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CORRETORES E CORRETORAS
DE IMÓVEIS,

Sejam todos bem-vindos ao CRECI de 
Pernambuco!

É uma honra recebê-los nesta cerimônia 
para entregar a credencial definitiva, 
cuja solenidade e juramento é um ato 
obrigatório previsto no art. 19 da
Resolução COFECI n. 327/92

Registre-se, ainda, que a carteira profis-
sional é o que credencia e identifica o(a) 
Corretor(a) de Imóveis a exercer a 
profissão. 

Lembre sempre que devemos manter 
uma boa convivência para que a relação 
CRECI X CORRETOR e CORRETOR X 
CRECI e de ambos para com a 
sociedade seja a melhor possível. 

No decorrer desta cartilha serão
repassadas algumas orientações e 
procedimentos importantes sobre o 
exercício da profissão, que deve ser de 
conhecimento de todos os profissionais. 

Francisco Monteiro 
Presidente reeleito
Gestão 2019/2021
Gestão 2022/2024



•   Início da Profissão de
Corretor de Imóveis no Brasil

De acordo com o Conselho Federal de Corretores de Imó-
veis – COFECI, o início da profissão no País teve origem 
com a chegada da corte portuguesa à Bahia e ao Rio de 
Janeiro, em 1808. Os aristocratas portugueses, que acom-
panharam o rei Dom João VI, moravam nas melhores
residências no Brasil, que marcadas com as letras PR 
(Propriedade do Rei), depois de desapropriadas, eram 
desocupadas por seus antigos proprietários. Estas casas 
foram distribuídas aos cortesãos.

Para realizar este serviço e, principalmente, procurar 
novas moradias para essas os desalojados, eram
designadas pessoas para amenizar o impacto social da 
decisão real. Logo surgiram os primeiros Corretores de 
Imóveis no Brasil, que com seu trabalho, aproximavam as 
pessoas, conseguindo-lhes novas moradias, diminuindo o 
trauma da perda de suas propriedades.

Em 1957, seis sindicatos, reunidos no Rio de Janeiro, no 
1º Congresso Nacional dos Corretores de Imóveis, reivin-
dicaram junto às autoridades federais – legislativo e exe-
cutivo – a edição de uma legislação regulamentando as 
atividades profissionais. Esta reivindicação só começou a 
ser atendida, em agosto de 1962, com a promulgação da 
Lei Nº. 4116, de 27/08/62, que possibilitou o surgimento 
dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. A data 
da lei, dia 27 de agosto, passou a ser o Dia Nacional do 
Corretor de Imóveis.

Em 12 de maio de 1978, foi sancionado pelo Presidente da 
República a Lei Nº. 6530/78, que regulamenta a profissão 
de Corretor de Imóveis. Em 29 de julho daquele ano, foi 
aprovado o Decreto-Lei Nº. 81.871, que complementa a 
legislação.



•   Como nasceu a Profissão do
Corretor de Imóveis em Pernambuco?

Em 1962 com a criação do COFECI, foram eleitos como 
presidente Antônio Macuco Alves, de São Paulo, e Octávio 
de Queiroga Vanderley Filho, de Pernambuco, como 
secretário do Cofeci.

Além de Queiroga, entre os 21 fundadores do Cofeci, o 
estado de Pernambuco estava representado por Miguel 
Santana de Almeida e José Cordeiro de Souza. Por isso 
Pernambuco está entre os primeiros estados do Brasil a 
ter um Conselho Regional de Corretores de Imóveis,
sendo-lhe outorgada a 7ª Região.

