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SOBRE O RELATO DE GESTÃO 2021

O objetivo do presente relato é apresentar os resultados obtidos pelo Conselho Regional de 
Corretores de imóveis 6ª Região/PR – Creci-PR – dentro de sua competência institucional 
que é a fiscalização profissional dos corretores de imóveis e empresas inscritas, bem como 
denunciar e impedir o exercício ilegal da profissão na jurisdição deste regional que abrange 
todo o estado, em conformidade com a Constituição Federal e a própria Lei nº 6.530/1978.  
Assim, com linguagem acessível e direta, a finalidade deste relato de gestão é ampliar a 
transparência das informações, do serviço prestado pelo Creci-PR, aos corretores de imóveis 
e à sociedade.1,2

Em seu conteúdo são descritas a estratégia, estrutura, atividades, investimentos e ações 
desenvolvidas para o crescimento técnico e a valorização profissional da gloriosa classe de 
corretores de imóveis tão importante para o desenvolvimento econômico de nosso país.  

Note-se que a elaboração deste documento foi norteada pelas normas de organização e 
apresentação de relatórios e de peças complementares integrantes dos processos de contas 
da Administração Pública Federal. 

Desenvolvido, portanto, na forma do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, bem 
como em conformidade com a Instrução Normativa IN-TCU nº 84/2020, DN-TCU nº 187/2020 
e DN-TCU nº 188/2020.

Finalmente, para que conste, as informações inclusas nesta compilação são referentes ao 
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, exceto quando de outra forma indicadas.

1 BRASIL. Constituição (1988). Diário Oficial da União da República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 05 
out., nº 191-A. “Art. 21. Compete à União: (...) XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;”
2 BRASIL. Lei nº 6.530/78, de 12 de maio de 1978. Dá nova regulamentação à profissão de corretor de imóveis, disciplina o 
funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dá outras providências. Diário Oficial da União da República Federativa 
do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 15/05/1978, p. 7015. “Art 5º O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são 
órgãos de disciplina e fiscalização do exercício da profissão de Corretor de imóveis, constituídos em autarquia, dotada de 
personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
No pronunciamento do ano passado, infelizmente, tivemos que falar do resul-
tado nefasto da pandemia que atingiu todo mundo. Agora, ao mesmo tempo 
em que discorremos sobre o resumo das realizações de 2021, voltamos a fri-
sar que, a exemplo de 2020, foi também um ano muito difícil. A pandemia da 
Covid-19 continuou se infiltrando entre nós e ficou nos rodeando. Permaneceu 
ceifando milhares de vidas e espalhando o medo. Agora, parece que, se DEUS 
quiser, vamos ter a graça de igualmente nos despedir desse alarmante fenô-
meno que deixou e ainda vai deixar marcas irrecuperáveis.

Apesar de tudo, temos o que comemorar. De modo que, ligeiramente, vamos 
apresentar um apertado resumo dos principais objetivos estratégicos que for-
maram as prioridades de 2021 e que fechou a Gestão 2019/2021. 

Outrossim, ainda que reconhecendo que é pouco e que falta muita coisa para 
ser feita, temos a grande satisfação de afiançar que conseguimos cumprir 
cem por cento das metas propostas para esse mandato.

Por consequência, no ano de 2021, realizamos eleições no Sistema Cofeci-Creci 
para a Gestão do triênio 2022/2024. Graças à confiança e o envolvimento dos 
nossos profissionais corretores de imóveis, os conselheiros atuais foram eleitos 
com 78,51% dos votos válidos.

Como destaque especial, enfim, podemos dizer que, na área de tecnologia, 
conseguimos implantar um novo SISTEMA DE GESTÃO. Ele já nos proporcio-
nou e nos proporcionará estabelecer políticas e objetivos com a finalidade de 
se atingir, com maior facilidade, as metas propostas e favorecer o alcance de 
nossos desígnios com eficácia e eficiência.

Com esse novo Sistema, além do visível aperfeiçoamento em todos os setores, 
vamos implantar definitivamente o processo eletrônico. O uso de papel, pau-
latinamente, vai terminar. Não é somente questão de economia. É praticidade. 

É facilidade para os usuários, a quem devemos o aprimora-
mento de nossa prestação de serviços.

Registre-se, ademais, que em 2021 tivemos um recorde de 
novos profissionais. Foram 3.388 inscrições de pessoas físicas e 
629 de novas empresas.

Implantamos o aplicativo i-Corretor com o recadastramento 
digital dos corretores de imóveis e inserção da Carteira de 
Regularidade Profissional no formato digital. 

Oferecemos continuidade aos encontros institucionais da      
presidência e assessores com os corretores de imóveis, com 
autoridades locais, com os segmentos organizados e com a 
sociedade em geral. Com esse trabalho estamos atingindo 
lugares interioranos jamais visitados. O resultado é altamente 
positivo, pois, nossos colegas podem sentir de forma real a 
presença do Creci e conhecer, de perto, qual a sua finalidade 
e como o Conselho vai cumprir o seu dever de regulamentar 
e disciplinar a profissão. Nessas reuniões sempre é possível 
colher sugestões práticas visando aprimorar nossa prestação 
de serviços e facilitar o tempo e a vida das pessoas.

O nosso curso de aperfeiçoamento profissional, conhecido 
como “JORNADA VALORIZAR E CAPACITAR”, contou com 2.901 
inscrições e 10.425 visualizações. É um trabalho desenvolvido 
em parceria entre o Creci-PR e o Sebrae/PR. Ele já se incorpo-
rou como uma das importantes atividades oferecidas aos nos-
sos inscritos e deve permanecer integrado ao nosso calendário    
oficial dado o estrondoso sucesso!
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Depois de ampla discussão, conseguimos também aprovar o 
nosso novo Plano de Cargos e Salários (PCS), com novidades 
positivas ao Conselho e aos nossos esforçados colaboradores. 
Trata-se de um documento “em aberto” e que deverá ir se aprimo-
rando ao longo do tempo. 

Já mencionamos da vez anterior e repetimos agora. Por conta 
da Covid-19 tivemos que nos adaptar rapidamente a esse novo 
estado de coisas. Tanto que instituímos nossas reuniões de tra-
balho em meio virtual. Isso ocorreu em Sessões Plenárias; 
Turmas Julgadoras; nas Solenidades de Juramento e Entrega de 
Credenciais aos novos Corretores; e nas reuniões deliberativas a 
exemplo da Comissão de Ética e Fiscalização Profissional (Cefisp) 
e Comissão de Análise de Processos de Inscrição (Coapin).

Graças à cooperação de todos, esse trabalho virtual atingiu o 
seu desiderato, porque permitiu que o Creci não parasse. Assim, 
em que pese alguma resistência, quem sabe parte dessas tarefas 
pode continuar sendo cumpridas a distância.  

É verdade, de outro vértice, que a pandemia influenciou no nosso 
rendimento numérico de fiscalização. As autuações fiscais dimi-
nuíram por força do distanciamento social indicado pelas autori-
dades de saúde e decretado pelo Estado e municípios. Mas, assim 
mesmo, não paramos. O trabalho apenas foi atenuado. 

Nesse período tivemos um súbito aumento de reclamações proto-
coladas na Ouvidoria, indicando diversos focos de exercício ilegal 
da profissão. O Conselho deu prioridade absoluta a esses atendi-
mentos, por se tratar de um dos principais objetivos institucionais.

No campo do investimento patrimonial, depois da aquisição de 
sedes novas para Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, agora nossa 
meta futura é adquirir outros imóveis e inaugurar unidades em 
Cascavel, Guarapuava e Matinhos. Registre-se que esses investi-
mentos contam, como sempre, com o indispensável auxílio finan-
ceiro do Cofeci. 

Continuamos programando com absoluta percepção que nin-
guém faz nada sozinho. 

Portanto, todo o trabalho realizado pelo Creci-PR sempre contou 
com a colaboração direta e exitosa dos colegas diretores, conse-
lheiros, membros de comissões, delegados regionais, municipais 
e distritais e do nosso sempre esforçado grupo de funcionários. 

Assim, para encerrar, procurando ser sempre afável e fiel uns com 
os outros, pedimos respeitosa licença para pegar emprestado um 
pequeno trecho do discurso do agora Ministro Roberto Barroso 
que, como paraninfo da UERJ, falava sobre “GENTILEZA”: 
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Luiz Celso Castegnaro 
Presidente 

Creci F6423 CNAI 191

Ser gentil é como fazer a vida acontecer ao som de uma 
boa música. Precisar não precisa, mas faz toda a diferença. 
Imaginem um filme, uma novela sem trilha sonora. A gen-
tileza é um toque de classe em um mundo pragmático, 
apressado, indiferente. Ela é uma forma mais doce, mais 
amável de dizer a mesma coisa. Por exemplo, em vez de 
falar: “Nunca ouvi nada tão estúpido!”, considerem de uma 
próxima vez a seguinte alternativa: “Nunca tinha pensado 
nisso sob essa perspectiva”. Vejam tudo, deixem passar 
muita coisa, corrijam um pouco. A gentileza não rende tri-
buto à falsidade. A falsidade é incompatível com todos os 
valores substantivos de que falei antes. Na vida, na maior 
medida possível, a gente deve conservar a sinceridade, a 
autenticidade. Poder ser o que se é e viver o que se prega é 
uma bênção, uma libertação.3

“

Agradecemos por tudo o que fizeram e ainda estão por 
fazer pelo Creci-PR.

“

““
3 Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/80710/>.  Acesso em 18 de março de 2022.
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QUEM SOMOS

O Conselho Regional de Corretores de imóveis 6ª Região/PR - Creci-PR é 
órgão de fiscalização que tem como objetivo regulamentar e disciplinar a 
profissão de corretor de imóveis impedindo o mau exercício dos inscritos 
e o exercício ilegal dos inabilitados. 

A atuação e abrangência da fiscalização profissional do Creci-PR ocorre 
em todo o estado do Paraná. O corpo funcional está distribuído na sede 
em Curitiba e nas demais regionais e unidades administrativas localiza-
das nas cidades de Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Foz do 
Iguaçu, Pato Branco, Umuarama, Matinhos, Guarapuava, Santo Antônio 
da Platina, Toledo e Apucarana.

Interessante anotar que hoje congregam o quadro deste Conselho o 
total de 23.204 corretores de imóveis ativos, bem como 3.816 empresas         
dedicadas à atividade imobiliária. 

A finalidade da regulamentação profissional parte da ideia central da 
União organizar o sistema de inspeção do trabalho ao estabelecer con-
dições e qualificação para o exercício de profissão regulamentada como 
prevê o artigo 5º, XIII e artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal 
(CRFB). 

Desta forma, o Creci-PR integra o denominado Sistema Cofeci-Creci onde 
são previstas normas de técnica e de ética profissional a serem atendidas 
por todos que atuam no ramo imobiliário. 

Em linhas gerais pode se dizer que a técnica profissional está prevista 
no Código de Ética Profissional (CEP) cujo teor refere às diretrizes pro-
fissionais do trato com o cliente, entre colegas e com relação ao próprio 
conselho de fiscalização profissional.

Nesse contexto, a atuação do Creci-PR no controle e regulamentação 
profissional tem como frente três formas de atuação bem definidas:

Atuação por agente fiscal 

A primeira forma de atuação é realizada por equipe de agentes de fis-
calização. Essa ação do Conselho pode ter caráter preventivo, corre-
tivo e orientativo. Podendo gerar, ao final, autuação administrativa 
se não for superada a irregularidade.

Os agentes de fiscalização ao serem liderados pela Coordenação de 
Fiscalização Executiva realizam inspeções, procedem constatações, emi-
tem notificações e lavram autuações, se necessário, com a finalidade do 
cumprimento das normativas visando à regularidade profissional.

Atuação através da manifestação de cidadão (denúncia)

A segunda forma de atuação do Conselho na fiscalização pode ocor-
rer por meio de manifestação de qualquer cidadão. Neste caso, o 
consumidor de serviço imobiliário que tenha dúvida sobre a forma 
ou conduta negocial relacionada à venda, locação ou administração 
de imóvel pode formular denúncia ao Creci-PR para avaliação da 
técnica profissional utilizada.

A denúncia será recepcionada e apresentada por escrito pelo Creci-PR, 
de acordo com os critérios da Lei nº 9.784/1999 (LPD), e protocolada para 
tramitação na Coordenadoria de Gerenciamento de Processos (Cogep). 

Havendo os elementos mínimos sobre a existência de infração à norma 
ética, o Creci-PR admite a denúncia e instaura processo administrativo 
disciplinar (PAD) contra o corretor de imóveis que atuou na intermedia-
ção, ou contra a empresa imobiliária e o seu responsável técnico. 
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Após a tramitação do processo, sempre respeitado 
o contraditório e a ampla defesa, o Conselho de 
Fiscalização Profissional profere julgamento. Se a 
representação que originou o PAD for considerada 
procedente haverá imposição de sanção disciplinar 
contra o infrator. De modo diverso, se for considerada 
improcedente, o processo será arquivado: (i) por falta 
de provas; ou, (ii) por inocorrência, ou atipicidade do 
fato denunciado.

Atuação por comunicação com a sociedade

A terceira forma de atuação do Conselho é com-
plementar às anteriores, ou seja, o Creci-PR man-
tém comunicação com a sociedade através de 
sua Ouvidoria. Observe que, por meio de acesso 
ao portal do Creci-PR (www.crecipr.gov.br), tanto 
os profissionais como o cidadão podem levar ao 
conhecimento do Conselho questões de sua com-
petência para averiguação.

O destaque à importância desse serviço é o número 
de atendimentos, isso demonstra a capacidade do 
Conselho em prestar serviço de fiscalização profissio-
nal na orientação e resolução de problemas apresen-
tados pela sociedade ou pelos profissionais do ramo 
imobiliário.

Dentro dessa frente de atuação, o Creci-PR tem como 
princípio:

MISSÃO

VISÃO

VALORES

NOSSA MISSÃO:

NOSSA VISÃO: NOSSOS VALORES:

Fiscalizar e regulamentar a atividade 
defendendo a sociedade do exercício 
ilegal e das condutas que violam à 

técnica e a ética profissional.

Ser uma instituição que promova o 
aprimoramento dos serviços, dialogue 

com a sociedade e seja reconhecida 
como conselho de fiscalização 

profissional na disciplina, orientação e 
regulamentação da atividade.

Ética e responsabilidade; 
Transparência e diálogo; 

Comprometimento e efetividade; 
Profissionalismo.
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CURITIBA

MARINGÁ

LITORAL

LONDRINA

FOZ DO IGUAÇU

CASCAVEL

UMUARAMA

PONTA GROSSA

GUARAPUAVA

PATO BRANCO

NORTE PIONEIRO

A seguir, o mapa do Paraná com as unidades administrativas do Conselho. 

Para cumprir seu propósito institucional, o Creci-PR mantém atendimento nas seguintes unidades administra-
tivas no Estado do Paraná.

SEDE DELEGACIAS REGIONAIS ESCRITÓRIOS 
REGIONAIS

TOLEDO
APUCARANA

Creci-PR em números

Funcionários

48

12

54

275

Representantes 
nomeados 

Agentes de fiscaliza-
ção e Coordenador de          
Fiscalização 

Conselheiros 
eleitos 

Estatística profissional 

23.204 corretores 
de imóveis ativos

3.816 empresas 
imobiliárias ativas 

CASCAVEL
FOZ DO IGUAÇU
GUARAPUAVA
LONDRINA

CURITIBA

MARINGÁ
LITORAL (MATINHOS)
PATO BRANCO
PONTA GROSSA

NORTE PIONEIRO 
(SANTO ANTÔNIO 
DA PLATINA)  
UMUARAMA
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Fiscalizar o exercício da 
profissão com orientação 
aos corretores, empresas 
e à sociedade acerca de 
assuntos relacionados 

ao mercado imobiliário, 
conduta e técnica 

profissional

01

Cumprir as resoluções 
do Conselho Federal 
(Cofeci) no controle e 
regulamentação da 

profissão

02

Arrecadar anuidades, 
multas geradas em 

processos disciplinares, 
emolumentos e a 

dívida ativa

03

Decidir sobre os 
pedidos de inscrição 

de pessoa física e registros 
de pessoa jurídica

04
Organizar o registro 

profissional dos inscritos 
com expedição de 

credenciais, certidões e 
cartões de regularidade, 
bem como de estagiários

05

Julgar processos 
disciplinares e impor, 

conforme o caso, sanções 
previstas em lei contra 

os infratores

06

Atuar em conjunto com 
autoridades públicas 

em assuntos de interesse 
coletivo e ligados ao 
mercado imobiliário

07
Combater o exercício ilegal 
da profissão comunicando 

à autoridade pública 
a atividade de pessoa 

inabilitada para responder 
por Contravenção 

Penal (art. 47 da Lei das 
Contravenções Penais)

08
Manter diálogo com 
a sociedade sobre a 

importância da profissão 
e orientar os profissionais 

sobre a necessidade de 
atuar com regularidade

09

Atuar de forma 
socialmente responsável 

firmando convênios 
gratuitos em benefício do 
público interno e externo

10

Competências do Creci-PR de acordo com a Lei nº 6.530/1978
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PLENÁRIO

Diretor Secretário

Diretoria
Presidente

Diretor Tesoureiro

Conselho Fiscal

Assessorias Técnicas 

Procuradoria Fiscal 

Gestão Administrativa 

Comissões
Cefisp - Coapin - Crecicon 

Turmas Julgadoras 

Ouvidoria Gabinete 

Procuradoria Geral

Licitações, Compras e Contratos

Jurídico
Tecnologia da informação
Comunicação, Marketing e Eventos 

Delegacias Sub-Regionais 
Londrina / Maringá / Ponta Grossa / Umuarama / Cascavel / Guarapuava  / Foz do Iguaçu / Norte Pioneiro / Litoral / Pato Branco

Escritórios de Atendimentos 
Toledo / Apucarana

Fiscalização Administrativo 

Processos Disciplinares
COGEP Contabilidade 

Secretaria Apoio às Sub-Regionais  
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Conselheiros Efetivos 

Antonio Leomar Colla
Arnaldo Colombelli
Cesar Augusto Guerios 
Claudio Sandri
Daniel Fuzetto
Gerson Paranhos de Oliveira
Gilberto José Menoncin
Jeronimo Francisco Neto
João José Salomé Moraes
João Teodoro da Silva

