




COMPETÊNCIA DO CORRETOR DE 
IMÓVEIS

Compete ao Corretor de Imóveis 

exercer a intermediação na compra, 

venda, permuta e locação de 

imóveis, podendo, ainda, opinar

quanto à comercialização imobiliária. 
(art. 3º, Lei 6.530/78)



CÓDIGO DE ÉTICA

Art. 3º Cumpre ao Corretor de Imóveis, em relação ao exercício da profissão, à
classe e aos colegas:
I - considerar a profissão como alto título de honra e não praticar nem 
permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade;

__________________________________

Art. 4º Cumpre ao Corretor de Imóveis, em relação aos clientes:
I - inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio, antes de oferecê-lo;

IX - contratar, por escrito e previamente, a prestação dos serviços 
profissionais;

____________________________________

Art. 6º É vedado ao Corretor de Imóveis:
I - aceitar tarefas para as quais não esteja preparado ou que não se ajustem 
às disposições vigentes, ou ainda, que possam prestar-se a fraude;



A atividade do corretor não se restringe tão 

somente à aproximação entre os 

interessados de uma determinada transação 

imobiliária. 

O Corretor é responsável, além disso, 

pela gestão de riscos, ou seja, por prestar 
esclarecimentos sobre os riscos do negócio.

GESTOR DE RISCOS



SE LIGUE, CORRETOR(A)!

Lei 6.530/78, Art. 20. Ao Corretor de 

Imóveis e à pessoa jurídica inscritos nos 

órgãos de que trata a presente lei é vedado:

I - prejudicar, por dolo ou culpa, os 

interesses que lhe forem confiados;



OBRIGAÇÃO DE RESULTADO

Atinge-se o sucesso na 

intermediação quando se alcança 

o resultado previsto no contrato 

de mediação (art. 725, CC).



DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
CORRETOR DE IMÓVEIS

O artigo 5°, Código de Ética Profissional 
(Resolução-COFECI 326/92):

O Corretor de Imóveis responde civil e penalmente 

por atos profissionais danosos ao cliente, a que tenha 

dado causa por imperícia, imprudência, negligência 

ou infrações éticas. 



DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
CORRETOR DE IMÓVEIS

CÓDIGO CIVIL

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, 
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo 
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.



A OBRIGAÇÃO DO CORRETOR NA 
MEDIAÇÃO À LUZ DO CÓDIGO CIVIL

Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação 
com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, 
espontaneamente, todas as informações sobre o andamento 
do negócio.

Parágrafo único. Sob pena de responder por 
perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os 
esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do 
negócio, das alterações de valores e de outros fatores que 
possam influir nos resultados da incumbência. 



DILIGÊNCIA: Aplicação, zelo, empenho. 

PRUDÊNCIA: Sensatez, juízo, ponderação, 

cautela, cuidado.

O Corretor é obrigado a se conduzir com toda 

diligência e prudência, de modo a satisfazer os 

interesses das partes, não propiciando a realização 

de negócios que possam causar danos.



“A imobiliária, como especializada, antes da oferta do imóvel a 
terceiros tem obrigação de analisar a documentação da vendedora, 

principalmente a matrícula. Nela se vê que duas eram as donas, a 
autora e outra pessoa considerada como irmã, já falecida e com pais 
biológicos diversos e constantes da certidão de óbito. Logo, a ré é

corresponsável pelo distrato, pois é obrigação básica observar a 
segurança e risco do negócio, inclusive a certidão de óbito da 
coproprietária evidencia que não era irmã da autora, ou seja, não era 
herdeira direta. Na realidade, a autora pretendeu vender a parte de Edna, 
falecida e, sendo irmã de criação, não possuía direitos hereditários. 

Nesses moldes, cabia ao corretor análise da situação 
de invalidade do negócio.”

(TJSP; Apelação 1011009-74.2015.8.26.0564; Relator (a): Kioitsi Chicuta; 
Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo 
do Campo - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2017; Data de 
Registro: 22/06/2017.)



“[...] Falha constatada na prestação de serviços de intermediação. 
O art. 723 do Código Civil expressamente determina ao corretor a 
obrigação de executar a mediação com diligência e prudência. Esta 
obrigação envolve a necessária verificação de todas as obrigações 

originalmente assumidas pelo cedente no contrato originário de 

compromisso de compra e venda. Se a corretora não age desta forma, 
preferindo trabalhar com os dados unilateralmente informados pelo 
contratante, sem se assegurar da correção destes, é porque assume o 
risco negocial quanto a eventuais danos sofridos pelos seus clientes, 
considerando a atuação temerária que apresentou. Justamente por isso o 
art. 723, parágrafo único, do Código Civil, impõe ao corretor a obrigação 
de responder pelas referidas perdas e danos. Manutenção das verbas 
sucumbenciais. Sentença mantida.”