No mesmo ano da publicação da lei 6.530/78, que regula-
mentava a profissão, o presidente Ernesto Geisel baixou o 
decreto nº 81.871/78, com a finalidade de disciplinar o 
funcionamento da nova lei, mantendo os Conselhos Regio-
nais de
Corretores de Imóveis (CRECIS), existentes nas suas 
respectivas regiões ficando assim: 1ª Região – o Estado 
do Rio de Janeiro; 2ª Região – O Estado de São Paulo; 3ª 
Região – O Estado do Rio Grande do Sul; 4ª Região – O 
Estado de Minas Gerais; 5ª Região – O Estado de Goiás; 
6ª Região – O Estado do Paraná; 7ª Região – O Estado de 
Pernambuco; 8ª Região – O Distrito Federal; 9ª Região – 
O Estado da Bahia; A 10ª Região deixou de existir, em 
decorrência da incorporação do Estado da Guanabara ao 
Estado do Rio; 11ª Região – O Estado de Santa Catarina; 
12ª Região – O Estado do Pará; 13ª Região – O Estado do 
Espírito Santo; 14ª Região – O Estado do Mato Grosso do 
Sul. Também manteve o Conselho Federal de Corretores 
De Imóveis (COFECI).



         Os
PRINCÍPIOS
DO CRECI-PE

Fiscalizar e disciplinar a profissão;

Dar publicidade aos atos praticados, visando a transparência 
da atuação do Conselho perante a sociedade;

Busca constante de aprimoramento dos serviços prestados;

Não permitir o uso do CRECI com objetivos pessoais,
afastando os aproveitadores e oportunistas;

Trabalhar incansavelmente pela confiança e fortalecimento da 
imagem do Conselho;

Agir sempre com rigor, determinação, transparência e ética;

Preservar o bem público;

Atender às necessidades do Corretor de Imóveis/cidadão de 
forma cordial, precisa e eficiente, elevando a credibilidade e o 
prestígio da instituição;

Cumprir a legislação e os princípios que regem a Administração 
Pública;

Consolidar-se como referência na satisfação do atendimento 
ao Corretor de Imóveis e à sociedade.
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MISSÃO:

Ouvi r,  t ra ta r  e  esc la recer  as  necess idades do  
Cor re to r  de  Imóve is /c idadão,  em consonânc ia  
com a  d i re to r ia  e  co laboradores  do  CRECI-PE,  
de  fo rma a  e levar  a  c red ib i l idade e  o  p res t íg io  
da  ins t i tu ição .

VISÃO:

Conso l idar -se  como re fe rênc ia  na  sa t is fação do  
a tend imento  ao  Cor re to r  de  Imóve is /c idadão.

VALORES:

Respons iv idade:  Sat is fação aos  anse ios  
dos  c l ien tes  de  fo rma ráp ida  e  sem
al te rações  no  n íve l  de  qua l idade;
  
Imparc ia l idade:  Ausênc ia  de  pré- ju lga-
mento  e  de  todo e  qua lquer  p reconce i to ;

Exce lênc ia :  Busca cons tan te  do  apr imora-
mento  dos  serv iços  pres tados ;

Cred ib i l idade:  Conf iança e  fo r ta lec imento  
da  imagem do Conse lho .



LEIS &

LEGISLAÇÃO



Sugerimos a leitura do exemplar da legislação simplifi-
cada que acabam de receber, pois nela vocês vão 
encontrar o disciplinamento do exercício da profissão, 
dentre eles:

Procedimentos como:

Outro ponto importante a destacar e que você não deve 
deixar de ler, são os artigos 722 a 729 do Código Civil 
de 2002 (Lei nº10.406/2002), que trazem informações 
essenciais sobre a responsabilidade do Corretor de 
Imóveis nas transações imobiliárias.

Leis & legislação:

a) Código de ética profissional 
(Resolução COFECI nº 326/92);

b) Código de Processo Disciplinar 
(Resolução COFECI nº 146/82);

a) Cancelamento, suspensão e 
transferência da inscrição
(Resolução COFECI nº 327/92);
Obrigatoriedade do número da 
inscrição do CRECI em anúncios,

b) Placas e outros (Resoluções 
COFECI nº 458/95 e 1.065/07);

Fiscalizar e disciplinar a profissão;

Dar publicidade aos atos praticados, visando a transparência 
da atuação do Conselho perante a sociedade;