José Roberto Infante Bonatto
Marcello Scandelae
Marcos Antonio Francalacci 
França
Marisa Aparecida Macagnan
Mauricio Rodrigues Antunes
Patrick Daniel Correa 
Sissi Mara Terezinha Rorato
Sergio Ari Hach

Conselheiros Suplentes 

Amauri Domingues
Ana Beatris De Castro
Arion Marcelo dos Santos
Arlindo Aparecido Zital da Silva
Carlos Eduardo Canto
Claildo Toszek
Dilermando Aniceto Eleutério
Ivo Sendeski
João Augusto Ceriani de Oliveira
José Genolino Da Silva Carneiro
José Raimundo Roszkowski
Luiz Antonio Langer
Makihiro Matsubara

Marcelo Taborda de Freitas 
Marcos Roberto Mincache Moura
Maurilio Leonel
Mohamed Alin Costa Nader
Osni Lavado da Silva
Paulo Fernando Gobetti
Ricardo Hirodi Toyofuku
Rivaldo Ferrari

Luiz Celso Castegnaro 
Presidente

Izabel Cristina Maestrelli 
Vice-Presidente Adj. para 

Assuntos da Mulher

Mariano Dynkowski 
Diretor Secretário

Rosalmir Moreira 
Vice-Presidente

Marco Antonio Bacarin 
Vice-Presidente Adj. para 

Assuntos Sindicais

Marilde Reis 
Diretora 2ª Secretária

Sabas Martin Fernandes 
2º Vice-Presidente

Julio Cesar Cattaneo 
Vice-Presidente Adj. de 

Comunicação e Valorização 
Profissional

Handres de Paula Guedes 
Diretor Tesoureiro

Zeferino José Mazorana 
Diretor 2º Tesoureiro

*Em razão de renúncias e falecimentos o total 
de conselheiros suplentes é igual a 21.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO - GESTÃO 2019/2021

*O total da soma entre diretoria e conselheiros 
 efetivos é igual a 27.
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PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
CONTATOS TELEFÔNICOS

Sede – Curitiba (41) 3262-5505 
Delegacia – Londrina (43) 3322-5252 

Escritório Regional – Apucarana (43) 3048-2919 
Delegacia – Maringá (44) 3262-8863 
Delegacia – Cascavel (45) 3224-1818 

Escritório Regional – Toledo (45) 3056-5505 
Delegacia – Ponta Grossa (42) 3224-0539 
Delegacia – Foz do Iguaçu (45) 3523-2446 
Delegacia – Pato Branco (46) 3225-3677 
Delegacia – Umuarama (44) 3622-6264 

Delegacia – Litoral (41) 3453-1654 
Delegacia – Guarapuava (42) 3622-6253 

Delegacia – Norte Pioneiro (43) 3534-1634

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS

Sede - Curitiba | Rua General Carneiro, 814 
Delegacia – Londrina | Rua Pref. Hugo Cabral, 957 

Escritório Regional – Apucarana | Rua Prof. Erasto Gaertner, 126 
Delegacia – Maringá | Av. Carneiro Leão, 135 

Delegacia – Cascavel | Rua Souza Naves, 3995 
Escritório Regional – Toledo | Largo São Vicente de Paulo, 1333 

Delegacia – Ponta Grossa | Rua Dr. Colares, 320 
Delegacia – Foz do Iguaçu | Rua Benjamin Constant, 314 

Delegacia – Pato Branco | Rua Itacolomi, 1954 
Delegacia – Umuarama | Av. Presidente Castelo Branco, 3806 

Delegacia – Litoral | Av. Jk de Oliveira, 975 - Matinhos 
Delegacia – Guarapuava | Rua Benjamin Constant, 896 
Delegacia – Norte Pioneiro | Rua Tiradentes, 540 - SAP

(41) 99169-2761 
diretoria@crecipr.gov.br

(41) 99168-5301 
www.participar.com.br/ 

crecipr/users/sign_in
@crecipr 

4.273 seguidores

CONTATO COM 
A DIRETORIA

OUVIDORIA

INSTAGRAM

www.crecipr.gov.br
PORTAL CRECI-PR

YOUTUBE
CreciParaná

FACEBOOK
@creciparana 

9.080 seguidores

transparencia.crecipr.gov.br

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA
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OUVIDORIA 

A função da Ouvidoria é intermediar a relação das deman-
das da sociedade ou dos profissionais com o Creci-PR. 

Iniciada em 2017, a Ouvidoria cumpre seu objetivo ao man-
ter o serviço de atendimento ao interessado possibilitando 
qualidade na comunicação de informações com vistas ao 
cumprimento do dever institucional do Conselho. 

A Ouvidoria recebe a demanda a partir da manifestação 
de pessoa interessada que pode ser classificada como: 

1

3

5

2

4
DENÚNCIA RELACIONADA 
À ATIVIDADE OU SERVIÇO 

PRESTADO PELO CONSELHO. 

SUGESTÃO

ELOGIO

SOLICITAÇÃO

RECLAMAÇÃO

O acesso ao portal do Creci-PR - www.crecipr.gov.br – ocorre pelo link “Ouvidoria”. Além do serviço ser 
gratuito, ao final do procedimento, o interessado receberá do Creci-PR a resposta com o resultado da 
demanda. O envio dessa resposta poderá ser feito ao endereço eletrônico fornecido pelo requerente ou 
por correspondência. 

Comparado com o exercício anterior, o Creci-PR registrou, em 2021, o aumento de 46,3% nessa atividade. Ou 
seja, foram acolhidas 1.146 manifestações. Estima-se que esse aumento ocorreu por se tratar de atendimento 
em canal eletrônico cuja demanda profissional ou da sociedade é acolhida e respondida em breve espaço 
de tempo. 

Logo abaixo, conheça os procedimentos da Ouvidoria do Creci-PR:

1. Recebimento pelo sistema de ouvidoria.

2. Tratamento e análise da demanda.

3. Encaminhamento ao setor competente. 

4. Ao final, resposta ao solicitante.

DETALHAMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA

2020

2021

DENÚNCIA RECLAMAÇÃOSOLICITAÇÃO E-SIC SUGESTÃO ELOGIOSIMPLIFIQUE

841

136

99

3

60

3 4

502

121

84

11
59

0
4
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ASSUNTOS DAS DEMANDAS
DEMANDAS POR DEPARTAMENTO

DENÚNCIAS

SERVIÇO

PAGAMENTO

ATENDIMENTO

CERTIDÃO

CADASTRO

OUTROS

780

167

88

29

4

24

5

26

1

15

7

FISCALIZAÇÃO

SECRETARIA

JURÍDICO

COMUNICAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA

OUVIDORIA

COGEP

DIRETORIA

PROCURADORIA 
FISCAL

TECNOLOGIA

PRESIDÊNCIA

856 115

27

21
9

28

90
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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
E PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Portal da Transparência permite o acesso integral às informa-
ções relativas a gestão do Creci-PR.

Para acessar, basta clicar no menu: Portal da Transparência e 
Prestação de Contas no website do Creci-PR: www.crecipr.gov.
br, ou através do link direto: https://transparencia.crecipr.gov.br/.

Importante salientar que a divulgação das informações possi-
bilita o conhecimento da gestão orçamentária, receita, despesa, 
contratos, licitações, programas, legislação pertinente, projetos e 
ações do Creci-PR. 

O portal atende as exigências da Lei de Acesso à Informação (LAI).

SISTEMA ELETRÔNICO DE 
INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E-(SIC)

O Creci-PR utiliza o Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão 
denominado e-(SIC). Tal ferramenta de acesso à informação per-
mite a qualquer pessoa encaminhar pedidos e acompanhar o 
prazo de resposta da solicitação fortalecendo a política de trans-
parência pública. 

Trata-se de canal eletrônico de comunicação em atendimento à 
Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei nº 12.527/2011 conforme 
previsto na Constituição Federal. Em 2021, foram recebidas 60 
manifestações através do e-(SIC).

10197

7098

QUANTITATIVO MENSAL:

O retorno pelo meio eletrônico foi o mais solicitado no quesito respostas. No total de 
1.146 manifestantes, 1.018 solicitaram o retorno no formato digital.

E-mail

1.018
Presencial

20
Telefone

108

MARÇO

SETEMBRO
JUNHO

DEZEMBRO

FEVEREIRO

AGOSTO

MAIO

NOVEMBRO

JANEIRO

JULHO
ABRIL

OUTUBRO

11874

83100

8897

99121



RELATO INTEGRADO CRECI - PR | 2021

21

CANAIS DE COMUNICAÇÃO ON-LINE

A gestão do Creci-PR preza pela interação com os corretores de 
imóveis e com a sociedade. Com contato ativo e abordagem per-
sonalizada o Conselho mantém os seguintes canais de comunica-
ção on-line: 

1. Website institucional

2. Mídias sociais: Facebook, Instagram e YouTube

3. E-mail marketing

O intuito é estabelecer um elo de confiança entre o Creci-PR e o 
público através do compartilhamento de informações rápidas a 
respeito de aspectos institucionais que interessam ou interferem 
na rotina dos profissionais. 

Os assuntos postados possuem linguagem descomplicada e aces-
sível e referem-se:

a) a avanços da profissão;

b) às modificações na legislação;

c) a decisões judiciais que envolvam a corretagem;

d)  programação de eventos focados em capacitação profissional; 

e) demais notícias que afetem ou influenciem a categoria. 

Por meio das mídias sociais o Conselho também promove cam-
panhas de esclarecimento à sociedade acerca da valorização e 
regularidade profissional.

Menus mais acessados em 2020 e 2021:

• Pesquisa de Credenciados
• Torne-se um Corretor
• Últimas Notícias

FACEBOOK 

Número de seguidores:  9.080
Publicações em 2021:  90
Curtidas e Reações: 7.372
Alcance Total:  177.846

INSTAGRAM 

Número de seguidores:  4.273
Publicações em 2021: 81 
Curtidas e Reações: 7.115
Alcance Total:  64.638

YOUTUBE

Número de inscritos: 1.060
Total de impressões dos vídeos 
postados: 13.286

SITE CRECI-PR

Total de acessos em 2020: 229 mil 
Total de acessos em 2021: 594 mil
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E-mail marketing institucional 

O Creci-PR utiliza o sistema de e-mail marketing institucional para melhorar a comunica-
ção com os profissionais. Essa ferramenta permite, além de elaborar campanhas personali-
zadas, compartilhar informações segmentadas a profissionais e empresas. 

Ao divulgar eventos, simpósios, palestras e toda gama de assuntos relativos ao Sistema 
Cofeci-Creci, este é um importante meio de contato utilizado com eficiência pela Assessoria 
de Comunicação do Creci-PR.  

A relevância do site do Creci-PR não é só aos corretores de imóveis, mas 
também, à sociedade. O portal compreende informações aos profissionais 
sobre registro profissional como inscrição, estágio ou a respeito de cancela-
mento ou suspensão da inscrição. 

Também é possível ao interessado emitir certidão de regularidade profissio-
nal, gerar boleto de anuidade ou, simplesmente, acompanhar às notícias 
sobre o mercado imobiliário. 

Para a população o site permite: 

• consultar profissionais e empresas credenciadas;  

• acessar modelo de denúncia; 

• obter orientação sobre procedimentos do mercado imobiliário através 
da Fiscalização Profissional.  

A funcionalidade do site do Creci-PR pode ser comprovada quando analisa-
mos o número expressivo de acessos: 

ACESSOS AO SITE DO CRECI-PR

2021

2020

594.000

229.000

640.82989
Envio total 
de e-mails

boletins 
informativos 

E-mail marketing institucional 2021 
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Comissão de Conciliação e Atendimento ao    
Consumidor do Mercado Imobiliário (Crecicon)
A Comissão de Conciliação e Atendimento ao Consumidor 
do Mercado Imobiliário no Estado do Paraná - denominada 
simplesmente com a sigla “Crecicon” - tem a finalidade de 
realizar audiências entre o consumidor de serviço imobiliá-
rio e o profissional corretor de imóveis. 

Tudo com o objetivo de conciliar interesses das partes na 
tentativa de solucionar amigavelmente denúncia apresen-
tada ao Creci-PR.

Note-se que a comissão é formada por nobres conciliado-
res que, além de exercerem importante função voluntária 
e honorífica de relevância pública pela pacificação social, 
proporcionam às pessoas envolvidas em negócios imobiliá-
rios diálogo na tentativa da construção de consenso para 
resolver problemas mediante atuação do conciliatória.

As audiências de conciliação foram suspensas na maior 
parte do ano de 2020, devido a pandemia do coronavírus.

A retomada oficial das audiências foi possível somente em 
fevereiro de 2021 sendo que em todas as ocasiões foram res-
peitados os protocolos e medidas de segurança sanitárias 
estabelecidas pelas autoridades. 

Durante o exercício de 2021 foram promovidas 101 audiên-
cias em todo o estado com a pactuação de 51 acordos, 
sendo arquivadas as denúncias por iniciativa das partes.  
Verdadeiro sucesso conciliatório.

Na página 43 será possível acompanhar o gráfico detalhado.  

EXERCÍCIO 
INSCRIÇÕES DE 
PESSOA FÍSICA Δ INSCRIÇÕES DE 

PESSOA JURÍDICA Δ

2019 1.722 – 339 –

2020 2.199 27,7% 384 13,3%

2021 3.388 54,1% 629 63,8%

AMBIENTE EXTERNO

O início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, ocorrido em janeiro de 2021, trouxe alento e proteção às 
pessoas. Sendo um marco para a retomada do crescimento econômico do país. 

Com a expectativa do arrefecimento da doença, a população teve a esperança de dias melhores o que 
possibilitou maior estímulo a empresários e investidores. 

Por influência desse cenário de atividade econômica, o mercado imobiliário e a indústria da construção 
civil, que já tinham obtido bons números em 2020, elevaram ainda mais o volume de suas operações. 

A indústria da construção civil continuou crescendo, mesmo diante da elevação de preços de insumos 
citando como exemplo o aço, o PVC e o material elétrico. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC)1 registrou crescimento de 7,6%. Observe que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção desta-
cou se tratar do maior incremento em construção nos últimos 10 anos. 

Elemento este que produziu reflexo positivo no mercado imobiliário ao possibilitar o lançamento de novos 
empreendimentos fomentando negócios. Gerando o ciclo econômico de renda e riqueza. 

Toda essa gama de acontecimentos repercutiu na corretagem de imóveis ao trazer maior afluxo de novos 
profissionais e empresas imobiliárias. 

Logo abaixo, observe o quadro comparativo de inscrições entre os exercícios de 2019 a 2021.

1 Disponível em: <https://cbic.org.br/construcao-civil-em-2021-registrou-o-seu-maior-crescimento-nos-ultimos-10-anos/>.  
Acesso em 9 de março de 2022.
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Cadeia de Valor  
Finalístico

Áreas que atuam na 
cadeia de valor Valor Agregado

Como visto, o crescimento do setor com o maior número de profis-
sionais acarreta à alta administração do Creci-PR maior responsa-
bilidade em concatenar o plano de ação voltado sempre a atender 
o aumento da demanda de fiscalização profissional no controle da 
técnica e da ética pelo poder regulamentar. 

Situação que traz maior desafio à gestão no controle e execu-
ção orçamentária pela necessidade e urgência de (i) investir 
mais em meios eletrônicos para dinamizar o serviço ao público. 
E, também, (ii) selecionar novos empregados em concurso 
público simplificado para fazer frente ao aumento do número 
de inscritos. 

MODELO DE NEGÓCIOS 
(CADEIA DE VALOR)

A cadeia de valor do Creci-PR tem como princípios:

Orientar, normatizar, regulamentar e fiscalizar o exercício da profis-
são de corretor de imóveis e das empresas ligadas ao ramo imobi-
liário, bem como dos estudantes estagiários de gestão ou técnico em 
transações imobiliárias.

Assegurar uma gestão 
de excelência

Assegurar sustentabilidade 
orçamentária, financeira e 

operacional

Garantir atendimento aos 
profissionais que buscam habilitação 

técnica e regularidade profissional

Maximizar a arrecadação 
das anuidades, emolumentos e 
eventuais multas disciplinares

Garantir a inovação, 
segurança e qualidade da 

informação

Garantir a padronização dos 
procedimentos, 

integridade e transparência 

Presidência

Presidência e 
Diretor Tesoureiro

Diretor Secretário

Diretor Tesoureiro

Diretoria Executiva

Diretoria Executiva 

Governança

Gestão orçamentária

Gestão de atendimento  
ao público

Gestão de arrecadação 
de recursos 

Solução de tecnologia 
da informação

Gestão dos 
controles internos
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CADEIA DE VALOR DO CRECI-PR COM MACROPROCESSOS

MACROPROCESSO FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL MACROPROCESSO GESTÃO, SUPORTE E OPERAÇÃO

MACROPROCESSO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

Atender demandas do Poder Judiciário e do MP

Manter relacionamento com a sociedade

Conduzir relacionamento institucional

Política de fiscalização

Política de orientação

Política de disciplina

Promover planejamento, 
controle e execução da gestão

Promover segurança institucional

Exercer orientação técnica e 
controle para cumprimento da ética

Administrar o orçamento, 
as finanças e a contabilidade

Realizar a ética e correição disciplinar

Prover e gerenciar tecnologias 
de informação e comunicação (TIC)

Realizar controle interno

Promover especialização funcional

Elaborar estudos, pesquisas, relatórios 
e estatística sobre serviços e resultados

Gerenciar riscos corporativos 
e continuidade de negócios

Gerir comunicação com os 
profissionais e a sociedade

Gerir pessoas

Gerir conhecimento, 
informação e documentação

Administrar e dar manutenção ao patri- 
mônio e dar suporte a serviços de apoio

Acompanhar a fiscalização profissional

Executar e acompanhar a orientação e disciplina

Administrar e rever resultados

Organizar a informação

Fiscalizar a técnica

Fazer cumprir a ética profissional

Formular diretrizes para 
propagação da técnica e ética

Regular o exercício profissional

FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS 
DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL E DE DISCIPLINA

EXECUÇÃO E ACOMPANHA- 
MENTO DAS POLÍTICAS DE 

FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL E DISCIPLINA

ORGANIZAR, DIFUNDIR, 
PROPAGAR A  INFORMAÇÃO 

DA TÉCNICA E O CUMPRIMENTO 
DA ÉTICA

FORMULAÇÃO DAS 
DIRETRIZES PARA ESTABILIDADE 
E EFICIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DA TÉCNICA E 

ÉTICA PROFISSIONAL

GESTÃO E SUPORTE 
ORGANIZACIONAL

RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL COM O PODER 

PÚBLICO E A SOCIEDADE



RISCOS, OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS
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GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

A gestão de riscos é um dos mais importantes instrumentos de aperfeiçoamento em 
busca da eficiência administrativa para garantir qualidade dos serviços de fiscalização 
prestados pelo Creci-PR aos profissionais e à sociedade.

