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PARECER N° 777/2013 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 297/2012.  
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Celso Jatene, que altera a 
Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o Dia Nacional do Corretor de 
Imóveis, a ser comemorado anualmente no dia 27 de agosto, e dá outras 
providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade, apresentando substitutivo, com a finalidade de adaptá-lo às regras de 
técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n.º 95, de 26 de fevereiro de 
1998.  
Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar. No Brasil, 
somente o corretor de imóveis é autorizado a intermediar transações imobiliárias, 
como estabelecem as legislações que regulamentaram a profissão (Lei 6.530/78 e 
Decreto 81.871/78). Mas não é apenas a determinação legal que faz este 
profissional ser essencial na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Para 
ser corretor de imóveis, é preciso estudar, ter formação específica e um registro 
emitido pelo Creci, além de entender de todos os aspectos da gestão imobiliária: 
conhecer as variadas formas de financiamento habitacional, estar atualizado com as 
mudanças na legislação, ter amplo domínio do mercado e de sua evolução. O 
corretor tem a responsabilidade de pesquisar e apresentar o imóvel aos 
interessados, e também tem a obrigação de assessorar as partes em toda 
transação imobiliária até o seu desfecho, por isso a intermediação deste profissional 
torna a negociação mais segura.  
Portanto, favorável é o nosso parecer nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 15/05/2013.  
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