Busca constante de aprimoramento dos serviços prestados;

Não permitir o uso do CRECI com objetivos pessoais,
afastando os aproveitadores e oportunistas;

Trabalhar incansavelmente pela confiança e fortalecimento da 
imagem do Conselho;

Agir sempre com rigor, determinação, transparência e ética;

Preservar o bem público;

Atender às necessidades do Corretor de Imóveis/cidadão de 
forma cordial, precisa e eficiente, elevando a credibilidade e o 
prestígio da instituição;

Cumprir a legislação e os princípios que regem a Administração 
Pública;

Consolidar-se como referência na satisfação do atendimento 
ao Corretor de Imóveis e à sociedade.



NOÇÕES BÁSICAS

PARA UM CORRETOR



a) ARQUITETURA, para saber ler plantas baixas,
cortes etc.

b) ENGENHARIA, para avaliar a necessidade de 
pequenas obras em Imóveis usados, em novos e 
em construção.

c) DIREITO, para estar informado quanto ao direito 
imobiliário e o direito tributário.

d) ECONOMIA E FINANÇAS, para poder conduzir 
estudos básicos sobre financiamento, juros,
correção, mercado financeiro etc.

e) RELAÇÕES HUMANAS, nessa área o Corretor 
tem necessidade de muita especialização, pois 
nela está a base do trabalho de vendas.

f) PSICOLOGIA, matéria importante dentro da vida 
do profissional de vendas, que vai lidar com
diversos tipos de pessoas.

Noções básicas para um Corretor:

1. O CRECI é um Conselho de Fiscalização, com nature-
za jurídica de autarquia federal, tendo por objetivo fisca-
lizar e disciplinar a profissão dos Corretores de Imóveis, 
protegendo, assim, a sociedade dos contraventores.

2. Caso algum profissional cometa infração ética-disci-
plinar, será instaurado um processo administrativo de 
representação para apuração dos fatos que se proce-
dente, será encaminhado à Comissão de Ética e poste-
riormente à Turma de Julgamento para aplicação de uma 
sanção administrativa, entre elas censura verbal, adver-

Algumas orientações para
uma boa convivência:



tência e multa pecuniária, suspensão e até o cancela-
mento da inscrição. O nosso trabalho é proporcionar 
proteção à sociedade contra os maus profissionais.

3. Os julgamentos proferidos pelo CRECI-PE, nos pro-
cessos de representação, consistem em decisões admi-
nistrativas que visam a aplicar penalidades àqueles que 
praticaram infração ética-disciplinar. Portanto, o Conse-
lho não profere decisões de reparação de danos, as 
quais devem ser objetivadas junto à esfera Cível, sendo 
estas vias independentes e autônomas entre si.

4. Em relação ao pagamento das anuidades, estas são 
consideradas pela Constituição Federal como tributo, de 
forma que o valor é fixado por lei e atualizado anualmen-
te através de Resolução do COFECI. Assim, caso haja 
inadimplência, será realizada a inscrição em dívida 
ativa, podendo o débito ser levado a protesto e ajuizada 
execução fiscal, tal qual ocorre quando há inadimplência 
de outros tributos, como taxas e impostos.

5. Caso algum Corretor deixe de exercer a profissão, 
deve protocolar o cancelamento da inscrição perante o 
CRECI-PE, a fim de que não haja a cobrança da
anuidade, uma vez que o fato gerador da anuidade é a 
inscrição no Conselho, não importando se a pessoa está 
ou não exercendo a profissão.

6. Outro ponto importante é manter seu endereço
atualizado em seu cadastro, sendo essa uma obrigação 
constante nas normas que disciplinam o sistema
COFECI-CRECI.

7. Orientamos que o Corretor de Imóveis sempre exerça 
a intermediação imobiliária  por meio de um contrato 
escrito de prestação de serviços, de modo que tenha 
documentado todo o seu trabalho perante o cliente, a fim 
de se resguardar e evitar transtornos futuros. 