A gestão de risco compreende o binômio “risco” x “oportunidade” a ser definido como:

• Risco é a possibilidade de que um evento afete negativamente o alcance dos obje-
tivos institucionais. 

• Oportunidade é o que favorece positivamente o resultado efetivo da atividade.

Desta forma, avaliar o risco permite a tomada de decisões de forma racional. 

Elemento este que favorece a alta administração para lidar com eventos inesperados, 
trazendo maior transparência às ações do Conselho. Repercute no uso eficiente, eficaz e 
efetivo dos recursos. O que ao final do ciclo fortalece a imagem da instituição.

Brevemente pode-se dizer que a partir da identificação do risco deve-se estabelecer o 
contexto em que ocorre e qual a escala de probabilidade e a escala de impacto que    
compreende o risco. A matriz de probabilidade e impacto pode ser classificada em: 

PROBABILIDADE IMPACTO

Raro Muito baixo

Pouco provável Baixo

Provável Médio

Muito provável Alto

Praticamente certo Muito Alto

Como visto no quadro, ao compreender o risco é feita a análise de quais são as 
medidas necessárias para tratamento e resposta, ou, dependendo do nível de 
ocorrência, quais são as medidas atenuantes. 

Todo o processo passa pelo monitoramento, comunicação à equipe e melhoria 
contínua a ser implementada para mitigar sua ocorrência na consecução estra-
tégica do resultado institucional previsto no plano de ação.2

2 Brasil. Tribunal de Contas da União. Manual de gestão de riscos do TCU – Brasília: TCU, Secretaria de 
Planejamento, Governança e Gestão da Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos, 2020., p. 28.

IM
PA

CT
O

PROBABILIDADE

Alto impacto e 
baixa probabilidade

Resposta:
Elaborar plano de contingência

Alto impacto e 
alta probabilidade 

Resposta:
Adotar procedimentos de controle

Baixo impacto e 
baixa probabilidade

Resposta:
Tolerar

Baixo impacto e 
alta probabilidade

Resposta:
Adotar procedimentos de controle

MATRIZ SIMPLES DE AVALIAÇÃO E RESPOSTA A RISCOS
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CONTEXTO EXTERNO CONTEXTO INTERNO

RISCOS ECONÔMICOS RISCOS FINANCEIROS

Disponibilidade de recursos a serem arrecadados
Inadimplência de créditos

Quedas que afetam o mercado imobiliário

Falta de liquidez do pagamento de parcelamento
Acesso aporte financeiro do Cofeci

Disponibilidade de bens

RISCOS SOCIOAMBIENTAIS RISCO PESSOAL

Economicidade de energia
Descarte correto de recicláveis

Descarte correto de pilhas e baterias

Capacidade do corpo funcional
Atividade fraudulenta

Saúde e segurança

RISCOS SOCIAIS RISCOS OPERACIONAIS

Comportamento do consumidor de serviço
Cidadania 

Comportamento profissional
Privacidade

Capacitação para novas tecnologias
Dependência de marco regulatório

Execução de cronograma
Sistema integrado de compras

RISCOS TECNOLÓGICOS RISCOS TECNOLÓGICOS

Interrupções
Segurança com afluxo de dados

Tecnologias emergentes
Integração de dados

Integridade de dados
Disponibilidade de dados e sistemas

Seleção de sistemas
Desenvolvimento de ferramentas virtuais

Alocação de informática
Manutenção e compra de equipamentos

RISCOS NATURAIS RISCOS DE IMAGEM

Desastres naturais
Exposição negativa em meio de comunicação

Perda de confiança da sociedade
Proibição de pessoalidade

RISCOS LEGAIS/REGULATÓRIOS RISCOS LEGAIS/REGULATÓRIOS

Multas, sanções aplicadas por órgãos
Desregulamentação da profissão

Legislação
Regulamentos

Política pública

O Creci-PR identifica em sua estrutura organizacional o monitoramento contínuo da seguinte gestão de riscos.
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CONTEXTO EXTERNO CONTEXTO INTERNO

OPORTUNIDADE ECONÔMICA OPORTUNIDADE FINANCEIRA

Estabelecer parceria com a 
Caixa Econômica Federal                                  

para fomentar negócios aos 
profissionais e à sociedade

Propiciar a aplicação de normativa 
para legalmente reduzir débitos e 
propiciar adesão a parcelamento

OPORTUNIDADE SOCIOAMBIENTAL OPORTUNIDANIDADE PESSOAL

Estabelecer convênio com o Ministério 
Público para orientar os profissionais

Capacitar o corpo funcional 
com cursos específicos

OPORTUNIDADE SOCIAL OPORTUNIDADE OPERACIONAL

Estabelecer convênios gratuitos de 
serviços para beneficiar profissionais

Estabelecer convênios gratuitos 
para capacitar profissionais

Criar diálogo com profissionais e a 
sociedade por meio da comunicação

Utilizar ferramentas da comunicação 
para fortalecer o papel institucional

OPORTUNIDADE TECNOLÓGICA OPORTUNIDADE TECNOLÓGICA

Estabelecer convênio com 
cartórios para protesto de débitos

Adotar meios de vídeo conferência

Investir em informática e sistemas na TIC

Desenvolver ferramentas virtuais 
para atendimento on-line

Com a definição de riscos foi possível identificar as seguintes oportunidades de melho-
rias nas práticas do Conselho. Confira o quadro a seguir:

Assim, para melhorar o desempenho do Creci-PR no cumprimento de sua 
missão institucional e gerar valor para os profissionais e para a sociedade 
foram reforçados os aspectos de liderança, política de fiscalização e estraté-
gia para alcançar resultados.

O aprimoramento da capacitação de pessoas para compreensão dos riscos, 
gerou novas habilidades e consequentemente a melhoria dos procedimentos 
e processos internos na busca à eficiência e eficácia a partir do envolvimento 
do Conselho.

RESULTADOS

Liderança
Política de 

fiscalização 
e estratégia

Envolvimento 
de Pessoas

Identificação e 
análise de riscos 

Avaliação e 
resposta a riscos
Monitoramento e 

Comunicação

Eficácia da 
gestão do risco

Resultados 
organizacionais

PARCERIAS

PROCEDIMENTOS/ 
PROCESSOSAMBIENTE
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O funcionamento do Sistema de Gestão de Risco compreende o modelo de TRÊS LINHAS DE DEFESA com o geren-
ciamento, controle e supervisão de riscos.

A primeira linha de defesa ocorre na Gestão Operacional com a avaliação e mitigação de riscos e a implantação 
de procedimentos internos.

A segunda linha de defesa ocorre por meio do Conselho Fiscal e da gestão administrativa para garantir a orienta-
ção e implantação de boas práticas em auxílio à governança.

A terceira linha ocorre pela Controladoria-Geral do Conselho Federal de Corretores de imóveis que instituiu ativi-
dades administrativas nos Conselhos Regionais por meio da Resolução-Cofeci nº 1.419/2019 publicada em DOU nº 
23, de 01/02/2019, Seção 1, fls. 110-111.

A título de ilustração apresentamos o modelo de três linhas de defesa.

ÓRGÃO DE GOVERNANÇA - COFECI

ALTA ADMINISTRAÇÃO - CRECI-PR
Regulador

Auditoria Externa

1ª LINHA DE DEFESA 2ª LINHA DE DEFESA 3ª LINHA DE DEFESA

Controles de Gerência

Auditoria Interna

Controle Financeiro

Medidas de 
Controle Interno

Segurança

Qualidade

Inspeção

Conformidade

CONTROLE INTERNO

O controle interno tem por finalidade contribuir com a 
gestão para que a Presidência e a Diretoria do Creci-PR 
atinjam as metas estratégicas estabelecidas no plano 
de ação. 

Tendo esse valor como premissa a atuação do con-
trole interno é pautada em trabalho técnico e objetivo. 
Elaborado por comissão composta por funcionários 
escolhidos pela Presidência que realizam estudos, for-
mulam acompanhamentos, procedem levantamen-
tos, inspeções e, ao final, promovem orientação com 
vistas à regularidade dos atos de gestão. 

Mesmo diante das restrições impostas pela pandemia 
o trabalho do controle interno foi realizado e direcio-
nado a auxiliar à gestão estratégica a racionalizar 
custos e cumprir suas metas. 

Vale ressaltar que durante o exercício de 2021 foram 
expedidas 8 recomendações em caráter preventivo 
e corretivo dotadas de motivação e fundamento 
jurídico. 

Além dessas recomendações, ao ser convocado pela 
Presidência, o Controle Interno participou ativamente 
da formulação de importantes documentos relativos 
à gestão. Citando, como exemplo: 

a) Relato Integrado 2020; 

b) Planejamento Anual; e, 

c) Dotação Orçamentária.
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NATUREZA E CATEGORIA DE RISCO

ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRA

FISCAL
eventos que podem afetar 

negativamente o equilíbrio das 
receitas do Creci-PR.

 ORÇAMENTÁRIO

eventos que podem comprometer a 
capacidade do Creci-PR de contar com 
os recursos orçamentários necessários 

à realização de suas atividades, ou 
eventos que possam comprometer a 

própria execução orçamentária.

NÃO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRA

 ESTRATÉGICO eventos que podem impactar na missão, nas 
metas ou nos objetivos estratégicos do Creci-PR.

 OPERACIONAL

eventos que podem comprometer as atividades da unidade 
organizacional, sejam eles associados a falhas, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e 
sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e à 

eficiência dos processos.

 CONFORMIDADE eventos que podem afetar o cumprimento 
de leis e regulamentos aplicáveis.

 REPUTAÇÃO
eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em 

relação à capacidade de cumprir sua missão institucional ou que 
interfiram diretamente em sua imagem.

 INTEGRIDADE
eventos que podem afetar a probidade da gestão dos 

recursos e das atividades do Creci-PR, causados pela falta 
de honestidade e desvios éticos.



GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA 
E DESEMPENHO
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GOVERNANÇA
A estrutura de governança do Creci-PR é colegiada 
pelo Conselho Plenário formado por 54 representan-
tes eleitos de seu quadro de inscritos. 

Sendo, destes, 27 conselheiros efetivos e outros 27 con-
selheiros suplentes com mandato de 3 anos de acordo 
com o Regimento Interno disposto na Resolução-
COFECI nº 1126/2009. Nessa parte, interessante des-
tacar que, dentre das competências regimentais, o 
Plenário do Creci-PR tem atribuição de eleger o presi-
dente e demais diretores. 

A diretoria do órgão é composta de presidente, dois 
vice-presidentes, dois secretários e dois tesoureiros 
cujos mandatários têm intrinsicamente as atribuições 
de gerir e definir as políticas administrativas, finan-
ceiras e operacionais do órgão dentro da estrutura de 
governança. 

Nesse contexto, pode-se dizer que compete à presidên-
cia: (a) baixar atos normativos; (b) convocar sessões 
plenárias e reuniões de diretoria; (c) dar posse a conse-
lheiros e diretores; (d) firmar acordos, (e) convênios e 
contratos; (f) autorizar despesas e viagens; (g) cumprir 
e fazer cumprir as decisões do plenário, enfim, assinar 
com o diretor tesoureiro as demonstrações contábeis 
e financeiras. 

Destaca-se que a alta administração do Conselho 
elegeu como pilares de governança a transparência 
dos atos, a equidade, a prestação de contas e a res-
ponsabilidade da gestão tendo a defesa dos seguintes 
valores: 

• Proatividade: Comprometimento com a capacita-
ção dos funcionários para o desenvolvimento e a 
disseminação de melhores práticas e resultados;

• Diversidade e diálogo: Valorização e incentivo à 
multiplicidade de ideias e opiniões motivadas e 
fundamentadas que possibilitem avanço;

• Legalidade: Soberania ao cumprimento de princí-
pios da Administração Pública e a construção de 
imagem institucional;

• Coerência: Harmonia entre as iniciativas e os prin-
cípios da governança corporativa - transparência, 
equidade, prestação de contas (accountability) e 
responsabilidade corporativa.

Tendo por base essas premissas para delimitar o plano 
estratégico da Gestão do Creci-PR 2019/2021 foram 
levados em consideração os seguintes elementos:

a) Envolvimento dos grupos de trabalho;

b) Diálogo com a sociedade pelos canais de Ouvidoria 
e reuniões com os profissionais;

c) Identificação e conscientização da problemá-
tica dos procedimentos no intuito de modificar, 
modernizar e trazer resultados de fiscalização 
profissional.

Com isso bem definido, pode-se dizer que o objetivo 
estratégico do Creci-PR é entregar à sociedade um 
serviço de fiscalização profissional eficaz na com-
preensão da missão institucional do Conselho, ou seja: 
regulamentar e disciplinar a profissão e combater o 
exercício ilegal de pessoas inabilitadas e sem a qualifi-
cação exigida por lei.

Assim, o serviço público de fiscalização profissional é 
integrado pelas ações externas realizadas pela coor-
denadoria de fiscalização executiva composta por um 
gestor líder e o importante corpo fiscal composto por 
11 agentes. 

Sendo que o poder regulamentar se complementa pela 
recepção de demandas de pessoas interessadas que 
podem apresentar denúncias de atos e fatos ocorridos 
no mercado imobiliário tanto por escrito com registro 
na Cogep ou, por meio eletrônico, na Ouvidoria. Dos 
casos transformados em processo administrativo ao 
final da tramitação há como resultado o julgamento 
ético disciplinar.

Como visto, este esforço de fiscalização demanda 
investimento. Em 2021, foi realizado o gasto público 
orçamentário em serviço de fiscalização profissional o 
importe de R$ 3.957.420,26. 

Significa dizer em percentual o total de 23,82% da des-
pesa corrente realizada.

A título de esclarecimento pode-se conceituar que 
despesa com fiscalização profissional é a soma do 
emprego não só de materiais, mas, em especial, de 
capital humano e todos os meios necessários para 
alcance da atividade-fim. Citamos como exemplo: 
salário, encargos, despesas com transporte e combus-
tível de veículos, equipamentos utilizados nas ações 
como telefonia móvel e equipamentos de informática 
(hardware e software), incluindo também despesas 
com diárias para deslocamento que visam cobrir a 
estadia e a alimentação de agentes de fiscalização.
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Outra atividade que demanda investimento do conselho é o 
gasto promovido para o registro profissional de novos ins-
critos, normatização da atividade e o julgamento ético disci-
plinar nos casos de irregularidade constatada. Para essa ati-
vidade interna a execução orçamentária totalizou o desem-
bolso de R$ 3.325.105,94 representando, em percentual, o 
total de 20,01% da despesa corrente realizada em 2021. 

Em termos de despesa com a concessão de diárias, jetons e 
auxílio de representação, o gasto orçamentário autorizado 
em 2021 para a realização das atividades essenciais de vis-
toria, análise e julgamento ficou assim consolidado:

Sociedade
Cidadãos                      Corretores de Imóveis                   Outras 

                                                                             partes interessadas GOVERNANÇA

Instâncias externas 
de apoio à governança

Controladoria 
Geral

Organizações Superiores

Cofeci

ALTA ADMINISTRAÇÃO

Plenário
Presidência

Diretor Tesoureiro

Gestão Tática

Diretoria

Gestão Operacional

Coordenadorias

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselho Fiscal

Instâncias internas de governança

Instâncias internas de apoio
 à governança

Ouvidoria 
Controle Interno

GESTÃO

ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

Como visto anteriormente, a estrutura de governança exe-
cuta o plano de ação da gestão havendo o controle quali-
tativo e quantitativo do resultado na execução da fiscaliza-
ção profissional por meio de relatórios mensais, trimestrais, 
semestrais e anuais onde, cada gestor, apresenta as metas 
atingidas.

A partir da compilação de dados é conferido se cada área 
operacional alcançou o resultado estratégico determinado 
pela alta administração do Creci-PR para o exercício.

619.481,00

40.304,00

280.367,00

ConselheirosFuncionáriosComissões 
institucionais

4,29% 65,89% 29,82%
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CONTROLADORIA COFECI 

A Controladoria-Geral das atividades administrativas 
nos Conselhos Regionais foi instituída pelo Conselho 
Federal de Corretores de imóveis, Cofeci, por meio da 
Resolução nº 1.419/2019 publicada no DOU nº 23, de 
01/02/2019, Seção 1, fls. 110-111. 

A partir da edição desse ato normativo, o Cofeci exe-
cuta regularmente, em cada Conselho Regional no 
país, a análise de contas, gestão orçamentária, utili-
zação de bens e o controle patrimonial e a efetividade 
da prestação de serviços propondo, conforme o caso, 
eventual correição. Visando principalmente à regula-
ridade, efetividade e eficácia da administração pública 
de acordo com o que dispõe o artigo 16, inciso XIV da 
Lei nº 6.530/78, bem como a Constituição Federal em 
seu artigo 37.

ATIVIDADES DE CORREIÇÃO 
E APURAÇÃO DE ILÍCITOS 
ADMINISTRATIVOS

No exercício de 2021, a gestão do Conselho adotou 
medidas ordinárias de correição sempre buscando a 
regularidade de seus atos. 

Entretanto, não foi instaurado nenhum procedimento 
ou a tomada de contas especial para apuração de des-
vio,  má gerência ou crime ao não ser detectado ilícito 
administrativo.

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO
O planejamento estratégico é a ferramenta de gestão 
utilizada como meio de consolidar metas permitindo 
o desenvolvimento de ações por meio da mobilização 
de recursos com o objetivo de alcançar resultados pre-
vistos e esperados.

É fato que em 2021 a continuidade da pandemia da 
Covid-19 interferiu no resultado de fiscalização diante 
das restrições e medidas impostas pelas autorida-
des sanitárias. Realmente, houve redução drástica 
de deslocamentos e a fiscalização profissional teve 
que se reinventar rapidamente em meio eletrônico e 
teletrabalho.

