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LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0430/19 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da intermediação e assessoria de corretores credenciados pelo 
Conselho Regional de Corretores de Imóveis  CRECI, em todas as transações imobiliárias no 
Município de São Paulo. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, em que pesem os elevados propósitos de seu 
autor, a propositura não reúne condições para seguir adiante. 

Com efeito, as matérias referentes a contratos e direitos reais inserem-se no Direito 
Civil, afeto à competência legislativa privativa da União, consoante o artigo 22, inciso I, da 
Constituição. Este o caso do contrato de corretagem, disciplinado nos artigos 722 e seguintes 
do Código Civil  Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

Esses temas reclamam tratamento uniforme em âmbito nacional, mostrando-se 
inadequada a sua disciplina em lei local. Não há possibilidade de Estados e Municípios 
legislarem nessa seara, ainda que tenham o intuito de imprimir maior segurança jurídica às 
transações imobiliárias. 

Além de inconstitucional por violação ao art. 22, inciso I, da Constituição, o projeto é 
ilegal por contrariar a liberdade que deve presidir qualquer relação contratual. Sob esse 
aspecto, não pode o Município pretender obrigar o particular a contratar a intermediação ou 
assessoria de corretores, até porque o negócio imobiliário pode ser iniciado e concluído 
diretamente entre as partes, sem nenhuma obrigatoriedade de contratação ou de remuneração 
de corretor ou intermediário. Nesse sentido, os artigos 421 e 726 do Código Civil, recentemente 
alterado pela Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019: 

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. 
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) 

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da 
intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 
2019) (negritos acrescentados) 

Art. 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma 
remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com 
exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem 
a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade. (negritos acrescentados) 

De notar que a referida lei alteradora do Código Civil e de outros importantes diplomas 
legais, institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de 
proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica. Entre os princípios que 
norteiam a nova lei, estão, justamente, a liberdade como garantia no exercício de atividades 
econômicas e a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de 
atividades econômicas. 

Percebe-se que a conformação constitucional das competências legislativa e material 
relacionadas à disciplina da liberdade de contratar a assessoria de corretores credenciados 
para transações imobiliárias encontra-se concentrada no âmbito da União, sendo vedado aos 
Estados e Municípios legislarem sobre o tema, sob pena de violação ao pacto federativo 



insculpido no art. 1º da Constituição Federal, art. 1º da Constituição Estadual e art. 1º da Lei 
Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 09/10/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/10/2019, p. 134 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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