O falso corretor é um concorrente desleal e nocivo à 
sociedade, por isso não dê guarida a um falso corretor. 
Você não vê um médico, engenheiro, arquiteto ou advo-
gado dar guarida a um falso profissional, eles denun-
ciam logo.

Se você estiver trabalhando em algum lugar ou estiver 
visitando um edifício e constatar a presença de alguém 
exercendo a sua profissão ilegalmente, anote todos os 
pontos e DENUNCIE ao CRECI. Busque também orien-
tar a pessoa, informando que o investimento com a sua 
regularização é menor do que o prejuízo com um proces-
so criminal. O EXERCÍCIO ILEGAL É UMA CONTRA-
VENÇÃO PENAL, previsto no art. 47 do Decreto-Lei nº 
3.688, de 03 de outubro de 1941.

DENUNCIE:

Entenda quais as denúnicas que você
pode formular no CRECI-PE e o que

você precisa:

Existem 2 tipos de denúncias:

1) Denúncia contra o Exercício Ilegal da Pro-
fissão, tanto de pessoa física, quanto de 
pessoa jurídica;

2) Denúncia contra inscritos no CRECI-PE 
(pessoa física ou jurídica) por transgressão à 
norma ética-disciplinar



Pode ser feita pelo e-mail: ouvidoria@crecipe.gov.br 
ou WhatsApp (81) 99407-9536. É possível, também, rea-
lizá-la pelo site: creci-pe.gov.br/rede-de-atendimento.

O denunciante deverá informar, se possível, o nome, o 
telefone, o endereço do contraventor, indicar um breve 
relato dos fatos, além de anexar provas que comprovem 
o exercício ilegal podendo ser: prints de anúncios em 
redes sociais ou sites, cartão de visita se identificando 
como corretor, fotos de placas e etc.
 
OBSERVAÇÃO: As informações do denunciante são 
confidenciais e não serão expostas à pessoa que está 
exercendo ilegalmente a profissão de Corretor de
Imóveis!

Denúncia contra o exercício
ilegal da profissão

Denúncia contra inscritos no CRECI-PE
(física ou jurídica) por transgressão à

norma ética-disciplinar:

Está disciplinada no art. 43 e seguintes da Resolução 
COFECI nº 146/82 (Código de Processo Disciplinar – 
CPD). 

A denúncia deverá conter: a qualificação e assinatura do 
denunciante; a narração clara, objetiva e fundamentada 
dos fatos e circunstâncias tidas como caracterizadores 
da infração; e documentos que comprovem os fatos
alegados (exemplos: fotos, e-mails, mensagens, contra-
tos, recibos, comprovantes bancários, enfim, qualquer 
documento que comprove o alegado). 



A denúncia formulada por procurador ou representante: 
deverá ser acompanhada do competente instrumento de 
mandato (procuração) e endereço de e-mail. toda 
denúncia deve conter, obrigatoriamente, o e-mail do 
denunciante e ou procuradores.

Faça uma
denúncia

aqui:

*Aponte a câmera do seu
celular e escanei o QR CODE



CRECI E SEUS DEPARTAMENTOS

SUPERINTENDÊNCIA
Marcelo Oliveira  |  (81) 9 9274-0214  |  gestoradm@crecipe.gov.br
Assuntos: Gestão Operacional, Funcional e de Pessoas.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Isis Oliveira | (81) 9 9263-8715 / (81) 3428-7151 | presidencia@crecipe.gov.br
Assuntos: Assessoria direta a assuntos relacionados à Presidência e à Diretoria.

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO l
Luiz Braz  |  (81) 9 9276-0347  |  fiscalizacao@crecipe.gov.br
Assuntos: Fiscalização do exercício da profissão.

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO ll
Davy Marcelino  |  (81) 9 9100-2165  |  fiscalizacao.adm@crecipe.gov.br
Assuntos: Fiscalização do exercício da profissão.