Mesmo assim, a missão de fiscalizar e regulamentar 
a atividade profissional de corretor de imóveis não foi 
abalada no combate ao exercício ilegal e nas condutas 
que violam a técnica e a ética profissional no Paraná.

Exatamente porque, em grande parte pelo isolamento 
social, as pessoas foram obrigadas a realizar imersão 
nos meios eletrônicos. Até aqueles mais resistentes 
não tiveram escolha. Ou mergulhávamos no mundo 
digital ou estaríamos desconectados do mundo como 
ele é no século XXI com pandemia.

Esse fenômeno foi sentido pela administração do 
Creci-PR porque a demanda de trabalho migrou do 
meio físico presencial para o eletrônico. 

Fazendo com que, por exemplo, a Ouvidoria e-(SIC) 
atendesse 780 pedidos de esclarecimentos, orienta-
ções e pedidos de providências. 

Importante dizer que, destes, resultaram 171 comuni-
cações à autoridade policial em razão do exercício ile-
gal da profissão por pessoas inabilitadas que comen-
tem contravenção penal ao realizarem corretagem 
sem a qualificação e registro profissional exigidos 
por lei. 

Durante o exercício, pela gama de ocorrências regis-
tradas, foram realizadas 6.694 diligências externas 
pelos esforçados agentes de fiscalização profissional 
onde se expediram 355 notificações para regulariza-
ção. Ao todo, verificou-se que 85% das ocorrências 
originadas foram no interior do estado. 

Nesse contexto, pode-se dizer ainda que dentro do 
planejamento estratégico optou-se por dar conti-
nuidade às sessões de julgamento da Cefisp, Turmas 
Julgadoras e Plenário em meio virtual havendo a 
participação efetiva, além de seus membros, tam-
bém, das partes envolvidas no processo disciplinar 
para realizarem sustentação oral. Respeitado, assim, o 
devido processo legal (due process of law).

A seguir, observe o número de julgamentos disciplina-
res realizados em 2021:

CEFISP TJ PLENÁRIO

321 60 6

Outra atividade relevante no controle disciplinar 
foram as audiências da Comissão de Conciliação e 
Atendimento ao Consumidor, Crecicon. 
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Sempre adotando todos os cuidados necessários 
foram realizadas 101 audiências presenciais quando 
autorizado pelas autoridades de saúde. O resultado 
dessa ação trouxe consenso às partes envolvidas onde 
foi possível celebrar 51 acordos. Esta medida, além de 
trazer pacificação social, encerra o procedimento em 
arquivo. Sendo para a gestão do Conselho a certeza 
da melhor solução por iniciativa única das partes. O 
cliente consumidor de serviço imobiliário realiza seu 
direito e o profissional corretor de imóveis entende a 
importância do cumprimento da técnica e da ética 
alcançando a regularidade profissional.

De tudo, a maior lição aprendida nessa pandemia foi a 
capacidade humana em se adaptar a novos desafios. 
Isto porque, em pouco tempo, nos tornamos hábeis 
em meios digitais passando a realizar 21 cerimônias 
institucionais on-line. Em atos solenes realizamos o 
juramento de 3.388 novos profissionais corretores de 
imóveis e entregamos 629 certificados a empresas 
imobiliárias.

Nessa oportunidade tivemos a condição de envolver 
os novos profissionais e demonstrar que o Creci-PR 
tem como missão e objetivo-fim fiscalizar a profis-
são. Jamais se contrapor à atividade, mas sim, ser um 
organismo público e parceiro que visa a regulamen-
tação profissional e a defesa do lídimo exercício, das 
prerrogativas da corretagem e do cumprimento da lei. 

O ponto chave dessa experiência é a constatação de 
que a habilitação profissional possibilita ao cidadão à 
condição de pleno exercício da corretagem. Numa ati-
vidade que se demonstrou, ainda mais em tempo de 
pandemia, de tamanha relevância à atividade econô-
mica e, principalmente, à geração de riqueza em nosso 
glorioso estado do Paraná. 

Anote que o mercado imobiliário, ao pertencer a 
cadeia de produção da construção civil, teve seu 
desempenho acumulado em 2021 de 8,8% do PIB 
da Construção X PIB Brasil em conformidade com 
os dados fornecidos pela Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias. 1

Para além desse marco institucional, o resultado 
dessa experiência de imersão eletrônica habilitou a 
administração a ousar mais. 

Sempre preocupada em possibilitar ao profissional 
acesso ao conhecimento em cumprimento à missão 
institucional do conselho a administração do Creci-PR 
idealizou treinamento profissional gratuito em for-
mato digital. 

Assim, em agosto de 2021, por ocasião da celebração 
do “Dia Nacional do Corretor de imóveis” ocorreu a 
segunda edição da Jornada Valorizar e Capacitar, 
realizada pelo Creci-PR, em parceria com o Sebrae,      
através da plataforma digital YouTube. 

1 Disponível em: <https://www.abrainc.org.br/construcao-civil/2021/ 
12/02/PIB da Construção cresce 3,9% no 3º trimestre e acumula alta de 
8,8% no ano - ABRAINC> Acessível em: 31/03/2021

O evento 100% on-line focado no corretor de imóveis 
foi um sucesso de público com a marca de 2.901 ins-
crições em que, ao final de três dias de evento com 
importantes palestras e treinamentos, computou 
10.425 visualizações. 

Uma realização da gestão do Creci-PR, através de sua 
Assessoria de Comunicação, no cumprimento de sua 
missão institucional que reflete a preocupação do 
Conselho em capacitar e preparar os profissionais aos 
desafios constantes de um mundo digital.  

Com essas breves considerações, a seguir, conheça o 
Mapa Estratégico da Gestão 2019/2021.
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MISSÃO:

Fiscalizar e regulamentar a atividade 
defendendo a sociedade do exercício 
ilegal e das condutas que violam a 

técnica e a ética profissional.

VALORES:
Ética e responsabilidade; 
Transparência e diálogo; 

Comprometimento e efetividade; 
Profissionalismo.

VISÃO:
Ser uma instituição que promova o aprimoramento 
dos serviços em constante diálogo com a sociedade 

visando o reconhecimento do Conselho de fiscalização 
profissional como órgão de disciplina, orientação e 

regulamentação da atividade. 

ESTRUTURAFortalecer a técnica e a ética 
na fiscalização profissional e 

regulamentação da atividade

Promover fiscalização, orientação e 
disciplina favorável à regularidade 
profissional e ao desenvolvimento 

social e econômico

Promover ações que garantam e 
ampliem o acesso à informação a 

respeito da profissão 

Aprimorar a governança 
e a gestão estratégica 

institucional

Fortalecer a atuação da 
fiscalização profissional e 
o relacionamento com a 

sociedade e os profissionais

Promover a gestão 
da informação e a 

transformação digital

Aprimorar e desenvolver a 
comunicação institucional

Modernizar e integrar 
soluções em sistema de 

 gestão da informação (TIC)

Aprimorar os serviços e a 
satisfação do usuário na busca à 

excelência de atendimento

Aprimorar a gestão visando garantia 
de acesso aos serviços de fiscalização 

profissional e a importância do 
controle disciplinar

PROCESSOS 
INTERNOS

RESULTADOS

Orientar a sociedade sobre a 
regularidade profissional e os critérios 

da técnica da corretagem

RESULTADOS PARA 
A SOCIEDADE

MAPA ESTRATÉGICO 2019/2021
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FLUXO DE PROCEDIMENTO DO CRECI-PR

SOCIEDADE

Ter o Creci-PR como 
aliado na resolução 

de conflitos.

Corretores de imóveis 
E IMOBILIÁRIAS

Processo de inscrição 
rápido e eficiente.

DEMANDAS

Atendimento ao 
público externo 
e agilidade na 
tramitação dos 
procedimentos 

TRANSPARÊNCIA

Tornar público 
todos os atos 

administrativos e 
ações fiscais.

GESTÃO

Dar suporte ao corretor de 
imóveis com a realização de 

cursos, palestras e campanhas 
de valorização profissional.
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RESULTADO E 
DESEMPENHO DA GESTÃO
Neste tópico serão expostos o resultado e o desempenho 
obtido por área técnica que compõe os órgãos de apoio 
da estrutura organizacional do Creci-PR. 

Com maior destaque à atividade finalística de cada coor-
denação voltada a realizar os objetivos do Conselho. 

Situação que, na prática, nos leva à integração das 
metas estabelecidas no Plano de Ação pela execução 
operacional da missão institucional do Creci-PR. 

Conheça, a seguir, o detalhamento de cada competência:

COORDENADORIA DE 
FISCALIZAÇÃO EXECUTIVA 
A Coordenadoria de Fiscalização Executiva realiza a 
gestão e liderança dos agentes fiscais na atividade-fim 
de fiscalização profissional.

Durante toda a pandemia foram priorizados os atendi-
mentos das demandas recepcionadas pela Ouvidoria 
do Creci-PR. Foi adotado, como modelo operacional, o 
formato de fiscalização reativa em razão das regras de 
distanciamento social.

Outro foco dado ao planejamento operacional é a impor-
tante fonte de diálogo originada nos ilustres Delegados 
do Creci-PR em todo o estado. Esses profissionais, que 
são verdadeiros líderes locais, trabalham em volun-
tariado ao representarem a diretoria do Creci-PR e a 

categoria em suas cidades. Ao formarem união e propósito acabam canalizando demandas que necessitam de 
atendimento do Conselho. Em constante contato com a Coordenadoria de Fiscalização detectam a necessidade 
e promovem apoio ao designar a presença do trabalho de fiscalização profissional. 

Tudo com a finalidade de apurar fatos e circunstâncias. Promovendo orientação na busca da regularidade e, 
quando necessária, proceder autuação por infração detectada. 

Dentro dessas premissas acima delineadas o resultado da fiscalização profissional foi expressivo. Foram princi-
piadas 968 diligências, através da lavratura de auto de constatação, de exercício ilegal da profissão.

Destes, foram levados 171 casos ao conhecimento da autoridade de Segurança Pública para lavratura de termo 
circunstanciado em processo de contravenção penal por “exercício ilegal de profissão regulamentada” com 
posterior audiência perante o Poder Judiciário com acompanhamento da Promotoria de Justiça (dominus littis 
– titular da ação penal). 

A título de ilustração, apresentaremos o quadro estatístico com o número de encaminhamentos, mês a mês:

JANEIRO
FEVEREIRO

JULHO
AGOSTOABRIL

MARÇO
OUTUBRO
SETEMBROMAIO

JUNHO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

5

7

20
15

20

7
6

30

12

14
13

22

NÚMERO DE PESSOAS ENCAMINHADAS À DELEGACIA POR EXERCÍCIO 
ILEGAL DA PROFISSÃO LAVRATURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO
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Outra forma de fiscalizar, no contexto de executar a 
diretriz do plano de ação, foi o plantão de fiscalização 
profissional exercido por agentes na Sede e demais 
Regionais do Creci-PR. 

O objetivo central dessa medida foi possibilitar aos 
interessados informações técnicas sobre procedimen-
tos relativos à profissão. 

Esse serviço supriu a demanda dos profissionais corre-
tores de imóveis e, também, dos consumidores de ser-
viços imobiliários que possuem a necessidade de obter 
orientação sobre:

• Técnica da profissão (artigo 2º do CEP);

• Conduta entre colegas e com relação à classe 
(artigo 3º do CEP);

• Conduta do profissional em relação aos clientes 
(artigo 4º do CEP);

• Posicionamento a respeito do Código de Ética 
(artigo 6º do CEP). 

Assim, como visto, mesmo diante dos desafios impos-
tos pela pandemia, a fiscalização profissional cum-
priu a sua finalidade ao atender casos específicos em 
demandas necessárias no formato reativo. A fiscaliza-
ção preventiva, que compreende o espectro de ativi-
dades rotineiras e procedimentos voltados ao controle 
regulamentar previamente planejados pela coordena-
doria, não foi deixada de lado. 

Dentro desse conjunto de ações reativas e preventivas, 
no exercício de 2021, foram procedidas pelos agentes à 
lavratura dos seguintes atos de fiscalização:

Auto de 
constatação

Caracterização de ato, 
fato ou ocorrência 
de regularidade ou 

irregularidade

Termo 
Circunstanciado

Comunicação de 
Contravenção Penal à 

autoridade pública

Diligências

Deslocamentos 
da Fiscalização 

profissional para 
atendimento de 

demanda rotineira 
ou reativa

Auto de Infração 
a profissionais e 

empresas (inscritos)

Caracterização de 
infração a dispositivo 

infringido (Código 
de Ética)

Notificação

Instrumento que 
possibilita prazo à 
regularização de 

fato ou circunstância 
desconforme

Denúncias - 
Ouvidoria

Canal de 
comunicação com 
a sociedade e-(SIC)

Auto de Constatação 
para caracterizar o 
exercício ilegal de 
pessoa inabilitada

Constatação de pessoas 
exercendo ilegalmente a 
profissão de corretor de 

imóveis 

Termo de 
Representação

Peça originária do 
Processo Disciplinar 

(PAD)

4.460 171

6.694

697

355 780

968

41
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Pode-se dizer que em destaque no quadro acima 
temos a canalização de 780 denúncias advindas 
da Ouvidoria do Creci-PR que impõe à gestão da 
coordenadoria maior responsabilidade da exe-
cução do planejamento pelo fato de a resposta 
ter limite de tempo máximo para o atendimento. 

Nesse ponto, interessante destacar que as 
demandas originadas na Ouvidoria têm origem 
a partir da manifestação de público externo. 
São manifestações de profissionais ou do pró-
prio cidadão que são coletadas com a notícia de 
fatos ou circunstâncias ocorridas no mercado 
imobiliário cujo teor denota cuidado ao conter 
possível irregularidade passível de apuração 
pelo Creci-PR.

O procedimento de verificação realizado pelos 
agentes fiscais traz a necessidade de maior 
expertise para detectar se os fatos narrados 
contêm motivação suficiente e se há funda-
mento em provas. Sem essas duas premissas 
(motivação e fundamento) não se pode realizar 
averiguações.

Ao ser finalizado o serviço de fiscalização, a pes-
soa interessada que deu início à comunicação 
recebe uma resposta técnica e adequada com 
as providências adotadas dentro da competên-
cia do Creci-PR. 

Logo abaixo, o infográfico com os resultados 
da área de fiscalização profissional no atendi-
mento à Ouvidoria:

REGIÃO 
METROPOLITANA DEMAIS REGIÕESCURITIBA

COORDENADORIA DE 
GERENCIAMENTO DE 
PROCESSOS (COGEP)

A Coordenadoria de Gerenciamento de Processos 
(Cogep) tem por finalidade a importante missão do 
controle de todo o acervo de processo disciplinar do 
Conselho. Isto é, todos os autos de infração originados 
por ação fiscal ou denúncias apresentadas no conse-
lho que são admitidas e resultam em processo trami-
tam através da Cogep.

Em outras palavras, o processo tramita no controle de 
gerenciamento desde a sua origem, passando pelo jul-
gamento disciplinar até à fase de recurso. 

Em 2021, foram priorizadas medidas em duas frentes:

• continuidade de procedimentos novos em meio 
eletrônico;

• digitalização de processos antigos em formato 
físico. 

Dentro das competências da Cogep são essas as pre-
missas de trabalho:

• Tramitação adequada e ordenada de procedi-
mento (instrução de denúncias, autuações fiscais, 
representações que originam processos adminis-
trativos disciplinares);

• Acompanhamento de processo atendendo a etapa 
de tramitação; 

• Certificação de informação; 

FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL 
ATENDIMENTO À OUVIDORIA POR REGIÃO

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DEMANDAS

85%

10%

5%

JANEIRO
FEVEREIRO

JULHO
AGOSTOABRIL

MARÇO
OUTUBRO
SETEMBROMAIO

JUNHO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

76

41

100

66

6567
79

59

55

44

65
63
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• Zelo e controle da duração razoável do processo;

• Acompanhamento da instrução, qualidade da 
montagem e informações, distribuição de proces-
sos aos órgãos colegiados; 

• Controle de carga e cumprimento de devolução de 
processos originados em convênio de cooperação 
técnica com o Ministério Público; 

• Suporte, assessoramento e atendimento às comis-
sões, grupos de trabalho, membros de comissões 
e conselheiros a exemplo das atividades de conci-
liação do Crecicon e deliberação da Cefisp, Turma 
Julgadora e do Plenário ;

• Tramitação de processos e distribuição em 
meio digital a relatores em atendimento à 
economicidade;

• Realização de vistoria e correição processual.

Com esse modelo de gerenciamento de processos são 
estabelecidos objetivos à tramitação administrativa 
mais célere, eficiente e eficaz. 

1. PRAZOS: Tramitação com decisão em tempo 
máximo de 3 anos;

2. CONTROLE DE ATOS: Atos concentrados prio-
rizando informações para evitar retornos;

3. QUALIDADE NA RECEPÇÃO DE DOCUMENTO: 
Verificação de conformidade da forma de 
documentos antes de recepcioná-los, tais 
como: denúncias, defesas e recursos.

A adoção dessas medidas representou ao Conselho redução do tempo médio de tramitação: 

• Autuação em processo e remessa à coordenadoria jurídica em até 90 dias;

• Designação de audiência de tentativa de conciliação no máximo em 45 dias;

• Conclusão de denúncia para decisão sobre admissibilidade em até 06 meses;

• Comunicação do resultado de julgamento ético às partes envolvidas em 60 dias.

Em números dispostos abaixo, a Cogep revela o resultado gerencial da tramitação do acervo de trabalho da fisca-
lização profissional e o importante apoio à Crecicon e nos julgamentos proferidos pela Cefisp, Turmas Julgadoras 
e Conselho Plenário.

261

288

12

43

65

25

58
61

0

158

41

25

DENÚNCIAS
COMPLEMENTOS

JURÍDICO (DENÚNCIAS)

ARQUIVO

TERMO DE REPRESENTAÇÃO

EM TRÂMITE (DENÚNCIAS)
RETORNO (DENÚNCIAS)

FISCALIZAÇÃO EXECUTIVA

OUTROS

PAD’S (ENVIADOS AO JURÍDICO)

RETORNO (PAD’S)

CANCELADOS
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COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO E 
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - 
CRECICON

A Comissão de Conciliação e Atendimento ao Consumidor - 
Crecicon - é composta por profissionais corretores de imóveis 
que prestam serviços voluntários de importante relevância ao 
Creci-PR e à sociedade. 