(TJSP; Apelação 0010795-69.2011.8.26.0361; Relator (a): Edson Luiz de 
Queiróz; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi 
das Cruzes - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2013; Data de 
Registro: 08/03/2013.)



“...Essa controvérsia foi decidida recentemente esta 
TURMA, tendo-se concluído pela ausência de 
responsabilidade da imobiliária, salvo na hipótese de 
falha no serviço de corretagem ou de envolvimento da 
corretora no empreendimento imobiliário (nas atividades de 
incorporação e construção).
(...)”

RECURSO ESPECIAL Nº 1827060 - SP (2019/0208031-1)
RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO

CORRETOR/IMOBILIÁRIA NÃO RESPONDE 
POR ATRASO NA OBRA



APLICAÇÃO DO CDC



APLICAÇÃO DO CDC

CONSUMIDOR: É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatdestinatáário final rio final (artigo 2º, CDC).

FORNECEDOR: É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 
de produtos ou prestaprestaçção de servião de serviççosos (artigo 3º, CDC).

PRODUTO: É qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

SERVIÇO: É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneramediante remuneraççãoão, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista.



APLICAÇÃO DO CDC

1) O dever de reparar o dano decorre do risco 

inerente ao desenvolvimento da atividade 

empresarial;

2) Sistema de nulidades contratuais com maior 

realce protetivo (ex.: cláusula de excludente de 

culpa do corretor);

3) Possibilidade da inversão do ônus da prova.



DEVER DE INFORMAÇÃO

CDC, Art. 6º - São direitos básicos do 

consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação 

correta de quantidade, características, composição, 

qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem.



“A mediação do corretor não se limita a 

aproximar as partes e singelamente apontar o 

preço do imóvel. Dele se exige mais, por 

definição legal e como recompensa pela 

remuneração contratada, o dever de prestar 

ao cliente, espontaneamente, todas as todas as 

informainformaçções e esclarecimentos acerca da ões e esclarecimentos acerca da 

seguransegurançça e do risco do nega e do risco do negóóciocio”

TJ/SP – 29ª C. Dir. Priv., Ap. Nº 001783-43.206.8.26.0068, Rel. Des. S. 
Oscar Feltrin, Julg. 03.10.2012.



“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ORIENTA A 
SÚMULA 7/STJ QUE, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, É INVIÁVEL 
O REEXAME DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
CORRETOR DE IMÓVEIS. O CORRETOR DE IMÓVEIS DEVE ATUAR 
COM DILIGÊNCIA, PRESTANDO ÀS PARTES DO NEGÓCIO QUE 
INTERMEDEIA AS INFORMAÇÕES RELEVANTES, DE MODO A 
EVITAR A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS NULOS OU ANULÁVEIS, 
PODENDO, NESSES CASOS, CONSTATADA A SUA NEGLIGÊNCIA 
QUANTO ÀS CAUTELAS QUE RAZOAVELMENTE SÃO ESPERADAS 
DE SUA PARTE, RESPONDER POR PERDAS E DANOS. 1. A decisão 
tomada pela Corte local decorreu de fundamentada convicção embasada nos 
elementos contidos nos autos, de modo que a eventual revisão da decisão 
esbarraria no óbice intransponível imposto pela Súmula 7/STJ. 2. "É
inequívoco que o corretor de imóveis deve atuar com diligência, 
prestando às partes do negócio que intermedeia as informações 
relevantes, de modo a evitar a celebração de contratos nulos ou anuláveis, 
podendo, nesses casos, constatada a sua negligência quanto às cautelas 
que razoavelmente são esperadas de sua parte, responder por perdas e 
danos". (REsp 1266937/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 01/02/2012) 3. Agravo 
regimental não provido”. (AgRg no REsp 1309646/SP. Relator: Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, STJ, data do julgamento: 25.02.2014).



“DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. 
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 
PREQUESTIONAMENTO DE TESE. IMPRESCINDIBILIDADE. 
CORRETORA QUE INTERMEDEIA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUE, DESDE A ORIGEM, 
MOSTRAVA-SE NULO, VISTO QUE A VENDEDORA TIVERA A 
FALÊNCIA DECRETADA CERCA DE UM ANO ANTES E O BEM 
IMÓVEL ENCONTRAVA-SE PENHORADO. INDENIZAÇÃO POR 
PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. 1. É inequívoco que o corretor de 
imóveis deve atuar com diligência, prestando às partes do negócio que 
intermedeia as informações relevantes, de modo a evitar a celebração de 
contratos nulos ou anuláveis, podendo, nesses casos, constatada a sua 
negligência quanto às cautelas que razoavelmente são esperadas de sua parte, 
responder por perdas e danos. 2. Ademais, a moldura fática aponta, no que as 
partes não controvertem, que a recorrente promoveu a veiculação de 
publicidade do imóvel - inclusive, foi o que atraiu a autora para a oferta, o qual 
estava há muito penhorado e já pertencia à massa falida, isto é, não estava mais 
sob a gestão dos administradores da Conenge. Com efeito, apurada a patente 
negligência da recorrente quanto às cautelas que são esperadas de quem 
promove anúncio publicitário - ainda que não afirmada a má-fé, nos termos do 
artigo 37, § 1º, do CDC, também por esse fato é cabível o reconhecimento de 
sua responsabilidade, visto que a publicidade mostrara-se idônea para induzir a 
consumidora em erro.” (REsp 1266937 / MG, Relator: Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, STJ).



CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO 
IMOBILIÁRIA

Contrato de corretagem é aquele pelo 

qual uma pessoa, mediante remuneração, 

obriga-se a intermediar negócios para 

outra, prestando informações e 

esclarecimentos que se fizerem 

necessários para celebração do contrato 

intermediado. 
(Prof. Caio Mário)



FORMA DO CONTRATO DE 
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA



CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO 
IMOBILIÁRIA

Quais são as vantagens para o Corretor na celebração de 
um contrato escrito?

1)Cumprimento de uma determinação legal;

2)Fixação dos direitos e deveres das partes:

a) Definição do objeto do contrato;
b) Definição do papel do corretor;
c) Definição do prazo de vigência do contrato;
d) Definição do percentual de honorários;
e) Definição da forma de pagamento dos honorários;
f) Etc...



ATA NOTARIAL

� É o instrumento pelo qual o Notário, com sua fé pública, atesta ou 
documenta um fato;

� Sua função primordial é tornar-se uma PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA;

� Pode servir como prova de todas as tratativas que você teve com o 
seu cliente, por exemplo, por meio do aplicativo WhatsApp.

Código de Processo Civil - Art. 384. A existência e o modo de 
existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a 
requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados 
em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.



CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE

�Exclusividade não é um contrato, mas uma 
CLÁUSULA inserida no contrato de intermediação.

�Necessidade se ajuste por ESCRITO.

�O Corretor se torna exclusivo na intermediação.

�O corretor terá direito à remuneração integral, ainda 
que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se 
comprovada sua inércia ou ociosidade (art. 726, CC).



DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO 
CLIENTE

� Inversão do ÔNUS DA PROVA;

�Lembre-se: você é um PROFISSIONAL DE 
EXCELÊNCIA;

� Se vai vender, o que é preciso.

�Vai alugar, quais são as peculiaridades da Lei 
8.245/1991.
- O imóvel está financiado
- Fale sobre os prazos
- Direito de preferência
- Obrigações (arts. 22 e 23)



LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD
LEI 13.709, de 14 de agosto de 2018

� Consentimento do titular dos dados a serem tratados (arts. 7º e 8º);

� Tratar os dados pessoais a que tiver acesso em conformidade com estas 
cláusulas;

� Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 
apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de 
todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos 
eletronicamente;

� Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua 
permissão de acesso (autorização);

� Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, 
diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos 
dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, 
sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os 
dados pessoais sob responsabilidade da ADMINISTRADORA assinaram 
Acordo de Confidencialidade.



FUNDAMENTO LEGAL DOS HONORÁRIOS



FUNDAMENTO LEGAL DOS HONORÁRIOS



QUEM PAGA OS HONORÁRIOS AO 
CORRETOR?

QUEM O CONTRATOU!

Esta é a regra!



QUAL O MOMENTO DO PAGAMENTO 
DOS HONORÁRIOS AO CORRETOR?





QUANDO A REMUNERAÇÃO É DEVIDA



QUANDO NÃO É DEVIDA A 
REMUNERAÇÃO



Professor/Palestrante: Wendell Leonardo

Telefone: (71) 98788-1005

E-mail: professorwendellleonardo@gmail.com

prof.wendellleonardo