COORDENADORIA FINANCEIRA/TESOURARIA
Carlos Eduardo  |  (81) 3428-7151  |  tesouraria@crecipe.gov.br
Assuntos: Emissão de boletos e controle financeiro.

SECRETARIA
Lourdes Silva | (81) 9 9257-8059 / (81) 3428-7151 | secretaria@crecipe.gov.br
Assuntos: Inscrições, Estágio, Cancelamentos, Transferência, Exercício Eventual 

PROCURADORIA JURÍDICA
Dr. Márcio Miranda  |  (81) 3428-7151  |  juridico@crecipe.gov.br
Assuntos: Procuradoria Jurídica.



DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Isabelly Resende  |  (81) 3428-7151  |  compras@crecipe.gov.br
Assuntos: Compras, Processos licitatórios e Contratos.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Divanilson Morais  |  (81) 3428-7151  |  ti@crecipe.gov.br
Assuntos: Gestão da estrutura tecnológica e de processamento de dados.

OUVIDORIA
(81) 9 9407-9536  |  ouvidoria@crecipe.gov.br
Assuntos: Denúncias, Dúvidas, Críticas, Sugestões e Reclamações

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Sibele Fonseca  |  (81) 9 9518-2170  |  marketing@crecipe.gov.br
Assuntos: Matérias jornalísticas, cobertura de eventos, campanhas e divulgações, 
produção e atualização do site, entrevistas, alimentação da página da Autarquia 
nas redes sociais e releases para a imprensa.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA
Dra. Fátima Arantes  |  (81) 9 9269-4751  |  execucaofiscal@crecipe.gov.br
Assuntos: Execução Fiscal, CADIN e etc.

EDUCAÇÃO CONTINUADA
Izabel Dias |  (81) 9 9204-9963  |  edc@crecipe.gov.br
Assuntos: Capacitações, Cursos EAD e Presenciais

SETOR DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Dra. Gabriela Carvalho  |  (81) 9 9268-1766  |  cobranca@crecipe.gov.br
Assuntos: Cobrança, Parcelamentos e Acordos.