O principal objetivo da comissão é oportunizar diálogo às partes 
envolvidas em denúncia que foi apresentada ao Conselho por 
consumidor de serviço imobiliário em desfavor do profissional 
corretor ou imobiliária. Dentro da competência da Crecicon é 
detectado o problema ocorrido sendo possível propor concilia-
ção dos interesses na busca de pacificação.

Ao atender o consumidor do serviço imobiliário e os profissio-
nais envolvidos na negociação pode-se chegar à resolução de 
problemas originados em transações imobiliárias.  

A ideia da criação da Comissão de Conciliação e atendimento 
ao consumidor nos Conselhos Regionais teve sua origem na 
década de 90. O Sistema Cofeci-Creci normatizou a criação atra-
vés da Resolução-COFECI nº 325/92, a partir da promulgação do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No Creci-PR a comissão foi normatizada no Ato nº 005/2004 
com implantação em teste-piloto em Curitiba. Logo após, 
devido a relevância da atividade como meio preventivo de reso-
lução de conflito, passou-se a realizar audiências em todas as 
Delegacias Sub-Regionais. Abaixo segue o resultado do trabalho 
da Crecicon, que embora afetado pela pandemia, não deixou de 
ser realizado com segurança quando permitido pelas autorida-
des sanitárias.

COMISSÃO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL - CEFISP

A Comissão de Ética e Fiscalização profissional (Cefisp) tem 
como atribuição julgar os processos originados de Auto 
de Infração. 

O Regimento Interno do Creci-PR prevê que a Cefisp pode 
diligenciar, proceder oitivas, citações, notificações e todos os 
demais atos necessários ao cumprimento de seu desiderato. 

A composição da Cefisp se dá por escolha e nomeação da 
presidência com autuação voluntária e abnegada de seus 
membros (cargo honorífico sem remuneração) sendo a coor-
denação dos trabalhos gerida por uma liderança escolhida 
também pela presidência. 

A Coordenação-Geral da Cefisp será sempre exercida por 
conselheiro de acordo com a norma regimental. A função 
do coordenador-geral é o controle e orientação das sessões 

CRECICON - 2021

TOTAL: 101

51

26

24

FRUTÍFERAS
PREJUDICADAS

INFRUTÍFERAS
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de julgamento, inclusive no que se refere à uniformiza-
ção de decisões administrativas. Entretanto não tem 
direito a voto nos julgamentos, exceto o de desempate.

Os membros da Cefisp ao assumirem a função rece-
bem regularmente processos administrativos origina-
dos da atuação da fiscalização profissional para for-
mular voto coletivo em sessão deliberativa. 

O relator do processo tem apoio da Cogep, 
Coordenadoria de Fiscalização e da Coordenadoria 
Jurídica para cumprir sua missão de julgador. O rela-
tor designado pode realizar audiência de instrução 
com a ouvida de testemunhas, se necessário. Ao final 
da instrução, elabora voto que será lido, discutido e 
apreciado em sessão de julgamento com a presença 
de todo os integrantes da Cefisp. A votação ocorre por 
maioria simples. 

A partir da leitura do voto, o relator declara a autua-
ção procedente ou improcedente. 

Colocado em deliberação os membros da Cefisp 
podem aprovar o voto do relator. Ou, se houver posi-
ção divergente de outro integrante, pode ser decla-
rado voto alternativo. Ao serem colhidos os votos, 
vence a proposta que obtiver o maior número no quó-
rum sendo declarado o resultado do julgamento. 

Se o resultado do julgamento for pela procedência 
da autuação será indicada a sanção disciplinar a ser 
imposta ao autuado. Se o entendimento colegiado da 
Cefisp for pela improcedência (i) por falta de provas ou 
(ii) inexistência de infração o processo será encerrado 
em arquivo permanente. 

As sanções administrativas possíveis de serem impos-
tas ao infrator estão previstas no sistema de regula-
mentação profissional conforme artigo 21 da Lei nº 
6.530/78. 

• Advertência; 

• Censura; 

• Multa pecuniária; 

• Suspensão até 90 dias; 

• Cancelamento da inscrição. 

Ao ser proferido o julgamento é lavrado acórdão que 
descreve a motivação e o fundamento da decisão. 

Para além dessa competência de julgar processos 
oriundos da fiscalização,  a Cefisp também desenvolve 
atuação em processo originado por denúncia apresen-
tada por consumidor do mercado imobiliário contra 
profissional inscrito. 

Nesse caso, as denúncias são recebidas pelo Conselho 
para apurar se há violação à norma ética. Antes o pro-
cedimento passa previamente por tentativa de conci-
liação que, se for inexitosa, pode resultar na admissibi-
lidade da acusação por haver indícios de transgressão 
ética com abertura de PAD.

O processo disciplinar (PAD) é regido pela Resolução-
Cofeci nº 146/82 sendo assegurado ao profissional 
representado o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, 
LV, da CRFB). 

No caso do PAD, a função da Cefisp é opinativa com 

análise e elaboração de relatório conjunto sobre o 
mérito da representação. Ao final, a Cefisp indicará 
eventual sanção disciplinar a ser aplicada ou de 
arquivamento se for o caso. O resultado poderá, ou 
não, ser acompanhado pela primeira instância da 
Turma Julgadora.

Durante o exercício de 2021, a Cefisp realizou sessões 
em meio eletrônico ao proferir:

• 280 julgamentos de processos administrativos 
originados de autuação da fiscalização profis-
sional (PA). 

• 41 processos disciplinares (PAD) indicando 
possível sancionamento. 

A seguir, a consolidação em gráfico:

CEFISP - 2021

PAD - VOTO OPINATIVO  
PA - JULGAMENTO PROFERIDO

280
41
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As deliberações resultaram nas seguintes medidas:

QUADRO DE DECISÕES DA CEFISP 

 PA’S E PAD’S TOTAL

ARQUIVO (IMPROCEDÊNCIA) 121

ADVERTÊNCIA 13

CENSURA 4

SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO 5

CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 4

MULTA (PF) 145

MULTA (PJ) 120

CONSELHO PLENÁRIO E AS TURMAS JULGADORAS

O Conselho Pleno é o órgão máximo que compõe a estrutura organizacional 
do Conselho (art. 3º do Regimento Interno). Dentro outras várias compe-
tências previstas no art. 4º do citado Regimento, cabe também ao Plenário 
julgar, em sede revisional, os recursos interpostos nos processos administra-
tivos (PAs) originariamente julgados pela Cefisp e os processos administra-
tivos disciplinares (PADs) primitivamente analisados por uma das Turmas 
Julgadoras, quando se atribui efeito de pedido de reconsideração.

A Turma Julgadora é composta pela divisão do Plenário como órgão fracio-
nado. Compete-lhe julgar, em primeira instância, os processos originários 
de Termo de Representação e os recursos movimentados contra as decisões 
proferidas pela Cefisp.

A Turma Julgadora é composta, no mínimo, por 7 conselheiros. No caso do 
Creci-PR essa composição é de 08 membros. Isso possibilitou a formação e 
funcionamento de três Turmas Julgadoras, fato que proporciona maior efi-
ciência no desenrolar dos processos.

Foram proferidos julgamentos em ambiente virtual tanto pelo Plenário 
quanto pelas Turmas Julgadoras com a possibilidade de participação das 
partes envolvidas para defesa oral em 15 minutos em razão da Covid-19. 

Apresentamos o resultado dos julgamentos proferidos pelos órgãos colegia-
dos do Plenário e das Turmas Julgadoras:

QUADRO DE DECISÕES DAS TURMAS JULGADORAS

DECISÕES ADMINISTRATIVAS TOTAIS

ARQUIVO 15

ADVERTÊNCIA 06

CENSURA 02

SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO 02

CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 02

MULTAS APLICADAS A CORRETORES 47

MULTAS APLICADAS A EMPRESAS 31

RETIRADO DE PAUTA 02

TURMAS JULGADORAS 2021 - TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS

PA’S JULGADOS - 
RECURSOS

1º TJ

0

20 21 19

0
6

13

41

3º TJ2º TJ

PA’S 
JULGADOS 

TOTAL GERAL
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PROCURADORIA FISCAL

A Procuradoria Fiscal do Creci-PR tem por competência acompanhar o lançamento em dívida 
ativa dos créditos tributários provenientes de contribuições anuais não pagas no vencimento 
pelos profissionais e empresas registradas. 

Inicialmente esclarecemos que a anuidade está prevista na Constituição Federal como con-
tribuição especial de interesse à fiscalização de categoria profissional e é uma das condições 
à regularidade profissional.1

A arrecadação da receita do Creci-PR é empregada para manter a atividade-fim de 
Fiscalização Profissional. 

Em outras palavras, com o produto da arrecadação, o Conselho cumpre sua missão de regu-
lamentar a atividade fiscalizando a técnica e a ética profissional. Proferindo, quando neces-
sário, julgamento disciplinar.2

Desta forma, no final de cada exercício, o débito em aberto não quitado passa a integrar a 
dívida ativa do Conselho.

Como visto, a procuradoria tem como missão promover ações de cobrança possibilitando a 
realização de composição com os devedores. É claro que quando se esgotam os meios suasó-
rios de cobrança o crédito é levado a ajuizamento visando sua recuperação. 

CONSELHO PLENO 2021 - TOTAL 
DE PROCESSOS JULGADOS

QUADRO DE DECISÕES DO CONSELHO PLENO

DECISÕES 
ADMINISTRATIVAS

TOTAIS

ARQUIVO 06

RETIRADO DE PAUTA 01

1   BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERARIVA DO BRASIL. Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir 
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do 
previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
2 BRASIL. Lei nº 6.530/78, de 12 de maio de 1978. Dá nova regulamentação à profissão de Corretor de imóveis, disciplina o 
funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dá outras providências. Art 5º O Conselho Federal e os Conselhos Regionais 
são órgãos de disciplina e fiscalização do exercício da profissão de Corretor de imóveis, constituídos em autarquia, dotada de 
personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa, operacional 
e financeira. [DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO de 15.5.1978 e retificado em 25.1.1979].

PAD’S JULGADOS - 
RECURSOS

PA’S JULGADOS - 
RECURSOS

2

4
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Já em termos de contencioso judicial o acervo totalizou no exercício 2.642 
execuções fiscais no estado do Paraná. Efetivamos atividades na esfera 
administrativa e judicial das quais listaremos as principais:

A arrecadação de dívida ativa em 2021 resultou na recuperação de 
R$4.082.878,70 (quatro milhões oitenta e dois mil oitocentos e setenta e 
oito reais e setenta centavos) cuja receita assim se expressa: 

PROCESSOS JUDICIAIS

1 Notificação de devedores 9.113

2 EPROC (total do contencioso em processo eletrônico) 2.642

3 SISBAJUD/RENAJUD (penhora on-line de contas e bens) 77

4 Manifestação em embargos/exceções 21

5 Atendimento às intimações eletrônicas 1.892

6 Cartas precatórias em trânsito 21

O Creci-PR mantém um centro de recuperação de crédito, composto por 
competente equipe lotada na procuradoria fiscal, com a estratégia de pre-
venção de inadimplência pronto para auxiliar profissionais e empresas a 
alcançar à regularidade perante o Conselho. 

FASE EXECUTIVA 
R$ 990.732,78

FASE ADMINISTRATIVA 
R$3.092.145,92

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

A Secretaria Administrativa - Sead - é órgão de apoio do Creci-PR que tem 
como principal atividade organizar e manter o registro profissional.

Dentro de sua competência administrativa a Sead expede credenciais, lavra 
certidões, recepciona inscrições de pessoa física, jurídica e de estudantes 
estagiários. Procede o controle do Cadastro Nacional de Avaliadores de 
Imóveis junto ao Cofeci. Averba alterações no registro profissional de ins-
critos e de empresas. Realiza transferências de registro profissional para 
outras regiões do país. Processa pedidos de cancelamento e de suspensão 
da inscrição. Recebe e trata todo assunto relacionado à existência da inscri-
ção profissional no Conselho.

Em 2021, mesmo diante da pandemia, as demandas foram padronizadas e 
os procedimentos revistos.

Com a implantação do novo sistema de gestão, o atendimento através de 
meio eletrônico foi modernizado. Essa experiência, trouxe ao usuário do ser-
viço maior agilidade na resposta e a entrega do resultado sem a necessi-
dade de se deslocar às unidades administrativas do Creci-PR.   

Com essas diretrizes podemos dar destaque às principais atribuições 
da Sead:

• Organizar e manter o registro profissional das pessoas inscritas, físicas 
e jurídicas;

• Expedir a carteira de identidade e o cartão de regularidade profissional;

• Organizar e manter o registro de estágio;
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• Expedir carteira de estágio;

•  Organizar e manter o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis (CNAI);

• Registrar o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM);

• Organizar e manter registro de estudante estagiário e respectiva supervisão;

• Recepcionar pedidos de inscrição de pessoa física e jurídica;

• Pautar para análise de registro provisório na Comissão de Análise de Processos 
de Inscrição (Coapin) e para aprovação no Plenário;

• Proceder com a tramitação de processos de cancelamento, suspensão, transferên-
cia e exercício eventual e controlar a expedição de ofício-resposta a interessados;

• Realizar a guarda física dos documentos e disponibilizar o processo digitalizado 
(GED).

A seguir, apresentaremos o quadro de atividade da Sead.

INSCRIÇÕES 
PESSOA FÍSICA

INSCRIÇÕES 
PESSOA JURÍDICA

Ativos 23.204 Ativos 3.816

Cancelamento a pedido 12.215 Cancelamento a pedido 3.326

Cancelamento disciplinar 1.240 Cancelamento disciplinar 698

Suspensão a pedido 91 Suspensão a pedido 3

Suspensão disciplinar 29 Suspensão disciplinar 12

Transferência 
(outras regiões) 1.569 Transferência 

(outras regiões) 2

Falecimentos 1.626  

Para cumprir essa extensa pauta de atividades, a Sead conta com o apoio irrestrito e 
abnegado não só do ilustre Diretor Secretário e da coordenação de uma equipe admi-
nistrativa esplendida, mas também, da importante função exercida pela Comissão 
de Análise de Processos de Inscrição (Coapin). 

Ao Diretor Secretário compete supervisionar as atividades da Sead, assinar com o 
Presidente atos oficiais e normativos decorrentes de decisões administrativas.

Já a Coapin é composta por cinco membros nomeados que exercem função voluntá-
ria na importante análise da regularidade dos processos de inscrição dos novos ins-
critos. Durante o exercício foram realizadas 12 reuniões de trabalho que totalizaram 
a analise de 4.017 processos de inscrição.

Quando falamos em estagiários do setor imobiliário, obtemos os seguintes números.

INSCRIÇÕES DE ESTÁGIO

EXERCÍCIO DE 2021 2889

O número de inscrições no Cadastro Nacional de Avaliação Mercadológica 

INSCRIÇÕES NO CNAI

EXERCÍCIO DE 2021 545

Em 2021, o Creci-PR alcançou o maior avanço em sua história com o credenciamento 
total de 39.974 corretores de imóveis e 7.857 inscrições de empresas. O número de 
registros ativos chegou a 23.204 corretores de imóveis e 3.816 pessoas jurídicas em 
todo o estado. 
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Observamos que o mercado imobiliário registrou crescimento em 2021 trazendo 
maior interesse a novos profissionais e empresas em comparação com anos         
anteriores. Veja:

Ingressaram ainda, durante o exercício, 3.388 novos registros de pessoas físicas e 629 
empresas imobiliárias. Consolidaremos estes dados a seguir:

COMPARATIVO PESSOAS FÍSICAS X PESSOAS JURÍDICAS
COMPARATIVO PESSOA FÍSICA

COMPARATIVO PESSOA JURÍDICA

39
.97

4

16
.77

0

23
.2

04

3.
38

8

7.8
57

4.
04

1

3.
81

6

62
9

PF

2019

2019

2020

2020

2021

2021

PJ

PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA

ATIVOS ATIVOS
INATIVOS INATIVOS

42%

58% 51%

49%

TOTAL

TOTAL

INSCRIÇÕES ATIVAS

INSCRIÇÕES ATIVAS

INSCRIÇÕES NO ANO

INSCRIÇÕES NO ANO

34.093

6.841

3.008

339

18.496

1.724

36.586

7.228

3.277

387

20.609

2.493

39.974

7.857

3.816

629

23.204

3.388

INSCRITOS ATIVOS INATIVOS INSCRIÇÕES 2021
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As inscrições de empresas imobiliárias são realizadas por faixa de capital social, em conformidade com a Lei nº 6.530/78, e estão distribuídas da seguinte maneira:

489 2699 428 81 23 96

FIRMA INDIVIDUAL DE: 0.01 ATÉ 50000.00 
FAIXA 1

DE: 50001.00 
ATÉ 100000.00 

FAIXA 2:

DE: 100001.00 
ATÉ 150000.00  

FAIXA 3

DE: 150001.00 
ATÉ 200000.00 

FAIXA 4

DE: 200001.00 
ATÉ 1000000000.00 

FAIXA 5

DETALHAMENTO POR QUANTIDADE PJ ATIVOS E FAIXA DE CAPITAL SOCIAL - 2021
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A Sead, ao organizar o registro profissional, mantém procedimento de atualização 
de registro. Tanto profissionais quanto empresas têm obrigação legal de manter os 
dados atualizados no registro profissional. A regularidade lhes permite obter gratui-
tamente a CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL que pode ser apresentada 
em repartições públicas municipais, estaduais e federais, bancos e nos Cartórios de 
Tabelionato e Registro de Imóveis.  

Uma importante inovação ocorreu com a disponibilidade do aplicativo  i-Corretor, 
que pode ser acessado em sistemas Android e IOS e fornece aos profissionais infor-
mações sobre o registro e permite o recadastramento. Logo abaixo estes foram os 
dados atualizados no exercício de 2021. 

DADOS QUANTIDADE
Corretores com e-mail institucional 959

Correções em dados de endereço, telefone e e-mails 16.854
Recadastramentos pelo  i-Corretor * 3.141

*Alguns profissionais realizaram seu recadastramento mais de uma vez.

Ato solene de Juramento Profissional 
e Sessões Plenárias em meio virtual

O ato solene de Juramento Profissional com a entrega de credenciais e certificados 
aos novos corretores de imóveis e imobiliárias foi realizado em meio virtual respei-
tando o distanciamento social imposto pela pandemia. Ao todo foram realizadas 21 
solenidades virtuais através de plataforma web.

