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"IMÓVEIS E RESULTADO, SÓ COM CORRETOR CONTRATADO" 

PORTARIA-CRECI n° 005/2017 

Cria e estabelece o funcionamento do 
Grupo de Trabalho de Avaliações 
Mercadológicas de Imóveis e Pericias. 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 13' 
R/ES, usando das atribuições que lhe são conferidas no artigo 8° do Regimento 
Interno, baixado com a Resolução-COFECI n° 1.126/09, de 29 de Abril de 2009; 

CONSIDERANDO que cabe ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na 
compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à 
comercialização imobiliária, conforme o art. 3°, da Lei Federal n° 6.530/78; 

CONSIDERANDO o entendimento da jurisprudência, do colendo Superior 
Tribunal de Justiça — STJ e STF, no sentido de que o Corretor de Imóveis tem 
legitimidade para realizar a avaliação mercadológica de imóveis; 

CONSIDERANDO que é uma rotina no Mercado Imobiliário as instituições 
privadas e públicas recorrerem aos Corretores de Imóveis para atuarem como 
Peritos Avaliadores de patrimônios imobiliários; 

CONSIDERANDO a necessidade de reuniões periódicas na sede e nas 
Delegacias deste Conselho Regional com objetivo de discutir sobre metodologias 
e técnicas de avaliação, sobre legislação, bem como sobre aspectos diversos 
pertinentes a esses temas, envolvendo inclusive o pessoal administrativo e o de 
informática; 

CONSIDERANDO a notória importância da avaliação imobiliária bem como o 
grande interesse que o assunto desperta no âmbito da sociedade, do Mercado 
Imobiliário em geral e entre Corretores de Imóveis; 

CONSIDERANDO a relevante missão institucional do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis da 13' Região — CRECl/ES de atuar com excelência em 
beneficio da sociedade através da supervisão ética da profissão do Corretor de 
Imóveis por meio de ações fiscalizadoras, orientadoras, disciplinares, 
deliberativas, administrativas e supervisoras; 
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RESOLVE: 

Art. 1°. Criar e estabelecer o funcionamento do Grupo de Trabalho de Avaliações 
Mercadológicas de Imóveis e Pericias, composto de Corretores de Imóveis 
regularmente inscritos no CRECl/ES, com a finalidade de realizar avaliações 
mercadológicas de imóveis e perícias de interesse dos Tribunais e do Ministério 
Público Estaduais e Federais, bem como das Autarquias e Órgãos de quaisquer 
dos três Poderes, sejam municipais, estaduais ou federais; 

Art. 2°. A inscrição do Corretor de Imóveis será de forma voluntária e gratuita; 

Art. 3°. O Corretor de Imóveis interessado em fazer parte do Grupo de Trabalho 
de Avaliações Mercadológicas de Imóveis e Pericias deverá atender aos 
seguintes requisitos: 

I - estar em dia com as suas obrigações pecuniárias perante o CRECl/ES; 

II - não ter processo ético-disciplinar em andamento ou haver sido condenado 
anteriormente; 

III - ter inscrição ativa no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários — CNAI. 

Art. 4°. Para a realização de cada avaliação ou perícia será nomeada pela 
Presidência do CRECl/ES uma Comissão de Avaliação Imobiliária composta por 
determinado número de membros do Grupo de Trabalho de Avaliações 
Mercadológicas de Imóveis e Pericias conforme a complexidade da avaliação, 
sendo um deles designado Coordenador; 

Art. 5°. O Corretor de Imóveis convocado não perceberá qualquer remuneração 
pelo seu trabalho na Comissão e se obriga a participar diligentemente de todas as 
reuniões, das vistorias ao imóvel objeto da avaliação, bem como dos demais 
trabalhos que se fizerem necessários, sempre seguindo as orientações do 
Coordenador da Comissão, sob pena de ser desligado e substituído 
automaticamente; 

Art. 6°. O prazo para a execução e conclusão dos trabalhos poderá variar de 
acordo com a sua complexidade e será determinado pela Presidência do 
CRECl/ES no ato da nomeação da Comissão, podendo inclusive ser prorrogado 
por ato do Presidente; 
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Art. 7°. Para o andamento dos trabalhos o CRECIES poderá ceder profissionais 
do seu setor administrativo, do seu setor de informática e até mesmo profissional 
de fotografia, bem como fornecer transporte à Comissão para o desenvolvimento 
dos serviços necessários, desde que seja previamente requerido pelo 
Coordenador; 

Art. 8°. O Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica - ATAM deverá ser 
confeccionado pela Comissão de acordo com o que determina a Resolução-
COFECI n° 1.066/2007 e o Ato Normativo-COFECI n°001/2011, em forma digital, 
podendo-se utilizar assinatura digital; 

Parágrafo único. O selo certificador previsto nos Anexos V e VI da Resolução-
COFECI n° 1.066/2007 será fornecido pelo CRECl/ES sem ônus para a Comissão 
de Avaliação Imobiliária; 

Art. 9°. A diagramação do Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica - ATAM 
deverá obedecer aos seguintes parâmetros de impressão: 

Impressão em papel A4; 
Margens superior e inferior de 3 cm; 
Margem lateral esquerda de 5 cm; 
Margem lateral direita de 1,5 cm; 

Art. 10°. A participação do Corretor de Imóveis em outros grupos de trabalho do 
CRECl/ES, tais como, a CEFISP, a COAPIN, por exemplo, não o impossibilitará 
de fazer parte do Grupo de Trabalho de Avaliações Mercadológicas de Imóveis e 
Perícias ou de integrar uma Comissão de Avaliação Imobiliária; 

Art. 11°. Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga quaisquer eventuais 
disposições em contrário. 

Vitória/ES, 11 de maio de 2017. 
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AURÉLI C LSO VAZ 	O 
Diretor Secretário 
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