CRECI 6494

CRECI 7845

CRECI 7124

CRECI 7203

CRECI 5800

CRECI 6846

CRECI 12513

CRECI 8510

CRECI 9613

CRECI 7581

CRECI 6357

CRECI 4530

CRECI 6393

CRECI 4937

CRECI 5252

CRECI 8438

CRECI 3854

CRECI 6555

CRECI 6214

CRECI 5078

CRECI 7307

CRECI 8456

ALEXANDRE BARBOSA MACIEL

ÁLVARO OUTTES ALVES

ALYSSON BARROS ARAÚJO DE ANDRADE

AUGUSTO JOAQUIM DO NASCIMENTO

BOAZ INACIO DA SILVA

CARLOS EDUARDO COÊLHO DA CARVALHEIRA

DRYELLE CRISTINA OLIVEIRA PESSOA

ENEAS DIAS PACHECO JÚNIOR

FÁBIO BRÊTAS

FELIPE BREDA PESSOA DE MELLO

FERNANDO CARDOSO CLAUDINO DA SILVA

FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA FILHO

HARRY BLACK

IVYSON BARROSO COSTA

JOSÉ AMARO DA SILVA

JOSÉ DOMINGOS LEITE CHAVES

JOSÉ MIGUEL EGUREN

JOSÉ NUNES MERGULHÃO

JOSINILDO RODRIGUES DOS SANTOS

MARCELO BEZERRA WANDERLEY

MARIA ZÉLIA PEREIRA DA SILVA

MARLUCE FARIAS CORREIA DE ALBUQUERQUE

CONSELHEIROS EFETIVOS



CRECI 7100

CRECI 5059

CRECI 7428

CRECI 467

CRECI 10966

CRECI 11369

CRECI 3015

CRECI 13863

CRECI 023

CRECI 13755

CRECI 6401

CRECI 1979

CRECI 13249

CRECI 9568

CRECI 10426

CRECI 3593

CRECI 6993

CRECI 9954

CRECI 13912

CRECI 12697

NEWTON DE ALBUQUERQUE FRANCO JUNIOR

SANDRO ALVES DE SOUSA

SEBASTIAO TORQUATO DE MELO LIMA

SEVERINO RAMOS RABELO

SEVERINO TOMAZ DE AQUINO

CONSELHEIROS
SUPLENTES

AILTON PEIXOTO DAMASCENO

ALBERTO BECHARA ASFORA

AMANDA BARBOSA ALMEIDA

ANTONIO AMERICO DE MIRANDA

ANTÔNIO CARLOS TORRES FRAGOSO FILHO

AUGUSTO LUIZ PARANHOS COELHO FILHO

BARTOLOMEU VENTURA TORRES

CHARLES HUMBERTO MONTEIRO DA COSTA E SILVA

CARLA TENÓRIO BANDEIRA DE MELO SOARES

CRISTINA PAIVA ARAUJO

EDILEUDO GOMES NUNES

FRANK RAMALHO GUEDES BEZERRA

JAILDO CHAVES DE ALBUQUERQUE

JOSÉ CARLOS DE BARROS CARVALHO PESSOA

LUPERCIO ALVES BEZERRA



CRECI 13568

CRECI 5540

CRECI 12972

CRECI 07491

CRECI 6352

CRECI 10096

CRECI 9704

CRECI 11936

CRECI 5097

CRECI 6889

CRECI 13440

CRECI 12866

MANOEL HELIODORO DO NASCIMENTO NETO

MAURO JOSÉ DA SILVA

MOYSÉS MELO DE SANTANA

NERISE MARIA CORRÊA

ORLANDO DUARTE PINHEIRO

PAOLA MICHELINE ALMEIDA LINS RIBEIRO

PATRÍCIA JOSÉ DE OLIVEIRA

PAULO ROBERTO PEREIRA SCHULER

SEVERINO JOSÉ ALVES PAES

SEVERINO MARINHO DOS PRAZERES

SILVIA MARINHO KOON

SIMONE MARIA PAIVA SOUSA



Presidente

FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA FILHO | CRECI: 4530

1º Vice Presidente

MARCELO BEZERRA WANDERLEY | CRECI: 5078

2ª Vice Presidente

MARIA ZELIA PEREIRA DA SILVA | CRECI: 7307

1º Diretor Secretário

NEWTON DE ALBUQUERQUE FRANCO JÚNIOR | CRECI: 7100

2º Diretor Secretário

FELIPE BREDA PESSOA DE MELLO | CRECI: 7581

1º Diretor Tesoureiro

AUGUSTO JOAQUIM DO NASCIMENTO | CRECI: 7428

2º Diretor Tesoureiro

JOSÉ NUNES MERGULHAO | CRECI: 7203

Representante Junto ao COFECI – Efetivo

MARCELO BEZERRA WANDERLEY | CRECI: 5078

Representante Junto ao COFECI – Efetivo

ALEXANDRE BARBOSA MACIEL | CRECI: 6494
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GESTÃO 2022/2024



Representante Junto ao COFECI – Suplente

CARLOS EDUARDO COELHO DA CARVALHEIRA | CRECI: 6846

Representante Junto ao COFECI – Suplente

SANDRO ALVES DE SOUSA | CRECI: 5059

Membro Efetivo do Conselho Fiscal – Coordenador

FÁBIO BRÊTAS | CRECI: 9613

Membro Efetivo do Conselho Fiscal

HARRY BLACK | CRECI: 6393

Membro Efetivo do Conselho Fiscal

JOSÉ AMARO DA SILVA | CRECI: 5252

Membro Suplente do Conselho Fiscal

ALYSSON BARROS ARAUJO DE ANDRADE | CRECI: 7124

Membro Suplente do Conselho Fiscal

ENEAS DIAS PACHECO JUNIOR | CRECI: 8510

Membro Suplente do Conselho Fiscal

SEVERINO MARINHO DOS PRAZERES | CRECI: 6889