A Sessão Plenária onde são analisados os processos de inscrição aprovados na 
Coapin ocorreram em meio virtual em 13 reuniões anuais.

PROCURADORIA JURÍDICA 

A Procuradoria Jurídica do Creci-PR realizou sua ati-
vidade de assessoramento, controle da legalidade e 
a formulação de atos administrativos com a finali-
dade de auxiliar a Alta Administração do Conselho a 
realizar seu propósito.

Além da atividade de consultoria e orientação, a 
Procuradoria Jurídica participou de todas as reu-
niões de Diretoria, Sessões Plenárias e Turmas 
Julgadoras sempre com a intenção de apontar à 
estrita legalidade.

A orientação à uniformização de julgamentos e a 
verificação dos atos processuais encadeados em 
julgamentos éticos foram sempre o ponto forte 
de atuação. Mesmo em ambiente virtual a procu-
radoria interveio, quando lhe cabia, no controle 
da legalidade. 

Procedeu orientação à gestão operacional, licita-
ções e propôs modificações em procedimentos em 
áreas técnicas. Além disso, atuou no contencioso 
judicial e na representação do Conselho perante a 
Justiça e autoridades constituídas como OAB/PR, 
Prefeitura Municipal de Curitiba, Governo do Estado, 
dentre outras.
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COORDENADORIA JURÍDICA (CJUR)

A Coordenadoria Jurídica tem por competência inicial, a análise dos procedimentos 
disciplinares que tramitam junto ao Conselho, visando emitir parecer técnico quanto 
à instrução processual e recomendação de mérito às considerações e deliberações dos 
órgãos de julgamento, comissões de ética, turmas julgadoras e plenário. Também é 
responsável por dar suporte às demais demandas jurídicas que sejam encaminhadas, 
debatendo instruções e formas de procedimento em relação à legislação especial da 
regulamentação e do controle da atividade profissional, e dos procedimentos admi-
nistrativos que tramitam internamente.

CONVÊNIOS 
CONVÊNIOS - MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL

O Creci-PR e o Ministério Público Estadual e Federal (MPPR e MPF) firmaram 
convênio de cooperação técnica para assessoramento na detecção do valor de 
comercialização de imóveis a fim de instruir procedimentos e processos judi-
ciais ministeriais. Com o convênio, o Creci-PR recebe a demanda da promoto-
ria e efetua o repasse do trabalho aos profissionais devidamente habilitados, 
que prestam serviços voluntários e gratuitos. O corretor de imóveis que aceita 
o encargo elabora o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM 
cujo resultado do importante laudo possibilita a promotoria ter posição téc-
nica sobre a valoração de imóveis. Em 2021, este foi o resultado da atividade 
institucional:

TOTAL DE PROCESSOS RECEBIDOS PELO MPPR

ENCAMINHA-
DOS PELOS MP

DISTRIBUÍDOS 
PELO CRECI-PR

AVALIAÇÕES 
EFETIVADAS

AVALIAÇÕES EM 
TRAMITAÇÃO

AGUARDANDO 
DISTRIBUIÇÃO

30 16 10 20 14

2019 2020 2021

TOTAL - RECEBIDOS DO MPF 1 1 0

PROCEDIMENTOS ENTREGUES AO MPF 1 1 0

DESPACHO E PARECERES DE PROCESSOS 
DISCIPLINARES - PAD - RECURSOS

DESPACHOS - 
MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA

DESPACHO E PARECERES - PROCESSOS 
AUTUAÇÃO FISCAL - RECURSOS

DESPACHOS - EXPEDIENTES 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DESPACHOS MANIFESTAÇÕES - RESPOSTAS 
E-MAILS; EXPEDIENTES INTERNOS

DESPACHOS E PARECERES - DENÚNCIAS

73

40

95

9

40

17
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34

25

11

02

TERMO DE COOPERAÇÃO - UNIMED  

Os profissionais corretores de imóveis têm desconto 
e redução de carência na aquisição de planos de 
saúde da Unimed-Paraná. A parceria realizada atra-
vés de termo de cooperação, sem ônus ou contrapar-
tida financeira para o Conselho, foi realizada com a 
Administradora de Benefícios Vital. O plano coletivo 
em questão proporciona o emprego de tabela especial 
de valores para os profissionais e seus dependentes. 

UNIMED – CORRETORES BENEFICIADOS

CORRETORES 
BENEFICIADOS 109

DEPENDENTES 152

TOTAL DE VIDAS EM 2021 261

GESTÃO DE PESSOAS
Política de Gestão de Pessoas

O Creci-PR, através da administração de recursos 
humanos, de forma racional, profissional e impessoal 
gerou atração e retenção de profissionais sempre vol-
tada a oportunizar capacitação de seus colaboradores. 

Essa forma de gerir o capital humano trouxe elevado 
grau de comprometimento dos empregados com a 
consequente motivação à busca de resultados. 

O Plano de Cargos e Salários – PCS – foi reestruturado em 2021 de acordo com as definições 
de Governança Coorporativa. Assim, após diversos estudos de consultoria especializadas do 
Conselho Federal (Cofeci), houve aprovação do modelo apresentado ao Plenário.

O PCS é um instrumento essencial de gestão que auxilia a Alta Administração do Creci-PR a 
cumprir o plano de ação ao delinear política de gestão de pessoas, observados os critérios 
objetivos, incluindo avaliação de desempenho funcional. 

Conformidade Legal
A gestão de pessoas, em seus conseguintes aspectos, está firmemente pautada e assegurada 
no conjunto de normas e diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal e órgãos de controle.

Avaliação da força de trabalho
A força de trabalho do Creci-PR está assim distribuída:

SITUAÇÃO FUNCIONAL

JOVENS APRENDIZES

LIVRE PROVIMENTO

CELETISTA CONTRATO POR 
TEMPO DETERMINADO

ESTAGIÁRIOS

CELETISTA

TOTAL: 73

01
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PERCENTUAL DE FISCAIS EM RELAÇÃO AO TOTAL 
DE COLABORADORES NO CONSELHO

REPRESENTATIVIDADE POR ETNIA

REPRESENTATIVIDADE POR GÊNERO

84%16%

COLABORADORES FISCAIS

43

58,9% 41,1%

30

NORTE 
PIONEIRO

LONDRINA

APUCARANA

MARINGÁ
UMUARAMA

CASCAVEL
FOZ DO 
IGUAÇU

GUARAPUAVA

PATO 
BRANCO

PONTA 
GROSSA

CURITIBA
LITORAL

TOLEDO

1

1
5

2 2

5

48
1

2

2

1

1

2

DISTRIBUIÇÃO DE 
FUNCIONÁRIOS POR 
LOCALIDADE

INDÍGENA BRANCO PRETO AMARELO PARDO NÃO INFORMADO TOTAL: 73

0

4

7

62

0 0
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DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA

DISTRIBUIÇÃO POR ESCOLARIDADE

FUNCIONÁRIOS 
EFETIVOS

FUNCIONÁRIOS 
CLP

JOVENS 
APRENDIZES

ESTAGIÁRIOS

CONTÁBIL, RH E 
PATRIMÔNIO

ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO

CARTÓRIO

COMUNICAÇÃO

SECRETARIA PROCURADORIA GERAL

COMPRAS E LICITAÇÕES

FISCALIZAÇÃO

TECNOLOGIA

JURÍDICO E PROCURADORIA 
FISCAL

OUVIDORIA

SUPERIOR 
INCOMPLETO

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO

SUPERIOR 
COMPLETO
PÓS GRADUAÇÃO

3 12 13 2

1 31

1 1

41

1

3

1
1

1

4 8 2

2

2

1 21

FUNCIONÁRIOS: 34

1

8

11

4

10

CARGO LIVRE PROVIMENTO: 11

0

6

2

0

3

JOVENS APRENDIZES: 1

0
0

0

0

1

CONTRATO POR TEMPO 
DETERMINADO: 2

0

2

0

0

0

ESTAGIÁRIOS: 25

2

20

0

0
3
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DISTRIBUIÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 

JOVENS 
APRENDIZES

COMISSIONADOS

EFETIVOS

TEMPO 
DETERMINDO
ESTAGIÁRIOS1

45
7

6

18

5
2

25

ATÉ 2 ANOS ATÉ 18 ANOSATÉ 3 ANOS ATÉ 27 ANOSATÉ 9 ANOS + DE 27 ANOS

FAIXA SALARIAL

FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONTRATOS POR PRAZO 
DETERMINADO, COMISSIONADOS E MENORES APRENDIZES

FAIXA SALARIAL

3 Até R$ 3.500,00

29 de R$ 3.500,01 a R$ 7.000,00

9 de R$ 7.000,01 a R$ 10.500,00

7 Acima de R$ 10.500,00

48 total

BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS

CARGA HORÁRIA NÍVEL VALOR QUANTIDADE

6 horas diárias Pós-Graduação R$ 1.460,00 3

4 horas diárias Ensino Médio R$ 1.060,00 2

6 horas diárias Superior R$ 1.260,00 20

Total 25

REPRESENTATIVIDADE POR FAIXA ETÁRIA

CARGOS DE LIVRE 
PROVIMENTO

FUNCIONÁRIOS 
EFETIVOS

JOVEM APRENDIZ CONTRATO POR 
PRAZO DETERMINADO
ESTAGIÁRIOS

ATÉ 21 ANOS = 5

ENTRE 37 E 51 ANOS = 22

ENTRE 22 E 36 ANOS = 36

ACIMA DE 51 ANOS = 10

5

9

17

8

7

2

2

2 17

3

1

DISTRIBUIÇÃO
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R$
8.

44
9.

43
2,

79

R$
7.4

37
.76

5,
57

R$
6.

03
0.

97
3,

46

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas
A admissão de empregados no quadro de pessoal do Creci-PR ocorre somente 
por meio de Seleção Pública simplificada com aprovação em concurso público de 
acordo com o que prevê a Constituição Federal.

Capacitação
O Creci-PR busca constantemente aperfeiçoar seus funcionários, visando aumentar 
o desempenho da equipe e potencializar o resultado. A capacitação dos funcioná-
rios acontece por meio de treinamentos internos, cursos ofertados pelo mercado 
oferecidos nas modalidades “presencial” e “a distância”.

Principais desafios e ações futuras
• Adequação do quadro de funcionários; 
• Saúde mental dos funcionários x pandemia;  
• Capacitação constante dos colaboradores;
• Implementar condições de trabalho ideais – ergonomia/tecnologia.

DETALHAMENTO DA DESPESA DE PESSOAL

O montante gasto com despesas de pessoal no exercício de 2021 foi de R$ 9.438.211,87, sendo distribuído da seguinte forma:

COMPARAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - EXERCÍCIOS 2019/2020/2021

Salários e 
Gratificações

Despesas com 
Estagiários

Férias + 
abono de férias

13º 
Salário  

Encargos 
sociais 

Benefícios 
assistências

Demais despesas 
variáveis

R$4.835.176,30 R$988.779,08 R$378.023,69 R$430.341,07 R$1.406,304,03 R$1.252.882,45 R$146.705,25

51,23% 10,48% 4% 4,56% 14,9% 13,28% 1,55%

R$
93

1.4
37

,12

R$
86

7.8
51

,97

R$
98

8.
77

9,
08

2019 2020 2021

FUNCIONÁRIOSESTAGIÁRIOS
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GESTÃO DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS 

A Coordenadoria de Compras e Licitações realiza toda a contratação admi-
nistrativa do Creci-PR em observância à proposta orçamentária. O objetivo 
é oferecer condições à administração no intuito de suprir suas demandas e 
necessidades.  

Assim, consoante legislação específica, a área técnica de licitações:

• Procede com a abertura de procedimentos;

• Procede análise da hipótese de dispensa de licitação em conformidade 
com a lei;

• Atua em pregão eletrônico; 

• Realiza publicação e controla editais em imprensa oficial.

Como visto, a importante atuação do Departamento de Compras é vital à 
conformidade e está voltada ao controle da legalidade conforme previsto 
na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Lei nº 14.133/21, Lei Complementar nº 
123/2016, decretos reguladores, bem como às instruções normativas do 
Tribunal de Contas da União e demais órgãos de controle.

Nesse contexto, podemos destacar as principais ações no exercício de 2021:

• Realizar o processo de dispensa e cotação eletrônica, conforme previsto 
na Instrução Normativa do Ministério da Economia nº 73 de 05/08/2020, 
padronizando o processo administrativo de compra ou a contratação de 
serviço;

• Proceder à feitura de modelo de edital de pregão eletrônico conforme 
dispõe o Decreto Federal nº 10.024 de 20/09/2019;

• Revisar contratos com o objetivo da regularidade no lançamento de 
preço, aplicação de correção monetária, vigência contratual.

A tabela a seguir apresenta o acervo de procedimentos e processos gerados no exercício:

RESUMO DOS CONTRATOS ATIVOS

FINALIDADE OBJETOS
Nº DE 

CONTRATOS
Locação de 

Sub-Regionais Toledo, Litoral e Norte Pioneiro. 3 Contratos

Prestadores De 
Serviços

Assessoria jurídica, assessoria de informática, suporte 
de informática, advogado, assistente de limpeza, plano 
de saúde, passagens aéreas, correios, digitalização e 
guarda de documentos, gestão de combustível, sistema 
de ouvidoria, manutenção predial, manutenção da 
frota, telefonia móvel, telefonia fixa, estacionamentos 
nas Sub-Regionais de Ponta Grossa, Umuarama e 
Londrina; serviços de segurança 24 horas e serviços de 
limpeza e zeladoria na sede.

21 Contratos

Fornecedores de 
materiais

Limpeza, equipamento de proteção individual, copa 
e cozinha; material de expediente; papel A4, material 
gráfico e máquinas de cartões de crédito e débito.

7 Contratos

Seguros Frota de veículos (2), sede antiga e nova sede. 4 Contratos
Total 35 Contratos

RESUMO DOS PROCESSOS ABERTOS

MODALIDADES
QUANTIDADES DE 

PROCESSOS
VALOR TOTAL 
CONTRATADO

Dispensa e cotação eletrônica 64 (sessenta e quatro) R$ 137.059,75

Pregão eletrônico (até 09/12/2021) 10 (dez) R$ 631.840,40

Adesão a ata - Cofeci (26/05/2021) 1 (um) R$ 7.912,00

Inexigibilidade (até 26/05/2021) 5 (cinco) R$11.722,00

Tomadas de preços 3 (três) R$ 655.684,73

Total geral R$ 1.420.646,88
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PREGÃO ELETRÔNICO

Uma atividade de destaque à conformidade no exercício de 2021 foi a realização de 10 processos administrativos na modalidade pregão eletrônico. Sabe-se que o pregão 
eletrônico, além de desburocratizar o processo licitatório, confere ao Creci-PR e aos licitantes celeridade, transparência e o resultado no processo de contratação. 

Assim, tendo por base a Lei nº 10.520/02 ao operar na plataforma “Portal de Compras” do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br) foi totalizado o gasto 
controlado em pregão finalizado e homologado no importe de R$ 631.840,40. Fato este que resultou ao Creci-PR economia na contratação por menor preço no valor de 
R$ 245.378,13. O quadro abaixo resume o valor de compras nessa modalidade:

QUADRO RESUMIDO - PREGÕES ELETRÔNICOS - 2021

PROCESSO DATA OBJETO CONTRATADO
VALOR MÉDIO 

ESTIMADO
VALOR 

CONTRATADO
ECONOMIA

1255/21 01/02/2021

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços 
continuados de solução de pagamentos por meio eletrônico, 

tanto TEF, quanto operação online site, que seja responsável pelo 
fornecimento de terminais, APIs de desenvolvimento e pela coleta, 

captura, processamento e liquidação das transações financeiras 
nos recebimentos de cartão de crédito e débito.

Berlin Finance Meios de 
Pagamento R$ 58.698,70 R$ 39.528,80 R$ 19.169,90

2671/21 09/03/2021 Requisição para compra de fitas ribbon, para impressora de 
cartões da marca zebra zxp9. ECM Gestão Documental R$ 65.021,50 R$ 51.730,00 R$ 13.291,50

5272/21 04/05/2021
Requisição para contratação de serviços de transporte terreste 

de pequenas distâncias para os empregados públicos e 
colaboradores do Creci-PR.

I9 Soluções Comerciais e 
Gestão de Transporte R$ 44.448,00 R$ 26.400,00 R$ 18.048,00

5273/21 04/05/2021
Registro de preços para eventuais compras, por um período de 12 
(doze) meses, de materiais de expediente para o atendimento de 

todos os departamentos da sede do Creci-PR.

ERB DISTRIBUIDORA R$ 29.868,17 R$ 28.882,65 R$ 985,52
ERB DISTRIBUIDORA R$ 7.517,78 R$ 7.224,15 R$ 293,63
ERB DISTRIBUIDORA R$ 5.319,58 R$ 5.278,90 R$ 40,68
ERB DISTRIBUIDORA R$ 4.333,40 R$ 4.134,70 R$ 198,70

DESERTO DESERTO DESERTO R$ 0,00
ERB DISTRIBUIDORA R$ 1.164,00 R$ 1.108,20 R$ 55,80

1630/21 05/02/2021 Requisição para aquisição ou locação de impressoras e escanners 
para a sede do Creci-PR e suas delegacias sub- regionais. ECM GESTÃO DOCUMENTAL R$ 182.632,00 R$ 172.800,00 R$ 9.832,00
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QUADRO RESUMIDO - PREGÕES ELETRÔNICOS - 2021

PROCESSO DATA OBJETO CONTRATADO
VALOR MÉDIO 

ESTIMADO
VALOR 

CONTRATADO
ECONOMIA

8120/21 06/07/2021
Requisição para compra de computadores 

portáteis (notebook) para atender a demanda 
de alguns departamentos do Creci-PR.

AJ CONTAB. E CONSULTORIA R$ 123.588,20 R$ 110.384,00 R$ 13.204,20

HKA TECNOLOGIA 
DO BRASIL R$ 33.606,53 R$ 30.255,00 R$ 3.351,53

10183/21 05/08/2021

Registro de preços para eventual e futura aquisição de 
“materiais gráficos”, visando atender as necessidades do 
Creci-PR, conforme especificações e condições gerais de 

fornecimento contidas no edital eseus anexos.

