  o  at  
mesmo e ão se a reali ada al er ti o de div lga ão de imóveis  o  cio e em 
e dere o ti o caixa ostal   ecess rio o registro o Creci da em resa e este a 
ativa e oss a em se  Cadastro de tividades Eco micas as atividades imobili rias  
sob e a de a t a ão ela r tica do exercício ilegal da rofi ssão
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Numa empresa imobiliária ou escritório, a secretária, telefonista ou 
auxiliar administrativo podem prestar informações dos imóveis ou 
mostrá-los aos interessados?

Não. Somente um corretor de imóveis habilitado da sua empresa ou escritório que pode 
restar i orma es dos imóveis  valores  co di es  e tre o tros  como tamb m acom
a har os i teressados em visitas aos imóveis dis o íveis  al er o tro rofi ssio al 

co tratado e ão se a corretor de imóveis  deve exercer as atividades es ecífi cas e 
administrativas  que condizem com sua contratação e função.

Possuo uma empresa imobiliária em sociedade, meus sócios que não 
são corretores de imóveis, podem prestar informações dos imóveis ou 
mostrá-los aos interessados?

Não. esse caso  a e as o sócio e  corretor de imóveis e res o s vel t c ico da 
empresa ou demais corretores credenciados que façam parte de sua equipe que podem 
restar i orma es dos imóveis  valores  co di es  e tre o tros  como tamb m acom

panhar os interessados em visitas aos imóveis disponíveis. Aos demais sócios que não 
se am i scritos o Co selho  cabem as atividades admi istrativas a gestão da 
empresa. 

Proprietário de imóvel em condomínio pode deixar as chaves com o 
porteiro, zelador, vizinho ou síndico para divulgar e/ou mostrar o 
imóvel?

Não. Só o legítimo ro riet rio o  m rofi ssio al corretor de imóveis e ode a er 
essa i termedia ão  i cl sive mostrar o imóvel a i teressados   
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E o corretor de imóveis? Pode deixar as chaves com algum amigo, 
zelador ou porteiro, entre outros para apenas mostrar os imóveis 
durante sua ausência? 

Não. esse caso o i scrito est  i d i do o rofi ssio al a raticar o exercício ilegal e 
oder  ser a t ado or a xílio a essa r tica ilegítima  res o de do rocesso admi

nistrativo ético disciplinar no Conselho. 

Sou proprietário (a) de um imóvel, meu fi lho (a), sobrinho (a) ou um 
outro parente pode divulgar o meu imóvel e realizar a transação imo-
biliária?

Não. Co orme o direito de ro riedade  a e as o a  legítimo a  ro riet rio a   e 
ode o ertar e reali ar a tra sa ão imobili ria do imóvel  a do ão h  a i terme

dia ão de m rofi ssio al corretor de imóveis o  em resa imobili ria  

E como se comprova a legítima propriedade de um imóvel?

Pela regra do ar gra o  do art   do Código Civil  a ro riedade de m bem 
imóvel se comprova mediante o registro do título em cartório de registro de imóveis. 
Já o art. 1.227 do Código Civil diz que “os direitos reais sobre imóveis constitu-
ídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com registro dos 
referidos títulos    se a   legítimo ro riet rio a ele c o ome co sta o 
registro do imóvel  se a essoa ísica o  rídica  E treta to  ara e eitos de fi scali
a ão rofi ssio al  a do ão h  o registro em cartório  ode se com rovar a ro

priedade com um contrato de promessa de compra e venda devidamente registrado.
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www.creci-pb.gov.br
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