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$ das Sessé 

A laboriosa profissão de corretor de imóveis foi regulamentada pela 
Lei Federal 6.530, de 12 de maio de 1.978, portanto. celebramos nesta data, 43 anos de 
promulgação desta histórica lei. 

Imperioso ressaltar que a norma inicial (Lei 4.116, de 27 de agosto 
de 1.962), foi objeto de inconstitucionalidade em 1.976. visto que não continha exigência 
curricular. 

Após período de quase dois anos, graças à ajuda e empenho 
fundamentais do à época Ministro do Trabalho, Dr. Arnaldo Prieto, os corretores de imóveis 
foram contemplados com a sanção presidencial da Lei 6.530/1.978 e, subsequentemente. seu 
decreto regulamentador de n° 81.871/78 de 29/06/1978, criando o Curso Técnico em 
Transações Imobiliárias (T.T.I.) e a elaboração do Código de Ética do Corretor de Imóveis. 

A lei em epígrafe inseriu em seu bojo a exigência do curso de Técnico 
em Transações Imobiliárias, selando a importância e relevância conquistada pela categoria 
que, no decorrer de décadas, firmou-se como sinônimo de seriedade, credibilidade, 
competência e responsabilidade. 

A profissão do Corretor de Imóveis remonta à fase Colonial, quando 
famílias dos conhecidos como senhores de engenho ou fazendeiros migravam para as 
principais cidades, onde os filhos iriam estudar. 

Naquele período, as mercearias e pequenos armazéns serviam de 
ponto para anúncio e os classificados ali eram fixados nas paredes entre muitos outros, como 
casas, terrenos e pensões onde alugavam-se quartos, com isso, os corretores de imóveis 
daquela época eram conhecidos como Intermediadores de Negócios. 

Com o crescimento da urbanização nas primeiras décadas do século 
XX, devido à imigração de italianos, o crescimento das cidades do Brasil foi acontecendo com 
o surgimento de vilas de operários, pois a implantação de fábricas exigia a concentração de um 
grande número de pessoas, sobretudo na Região integrada pelos Estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro. 
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(continuação Moção -2021) 

No inicio do século XX, o mercado imobiliário se tornava cada vez 
mais movimentado no Brasil. Foi então que surgiu a necessidade de um intermediador nos 
processos de compra e venda de imóveis. Os primeiros profissionais do setor surgiram durante 
a presidência de Getúlio Vargas. A ideia passou a ser a regularização da atividade e a categoria 
passou a lutar por esse objetivo. 

Para se adaptar ao mercado e entender geograficamente o que cada 
operário e família precisavam, o antes Intermediador de Negócios passou a se chamar Agente 
Imobiliário e, com o decorrer dos anos, a atividade evoluiu e se especializou. 

Neste contexto, a profissão precisou ser mais aprimorada e, 
entender a necessidade do cliente, sempre foi e continua sendo a maior das missões da 
profissão. 

Em 1.937 surgiu o primeiro sindicato dos Corretores de Imóveis, 
situado na cidade do Rio de Janeiro, e em 1942 o Ministério do Trabalho, em sua Carta Sindical, 
determinou a profissão como corretor de imóveis. 

Em 1.950 surgiram as primeiras imobiliárias, e com isso, a 
necessidade de fiscalização para manter a atuação do profissional do mercado imobiliário com 
diretrizes. 

Por isso, foi criado após 12 anos, em 1962. o Conselho Federal dos 
Corretores de Imóveis (COFECI) e os Conselhos Regionais (CRECI'S). e a partir de então, a 
profissão passou a necessitar de uma regulamentação. 

Dados do Sistema COFECI-CRECI de agosto de 2019 apontavam 
que que atuavam em nosso Brasil, 389,4 mil Corretores de Imóveis e 50 mil empresas de 
intermediação de negócios imobiliários, proporcionando uma movimentação nesse mercado 
que viabiliza a cadeia produtiva da construção civil, que representa 18% do PIB (Produto Interno ), 
Bruto) brasileiro; 

Diante de todo o exposto é que, 
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(continuação Moção - 2021) 

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecidas às 
formalidades regimentais e ouvido o Douto Plenário, apresenta VOTOS DE APLAUSOS E 
CONGRATULAÇÕES aos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, pela comemoração, 
em 12 de maio do corrente ano, dos 43 de anos da promulgação da Lei Federal 6.530/78, que 
regulamenta o exercício da profissão de Corretor de Imóveis no território nacional, e que do 
deliberado seja dada ciência ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São 
Paulo — CRECI — 2a Região, na pessoa de seu presidente, José Augusto Viana Neto. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 11 de Maio de 2.021. 

OTTO FÁBIO F. REZENDE 
Vereador - PSD 

Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 13 de maio de 2021. 

OFÍCIO GPE N. /30/21 
Ref. MOÇÃO n.270/21. 

Senhor Presidente: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2 

70/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Otto Fábio Flores de 

Rezende. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
José Augusto Viana Neto 
Presidente no COFECI 

Atenciosamente, 

st 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 
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