GRÁFICA ALTA 
DEFINIÇÃO LTDA R$ 254.500,00 R$ 95.850,00 R$ 158.650,00

PAOLO MALORGIO 
STUDIO LTDA R$ 48.422,00 R$ 41.750,00 R$ 6.672,00

30005496 20/10/2021 Equipamentos de informática (gateway, memória e hd ssd).

M.C.GRUNIER - ME R$ 2.746,17 R$ 2.740,00 R$ 6,17

M.C.GRUNIER - ME R$ 6.067,50 R$ 5.524,00 R$ 543,50

GYN COM. PROD. T.I. R$ 9.285,00 R$ 8.250,00 R$ 1.035,00

30005586 22/10/2021 Compra de mobiliário nova Delegacia 
Sub-Regional de Foz do Iguaçu/PR.

EDITAL PUBLICADO R$ 64.580,26 R$ 0,00

EDITAL PUBLICADO R$ 24.076,00 R$ 0,00

30010858 22/11/2021 Registro de preços para eventual e 
futura compra de papel A4. EDITAL PUBLICADO R$ 18.018,00 R$ 0,00

TOTAL

Valor médio 
estimado Valor contratado Economia

R$ 877.218,53 R$ 631.840,40 R$ 245.378,13

*A soma do valor médio estimado não contempla os três últimos itens da planilha, pois até 31 de dezembro não haviam sido contratados. 
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TOMADA DE PREÇOS
Pode-se dizer que outra experiência administrativa positiva para o Creci-PR foi a adoção da “tomada de 
preços” como modalidade de licitação. A “tomada de preços” possibilita aos interessados devidamente 
cadastrados apresentarem propostas que favorecem à análise de dados estratégicos da gestão e a melhor 
decisão. Em 2021, foram abertos 3 processos administrativos tendo o seguinte resultado:

QUADRO RESUMO – TOMADA DE PREÇOS - 2021

PROCESSO DATA OBJETO
VALOR 

MÁXIMO
VALOR 

CONTRATADO
ECONOMIA

7445/21 18/06/2021 Reforma e adequação da Delegacia 
Sub-Regional em Foz do Iguaçu. R$ 89.120,17 R$ 89.120,17 R$ 0,00

7447/21 18/06/2021 Reforma e adequação da Delegacia 
Sub-Regional em Maringá. R$ 285.116,31 R$ 259.171,44 R$ 25.944,87

7446/21 18/06/2021 Reforma e adequação da Delegacia 
Sub-Regional em Londrina. R$ 328.813,05 R$ 307.393,12 R$ 21.419,93

COORDENADORIA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A Coordenadoria de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação realizou o atendimento às deman-
das de soluções do Creci-PR tendo como objetivo às seguintes atividades:

• Implantação de sistema de gestão de dados: ao ser iniciado sistema novo de gestão de dados atri-
buiu-se maior controle e afluxo entre as áreas técnicas com a parametrização de procedimentos e 
segurança das informações.

• Migração de dados: procedimento tecnológico de migrar com segurança informações para banco 
de dados. 

• Plataforma de serviços on-line para corretores e sociedade – ao se implantar sistema novo de gestão 
de informação foram ampliados os serviços on line aos profissionais por meio do aplicativo chamado  
i-Corretor.

• Gerenciamento  Eletrônico de Documentos (GED): iniciada a transformação de rotina de processo 
físico em digital.

• Plenária Virtual: A tecnologia da informação desenvolveu 
projeto comum com a Sead para implantar aprovação de 
processos de inscrição em meio virtual. 

• Projeto Educação continuada – Foram disponibilizados 
cursos, palestras, treinamentos e encontros aos profissio-
nais por meio de reuniões virtuais.

• Suporte às reuniões de trabalho – Em decorrência à pan-
demia as reuniões foram preferencialmente realizadas em 
formato virtual. Em todos os encontros voltados à técnica 
e ao desenvolvimento de habilidades interpessoais (soft 
skills) os profissionais tiveram suporte da TI.

• Modernização e manutenção de estrutura física - Com a 
finalidade de prestar serviço de qualidade aos profissio-
nais e à sociedade o conselho investiu em infraestrutura. 
Competiu a coordenadoria administrativa acompanhar a 
adequação das instalações necessárias à sedes novas em 
Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu. Tanto na área de cabos, 
redes, roteadores, servidores, acesso à Internet, telefonia, 
instalação elétrica e telecomunicação. 

• Modernização do parque tecnológico – A tecnologia vem 
sendo dimensionada com aquisições de equipamentos. 

• Funcionalidade da Sede e Delegacias Sub-Regionais – Em 
fase de estudo foi iniciado projeto para implantar software 
de controle do almoxarifado e logística. 

• Sustentabilidade da Sede e Regionais – Iniciado estudo e 
classificação para processo de aquisição de impressoras e 
scanners com racionalização do uso de tonner e consumo 
de papel, bem como reciclagem e redução do consumo 
de água.
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COMUNICAÇÃO - CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL 

A Alta Administração do Creci-PR preza pela 
capacitação profissional. O objetivo, no exercí-
cio de 2021, foi continuar a promover eventos de 
inovação e transformação no trabalho dos corre-
tores de imóveis por meio da indução e gestão do 
conhecimento.

Com essa premissa, foram promovidas diversas 
palestras de capacitação e atualização profissio-
nal. Devido a pandemia da Covid-19, todos os even-
tos foram executados na modalidade virtual. 

Jornada Valorizar e Capacitar

Em razão do sucesso obtido na Jornada Valorizar e 
Capacitar em 2020 a diretoria do Creci-PR optou por 
manter o evento no calendário de 2021. Os resulta-
dos da segunda edição surpreenderam novamente 
e foram ainda mais expressivos.

O evento, realizado de 24 a 26 de agosto, contou 
com a adesão massiva dos corretores de imóveis e 
estagiários do setor imobiliário. Os acessos ao curso 
nos três dias de evento somaram 10.425 visualiza-
ções. Importante salientar que a Jornada é reali-
zada em parceria com o Sebrae/PR e coordenada 
pela Assessoria de Comunicação do Conselho.

Observe o comparativo de participações nos anos de 2020 e 2021

2020 2021

INSCRIÇÕES

VISUALIZAÇÕES

2.9012.107

8.891 10.425
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Esses são alguns dos feedbacks recebidos dos partici-
pantes em razão do evento.

Alaor Caznoch
 “Agradeço o privilégio de ter acesso a este grande 

evento oferecido pelo Creci-PR e Sebrae”

Elio Santos
 “Parabéns, um show. É um privilégio ouvir esses espe-

cialistas, essas feras, que sabem tudo”

Altair Palizer
 “Muito boa todas as explicações nesta palestra, para-

béns ao Creci Cofeci. Show de bola”

Manuel Carames
 “Novamente, um show de conhecimentos e dicas 
muito preciosas para nosso trabalho, parabéns 

aos palestrantes”

Oedio Nascimento
 “Grato ao Creci PR por nos prestigiar com este evento. 

Gratidão aos colaboradores e palestrantes”

Vivan Vargas
 “Aprendizado para abrir nossa cabeça, todos assuntos 
pertinentes a nossa profissão, com uma grandeza de 

conhecimento. Excelente conteúdo”

Dorinha Henriques
 “Excelente abordagem com linguagem direta e bem 
colocada para o entendimento de todos. Parabéns 

aos organizadores pelo evento e os convidados”
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CURSOS EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA (EAD)

O departamento de comunicação do Creci-PR tam-
bém investiu seus esforços na divulgação dos Cursos 
EAD disponibilizados de forma gratuita pelo Sistema 
Cofeci-Creci na plataforma https://ead.creci.org.br/.

Os cursos, todos com certificação, possuem o obje-
tivo de ampliar a qualificação dos corretores de imó-
veis e consequentemente impulsionar a carreira dos 
profissionais. 

Durante o exercício de 2021 foram ofertados os seguin-
tes cursos:

• Avaliação Imobiliária

• Documentação Imobiliária

• Como usar HP 12C

• Fotografia Imobiliária

• Perito Judicial

• Lucro Imobiliário

• Inferência Estatística

• Prevenção à Lavagem de Dinheiro

• Oratória

No gráfico abaixo é possível conferir o número de profissionais que concluíram seus estudos na plataforma 
EAD Creci, durante o ano de 2021.

MATRÍCULAS NA PLATAFORMA DE CURSOS EAD

474

184

100

17

55

66

110

211

28

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO LUCRO IMOBILIÁRIO DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA
PERITO JUDICIAL LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO COMO USAR A HP12C
ORATÓRIA - MÓDULO I INFERÊNCIA ESTATÍSTICA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA
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CAMPANHAS INSTITUCIONAIS 
DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

A campanha de marketing institucional continuou sendo idealizada em 2021 sempre com o 
objetivo de valorizar atuação dos profissionais corretores de imóveis no mercado imobiliário. 

A ação foi veiculada nas redes sociais do Conselho (Facebook e Instagram) contendo orientação 
sobre a importância e segurança que o profissional corretor de imóveis traz em negociações 
imobiliárias.

A ideia central que permeia a campanha é a conscientização da sociedade sobre os riscos de 
realizar negócios imobiliários sem a consultoria de quem detém a técnica.

Além das redes sociais a campanha de valorização profissional foi prospectada em outdoor e 
em rádio tendo como exemplo a seguinte mensagem:

O ponto alto da campanha ocorreu no dia 27 de agosto cuja data se celebra o “Dia Nacional do 
Corretor de imóveis” quando houve a comemoração simbólica de 59 anos de regulamentação 
profissional no Brasil.

Também foram feitas postagens das campanhas institucionais em grupos oficiais de whatsapp 
do conselho com incentivo do compartilhamento do flyer digital.

O planejamento, criação, produção e execução foi monitorado pela Assessoria de Comunicação 
do Creci-PR com aprovação da Presidência, Diretoria e Plenário.

PRINCIPAIS DESAFIOS 
E AÇÕES FUTURAS

Sempre no anseio de fazer mais com menos e cumprir 
a finalidade de fiscalização profissional o conselho 
encerrou sua gestão com uma marca importante. O 
triênio 2019/2021 foi concluído com o atingimento de 
todas as metas propostas para o mandato.

É certo, portanto, que o efeito contrário da pande-
mia nos fez descobrir talentos ainda desconhecidos a 
nós mesmos. 

Encontramos em cada um que forma o grupo de tra-
balho uma capacidade de resiliência a contratempos 
e obstáculos quer sejam diretores, conselheiros, mem-
bros de comissões, representantes, delegados regio-
nais ou distritais, assessores e empregados.

Realmente não foi fácil. 

A cada semana um novo desafio. A cada 10 dias outra 
perspectiva de horário de funcionamento ou de isola-
mento em teletrabalho. Ao final de cada período men-
sal mais e mais atenção. Cuidado e controle.

Em todo esse tempo incomum, antes não vivido por 
essa geração, observamos que o trabalho sempre se 
renovou. E por mais tecnologia que haja parece que o 
grande desafio do século XXI é o fator humano. Aliás, 
segundo a grande cientista Marie Curie “Você não 
pode esperar construir um mundo melhor sem melho-
rar as pessoas. Cada um de nós deve trabalhar pelo 
próprio aprimoramento.”
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Assim, ao refletir sobre essas palavras, continuamos a traçar 
nossos desafios e ações futuras na trajetória no desenvolvi-
mento profissional. Na busca da melhoria da equipe de traba-
lho. Tendo como certo os seguintes indicadores: 

a) Desenvolver política de aprimoramento profissional;

b) Realizar fiscalização profissional; 

c) Orientar e analisar o registro de novas inscrições; 

d) Orientar o estudante estagiário em transações imobiliárias;

e) Orientar a sociedade sobre as normativas da profissão;

f) Recepcionar denúncias questionando conduta  profissional;

g) Realizar julgamento disciplinar no controle da regulamen-
tação profissional; 

h) Prestar serviço de qualidade.

A bem da verdade, a consecução do processo de tecnologia 
da informação permitirá maior celeridade no trabalho e na 
resposta às demandas. É claro que concatenar a gama de con-
teúdo em programação parece um labirinto sem fim. São muitas 

vertentes e variáveis a serem consideradas. Pesando sempre sobre a construção tecnológica da informa-
ção o fator humano. 

Contudo, já estamos a caminho nesse longo projeto cujo objetivo tem em si a melhor realização dos pro-
jetos dispostos anteriormente. Fator que impactará de forma positiva sobre o resultado do trabalho e, ao 
final de tudo, na melhoria do fator humano. 



INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
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DECLARAÇÃO DA CONTADORA

Declaro que o Creci-PR implementou novo modelo de presta-
ção de contas, garantindo maior transparência, completude 
e clareza na disponibilização das informações acerca da ges-
tão e dos atos emanados em consonância com a Instrução 
Normativa nº 84/2020 e a Decisão Normativa nº 187/2020 do 
Tribunal de Contas da União.

Os demonstrativos contábeis elaborados em 2021 refletem 
nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, 
financeira e patrimonial do Creci-PR, em conformidade com as      
normas contábeis vigentes no Brasil: 

• Lei nº 4.320/64;

• Normas emanadas pela STN e pelo CFC, por meio do 
enquadramento e do cumprimento as NBCASP, no que são 
aplicáveis; 

• Disposições da IN TCU nº 84/2020, DN nº 187/2020 e DN nº 
188/2020.

Todas as informações referentes à prestação de contas são 
permanentemente disponibilizadas e atualizadas ao longo do 
exercício financeiro, de acordo com os prazos definidos pelo 
Tribunal de Contas da União, no link http://transparencia. 
crecipr.gov.br/, obedecendo à Lei nº 12.527/2011. 

Marli Rodrigues Baranhuk 
Assessora Contábil - CRCPR 039905/O-3
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
E FINANCEIRA

Execução orçamentária
O orçamento do Creci-PR para o exercício de 2021 foi 
estimado em R$ 22.442.000,00, tendo sido arrecadado 
o valor de R$ 17.221.046,67, equivalente a 76,73% da 
receita prevista. 

As despesas executadas atingiram o montante de 
R$16.888.466,90, sendo que deste total o valor de 
R$16.616.914,84 foi destinado ao custeio e o valor de 
R$ 271.552,06, foi aplicado em investimentos. 

R$ 22.442.000,00 
Orçamento Previsto

R$ 16.888.466,90 
Despesa Executada

R$ 17.221.046,67 
Receita Realizada

R$ 16.616.914,84 
Despesa de Custeio

R$ 271.552,06 
Investimentos

O percentual da receita arrecadada em 2021 está desmembrado abaixo. Como pode ser visto as anuidades              
representam 64,25% de toda a receita arrecadada.

ANUIDADES PF E PJ
R$11.064.427,83

64,25%

DOAÇÃO
 R$ 147.014,16 

0,85%

DÍVIDA ATIVA
 R$ 4.082.878,70 

23,71%

INSCRIÇÕES
 R$ 794.624,36

4,61%

RECEITA DE 
DIVERSOS SERVIÇOS

 R$ 783.828,68 
4,55%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 R$ 348.272,94 

2,02%

RECEITA 
2021
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Despesas
DESPESAS CORRENTES

GRUPO DE DESPESA
PREVISTA R$ REALIZADA R$

2021 2020 2021 2020

1. despesas de Pessoal (6.3.1.1 +6.3.1.2) 9.839.000 8.786.000 9.438.212 8.305.617

Remuneração de Pessoal (6.3.1.1.01.01) 6.799.000 5.205.000 6.694.055 5.163.722

Encargos Patronais (6.3.1.1.01.02) 1.543.000 1.424.000 1.406.304 1.246.262

Benefícios a Pessoal (6.3.1.1.01.03 + 6.3.1.2) 1.407.000 1.157.000 1.252.882 1.027.781

Estagiários (6.3.1.3.04.01.013) 90.000 1.000.000 84.971 867.852

2. uso de Bens e serviços (6.3.1.3) 4.968.000 5.484.000 3.732.166 3.111.454

Material de Consumo (6.3.1.3.01) 566.000 529.000 359.699 320.629

Serviços (6.3.1.3.03.01) 254.000 504.000 154.055 344.948

Diárias (6.3.1.3.03.03) 985.000 900.000 940.152 511.563

Passagens (6.3.1.3.04.01.058) 90.000 120.000 68.529 35.010

Demais elementos do grupo 
(6.3.1.3.03.04 + 6.3.1.3.03.05 + 6.3.1.3.03.06) 3.073.000 3.431.000 2.209.731 1.899.304

3. Financeiras (6.3.1.3.04.01.012) 117.000 120.000 78.135 84.835

Taxas e Cobranças Bancárias (6.3.1.3.04.01.012) 117.000 120.000 78.135 84.835

4. outras despesas Correntes (6.3.1.5) 3.988.000 3.853.000 3.368.402 2.668.540

Contribuições Sociais (6.3.1.5.01) 3.988.000 3.853.000 3.368.402 2.668.540

Despesas Correntes (1+2+3+4) 18.912.000 18.243.000 16.616.915 14.170.446
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DESPESAS DE CAPITAL

GRUPO DE DESPESA
PREVISTA R$ REALIZADA R$ 

2021 2020 2021 2020

5. investimentos (6.3.2.1) 1.525.000 2.071.000 271.552 1.396.934

Obras, Instalações e Projetos (6.3.2.1.01) 720.000 448.000 112.132 106.770

Equipamentos e Materiais Permanentes (6.3.2.1.01) 805.000 1.623.000 159.420 1.290.164

6. Inversões Financeiras (6.3.2.1) – 3.000.000 2.820.290

Aquisição de Imóveis (6.3.2.1.04) – 3.000.000 2.820.290

7. Amortização de Empréstimos (6.3.2.3) 1.755.000 2.000.000

Amortização de Empréstimos (6.3.2.3.01.01) 1.755.000 2.000.000

8. Reserva de Contingências (6.3.2.9) 250.000 206.000

Reserva de Contingências (6.3.2.9.01.01) 250.000 206.000

Despesas de Capital 3.530.000 7.277.000 271.552 4.217.224

TOTAL GERAL (despesas correntes + capital) 22.442.000 25.520.000 16.888.467 18.387.670

As despesas correntes representam cerca de 77,06% da despesa total e apresentam uma média de gasto mensal de aproximadamente R$ 1.180.870,48.
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GRUPOS DE DESPESAS – PERCENTUAIS DOS VALORES LIQUIDADOS - R$ 16.888.466,90

R$78.135,45 

FINANCEIRAS

0,46%
1,61%

7,42%
19,94%

22,10%

48,47%R$1.252.882,45

BENEFÍCIOS 
A PESSOAL

R$ 3.732.165,60

USO DE BENS 
E SERVIÇOS

R$271.552,06 

INVESTIMENTOS

R$ 8.185.329,42

SALÁRIOS 
E ENCARGOS

R$3.368.401,92 

TRANSFERÊNCIAS 
CORRENTES
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COMPARAÇÃO GRÁFICA ENTRE AS PRINCIPAIS DESPESAS 
DE CUSTEIO - VALOR AUTORIZADO R$ 18.912.000,00

SALÁRIOS E ENCARGOS - R$ 8.185.329,42

BENEFÍCIOS A PESSOAL - R$ 1.252.882,45

USO DE BENS E SERVIÇOS - R$3.732.165,60

FINANCEIRAS - R$ 78.135,45

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - R$3.368.401,92

TOTAL - VALOR REALIZADO: R$17.216.914,84 (91,04%)

AUTORIZADA

AUTORIZADA

AUTORIZADA

AUTORIZADA

AUTORIZADA

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

44,59% 

7,44 % 

26,27% 

0,62% 

21,09% 

43,28%

6,62%

19,73%

0,41%

20,98%

RECEITA

2019

2020

2021

COMPARATIVO RECEITA CORRENTE X 
DESPESA CORRENTE  (2019 A 2021)

 R$17.221.046,67

 R$16.616.914,84

 R$14.170.454,78

 R$13.364.728,73

 R$15.188.646,92

 R$15.655.698,26

EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

O desafio de realizar uma boa gestão orçamentária é um processo absolutamente 
essencial para o sucesso e estabilidade do Conselho. É fato que o Creci-PR, vem 
mantendo sua despesa corrente menor que a receita corrente, cumprindo assim 
o princípio do equilíbrio orçamentário de não gastar mais do que se arrecada. 
Permitindo, desta forma, um serviço de fiscalização profissional de qualidade e 
novos investimentos. 

RECEITA

DESPESAS
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Execução orçamentária do Creci-PR – Exercícios de 2019 a 2021

RESULTADO ORÇAMENTÁRIOS

EXERCÍCIO Receita arrecadada Despesa empenhada Superávit ou Déficit %

2019 17.188.646,92 19.437.441,06 - 2.248.794,14 113,08

2020 16.641.159,26 18.536.279,05 -1.895.119,79 111,39

2021 17.221.046,67 17.149.276,67 71.770,00 99,58

DESPESAS

EXERCÍCIO Autorizada Realizada Diferença %

2019 26.250.000,00 19.437.441,06 6.812.558,94 74,05

2020 25.520.000,00 18.536.279,05 6.983.720,95 72,63

2021 22.442.000,00 16.888.466,90 5.553.533,10 75,25

RECEITA

EXERCÍCIO Orçada Arrecadada Diferença %

2019 26.250.000,00 17.188.646,92 9.061.353,08 65,48

2020 25.520.000,00 16.641.159,26 8.878.840,74 65,21

2021 22.442.000,00 17.221.046,67 5.220.953,33 76,73

Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença 
entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Assim, 
o Creci-PR realizou superávit financeiro no valor de 
R$3.832.925,06

Ativo  financeiro 
R$5.270.712,88

Passivo  financeiro 
R$1.437.787,82

—

——

Superávit  financeiro 
R$3.832.925,06
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GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

Conformidade
A conformidade da Gestão Patrimonial do Conselho se deu principalmente pela 
observância às orientações dos órgãos de controle, em especial, pelo regra-
mento do Decreto nº 9.373/2018 e Resolução-Cofeci nº 1.352/2014.  

Principais investimentos de capital 
(infraestrutura e equipamentos)
O setor de patrimônio controla os bens permanentes e verifica a necessidade 
de novas aquisições aos departamentos. Tudo com a finalidade de assegurar 
infraestrutura e equipamentos adequados para o atendimento ao corretor de 
imóveis e à sociedade. Contribuindo assim com a efetividade do serviço e a con-
servação com menor custo de manutenção.

Entre os resultados alcançados decorrentes dos investimentos, destacam-se: 

• Readequação das sedes das Delegacias Regionais do Creci-PR nas cidades 
de Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu; 

INVESTIMENTOS DE CAPITAL

OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS

Rubricas Orçado Realizado

Salas comerciais - Londrina

620.000,00

6.400,00

Salas comerciais – Foz do Iguaçu 98.032,15

Salas comerciais - Maringá 7.700,00

Total dos Investimentos 620.000,00 112.132,15

INVESTIMENTOS DE CAPITAL - OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS

INVESTIMENTOS DE CAPITAL - OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS

REALIZADOS

SALAS COMERCIAIS 
LONDRINA

SALAS COMERCIAIS 
FOZ DO IGUAÇU

SALAS COMERCIAIS 
MARINGÁ

ORÇADO

R$ 112.132,15

R$ 620.000,00

REALIZADO

87%

7%

6%
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INVESTIMENTOS DE CAPITAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

RUBRICAS ORÇADO REALIZADO
Mobiliários em geral 500.000,00 0,00

Máquinas e Equipamentos 15.000,00 0,00
Utensílios de Copa e Cozinha 5.000,00 0,00

Equipamentos de Processamento de dados 250.000,00 143.379,00
Coleções e materiais bibliográficos 5.000,00 335,00

Equipamentos de áudio, vídeo e foto 10.000,00 0,00
Objetos de decoração 10.000,00 0,00

Aparelhos e utensílios domésticos 10.000,00 9.935,91
Total dos Investimentos 805.000,00 159.419,91

Renovação do parque tecnológico com a aquisição de equipamentos de informática 
para sede e para as Regionais; (16 notebooks e 10 scanners)

250.000

5.000

10.000

143.379

335

9.935,91

ORÇADO REALIZADO

EQUIPAMENTOS DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS

COLEÇÕES E MATERIAIS 
BIBLIOGRÁFICOS

APARELHOS E 
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

PRINCIPAIS CUSTOS COM SERVIÇOS PREDIAIS

SERVIÇOS CUSTO 2021
Vigilância 279.584,26
Limpeza 198.354,79

Energia Elétrica 113.008,25
Condomínios 75.817,58

Manutenção Predial 37.444,22
Total – Custos principais 704.209,10

Prédios gerenciados 17

PRINCIPAIS CUSTOS COM SERVIÇOS PREDIAIS - 2021

VIGILÂNCIA ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO 
PREDIALLIMPEZA CONDOMÍNIOS

40%

5%

28%

16%

11%
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Desfazimento de ativos

A Comissão Especial de Avaliação e Desfazimento de Bens Inservíveis procedeu 
levantamento de todos os bens. No entanto, não constatou nenhum bem inservível. 
Sendo desnecessário, por ora, qualquer desfazimento de ativos. Contudo, há previ-
são para o exercício de 2022.

Locações de Imóveis e Equipamentos 

O Creci-PR possui contrato licitado para locação de impressoras para redução do 
custo com impressão e suprimentos. 

As unidades administrativas do Creci-PR nas cidades de Matinhos, Santo Antônio da 
Platina e Toledo estão instaladas em imóveis locados.

Principais desafios e ações futuras

Pode-se destacar como desafio da gestão patrimonial o seguinte:

• Conclusão do Manual de Patrimônio e Almoxarifado 

• Aquisição de mobiliário para as novas sedes das Delegacias Regionais em 
Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu

• Manutenção dos imóveis, veículos e mobiliários, existentes

• Desfazimento dos bens inservíveis

GESTÃO DE CUSTOS
O Creci-PR utiliza um sistema informatizado para o controle e rateio de custos indire-
tos conforme exigência do Conselho Federal (Cofeci).  

Demonstrativos das despesas por centro de custo

VALOR DAS DESPESAS 
LIQUIDADAS POR CENTRO DE CUSTOS

R$ %

Atividades Fim 8.474.068,15 51,00%

Atividade Meio 8.142.846,69 49,00%

Total das despesas 16.616.914,84 100%

DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES GASTOS NA ATIVIDADE FIM
UNIDADE R$ %

Gestão de Registro 3.325.105,94 39,24%

Gestão de Fiscalização 3.957.420,26 46,70%

Gestão de Orientação 818.558,21 9,66%

Reuniões Deliberativas 372.983,74 4,40%

Total das despesas 8.474.068,15 100%

VALOR DAS DESPESAS LÍQUIDAS POR CENTRO DE CUSTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES GASTOS NA ATIVIDADE FIM

ATIVIDADES FIM

GESTÃO DE REGISTRO
GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO
GESTÃO DE ORIENTAÇÃO
REUNIÕES DELIBERATIVAS

ATIVIDADES MEIO51%

39,24% 46,7% 9,66% 4,4%

49%



RELATO INTEGRADO CRECI - PR | 2021

78

Demonstrativos Contábeis

Balanço Orçamentário
A finalidade do Balanço Orçamentário é evidenciar o confronto entre a estimativa de 
receita frente às  despesas com a execução.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 2021

(+) Receita Orçamentária Arrecadada R$16.641.159,26 R$17.221.046,67

(-) Despesa Orçamentária Empenhada R$18.536.279,05 R$17.149.276,67

(=) Resultado Orçamentário R$(1.895.119,79) R$71.770,00

Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentária, bem como os 
recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária.

BALANÇO FINANCEIRO 2020 2021

(+) Ingressos R$42.686.268,96 R$42.673.750,03

Receita orçamentária R$16.641.159,26 R$17.221.046,67

Receitas Correntes realizada R$15.655.698,26 R$17.221.046,67

Receitas de Capital realizadas R$985.461,00 –

Receita extraorçamentária R$26.045.109,70 R$25.452.703,36

(-) Dispêndios R$44.141.458,54 R$42.415.462,01

Despesa orçamentária R$18.387.669,99 R$16.888.466,90

Despesas Correntes Liquidadas R$14.170.445,78 R$16.616.914,84

Despesas de Capital Liquidadas R$4.217.224,21 R$271.552,06

Despesa extraorçamentária R$25.753.788,55 R$25.526.995,11

(=) Geração liquida de caixa R$(1.455.189,58) R$258.288,02

Despesa Extraorçamentária
São despesas que não pertencem ao setor público, apenas transitam por ele, como 
pagamento de cauções, pagamento de consignações. Não dependem de autorização 
do plenário. São desembolsos, repasses dos recursos de terceiros, que tiveram ori-
gem em entradas de recursos extraorçamentários; valores pagos relativos a Restos 
a Pagar. 
Lei Federal nº 4.320/64 e alterações posteriores. 

Demonstração de Fluxo de Caixa 
É fundamental para análise da posição financeira da entidade a relação de entrada 
de receita e saída de despesa do caixa do Conselho demonstrando o fluxo. 
O resultado da análise em torno da capacidade financeira, bem como a projeção e a 
avaliação de cenários advém da liquidez, solvência e endividamento.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2020 2021
Ingressos R$41.700.807,96 R$42.673.750,03

Receitas R$15.655.698,26 R$17.221.046,67

Recebimentos Extraorçamentários R$26.045.109,70 R$25.452.703,36

Desembolsos R$39.924.234,33 R$42.143.909,95

Despesas R$14.170.445,78 R$16.616.914,84

Pagamentos Extraorçamentários R$25.753.788,55 R$25.526.995,11

Fluxo de caixa líquido das atividades das operações R$1.776.573,63 R$529.840,08

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento R$-3.231.763,21 R$-271.552,06

Ingressos R$985.461,00 –

Operações de crédito internas – –

Alienação de bens R$985.461,00 –

Desembolsos R$4.217.224,21 R$271.552,06

Aquisição de Ativo Não Circulante R$4.217.224,21 R$271.552,06

Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento R$-3.231.763,21 R$-271.552,06

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R$-1.455.189,58 R$258.288,02

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial R$2.651.664,79 R$1.196.475,21

Caixa e Equivalente de Caixa Final R$1.196.475,21 R$1.454.763,23
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Balanço Patrimonial 
O Balanço Patrimonial evidencia  a relação de ativos e passivos do Conselho ao final 
do exercício em 31 de dezembro de 2021. 

BALANÇO PATRIMONIAL 2020 2021

Ativo R$49.913.702,21 R$50.429.955,49

Ativo circulante R$2.493.693,11 R$5.270.712,88

Caixa e Equivalentes de Caixa R$1.196.475,21 R$1.454.763,23

Créditos de Curto Prazo R$1.092.678,37 R$3.526.573,16

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo R$204.539,53 R$289.376,49

Ativo não circulante R$47.420.009,10 R$45.159.242,61

Ativo Realizável a Longo Prazo R$20.151.015,36   R$17.160.815,03   

Investimentos, Imobilizado e intangível R$27.268.993,74 R$27.998.427,58

Passivo e patrimônio líquido R$49.913.702,21 R$50.429.955,49

Passivo R$4.922.972,22 R$4.933.259,08

Passivo circulante R$3.318.150,69 R$1.437.787,82

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias A Pagar R$287.869,30 R$393.434,98

Obrigações de Curto Prazo R$899.202,79 R$271.271,25

Demais Obrigações de Curto Prazo R$131.078,60 R$773.081,59

Empréstimos de Curto Prazo R$2.000.000,00 -

Receitas Antecipadas - -

Passivo nãocirculante R$1.604.821,53   R$3.495.471,26   

Dívida Fundada R$1.604.821,53 R$3.495.471,26

Patrimônio líquido R$44.990.729,99 R$45.496.696,41

Do Exercício R$1.004.698,98 R$505.966,42

Dos Exercícios Anteriores R$43.986.031,01 R$44.990.729,99

Variações Patrimoniais
O Resultado Patrimonial do exercício de 2021, obtido pela diferença entre a variação 
patrimonial aumentativa e a variação patrimonial diminutiva, revelou superávit de 
R$ 505.966,42. 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2020 2021
Variação patrimonial aumentativa R$16.074.330,45 R$17.138.745,58

Contribuições R$12.065.244,02 R$14.300.000,00 

Exploração de bens e serviços R$1.107.097,05 R$1.578.453,04

Financeiras R$394.289,47 R$525.857,07 

Transferências legais R$2.060.303,62   R$147.014,16

Valorização e ganhos com ativos R$332.254,80 R$474.004,45 

Outras variações patrimoniais aumentativas R$115.141,49   R$113.416,86 

Variação patrimonial diminutiva R$15.069.631,47 R$16.632.779,16

Pessoal e Encargos R$6.952.868,95 R$8.806.215,76

Benefícios Assistenciais R$56.403,00 R$64.458,00 

Uso de Bens e Serviços R$4.750.937,86 R$4.377.029,85 

Financeiras R$0,00 R$0,00   

Transferências R$0,00 R$0,00   

Desvalorização e Perda de Ativos R$514.355,80 R$16.122,67   

Tributárias e Contributivas R$2.668.539,55 R$3.368.401,92 

Outras variações patrimoniais diminutivas R$126.526,31 R$550,96  

Superávit R$1.004.698,98 R$505.966,42 

RESULTADO PATRIMONIAL CRECI-PR - EXERCÍCIOS DE 2019 A 2021

EXERCÍCIO
VARIAÇÃO  

AUMENTATIVA
(-) VARIAÇÃO  
DIMINUTIVA

(=) SUPERÁVIT 
 PATRIMONIAL

VALOR AGREGADO 
% S/VA

2019 18.642.349,41 15.662.019,04 2.980.330,37 15,99%

2020 16.074.330,45 15.069.631,47 1.004.698,98 6,25%

2021 17.138.745,58 16.632.779,16 505.966,42 2,95%
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NOTAS EXPLICATIVAS
Diretrizes Contábeis:
As informações constantes nas Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, 
Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial 
e Demonstração do Fluxo de Caixa, relativos ao exercício de 2021, foram elaboradas 
observando as normas contábeis vigentes no Brasil. A saber:  A Lei nº 4.320/64 zela 
pelo atendimento integral, no que lhe é aplicável, das normas emanadas pela STN e 
pelo CFC, por meio do enquadramento e do cumprimento às NBCASP e refletem nos 
seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do 
Creci-PR.

Execução Orçamentária
O Balanço Orçamentário de 2021 apontou um Superávit Orçamentário (Receita 
Corrente + Receita de Capital - Despesa Corrente - Despesa de Capital) de R$ 71.770,00  

1. Ativo Circulante:
Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.
a) Disponível: Registra o valor em banco e a quantia equivalente e representa 

fidedignamente o recurso financeiro de livre movimentação para aplicação em 
operações para os quais não há restrição de emprego imediato. As contas deste 
grupo estão demonstradas pelo critério de grau de liquidez. Os saldos disponíveis 
se apresentam da seguinte forma:

EM REAIS
Banco conta movimento 181.118,97

Banco conta arrecadação 170.576,86
Banco conta aplicação financeira 1.103.067,40

Total 1.454.763,23

Os saldos disponíveis em 31/12/2021 podem ser comprovados através do chamado 
“livro razão” contendo as respectivas conciliações e extratos bancários.

b) Créditos a Receber a Curto Prazo: Estão representados pelo saldo a receber das 
anuidades do exercício, multas decorrentes de infração, créditos do exercício 
anterior, parcelamento de débitos, juros de mora, atualização monetária e multa 
de mora sobre as anuidades com realização considerada de curto prazo.

EM REAIS
Créditos do Exercício 2021 3.526.573,16

b.1)  Provisão de Créditos a receber de anuidades de Pessoa Física: Registra 
o valor a receber de anuidades de PF provisionadas no exercício de 2021. 
O saldo demonstra uma inadimplência, no exercício, de 11,17%, conforme 
demonstramos:

EM REAIS
Receita provisionada de anuidade PF no exercício 9.000.000,00

(-) Receita arrecadada no exercício 7.995.040,67
(=) Saldo não recebido no exercício 1.004.959,33

% de inadimplência apurada no exercício 11,17%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021
Receita realizada X Despesa liquidada

RECEITA ARRECADADA DESPESA LIQUIDADA

Despesa liquidada 
R$ 16.888.466,90 

50,49% 49,51%

O detalhamento das receitas e despesas constam no início do capítulo, item Gestão 
Orçamentária.

Receita arrecadada 
R$ 17.221.046,67 
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b.2)  Provisão de Créditos a receber de anuidades de Pessoa Jurídica: Da 
mesma forma do controle de anuidades de PF, o valor a receber de anui-
dades de PJ provisionadas no exercício de 2021 demonstra que 17,56% das 
empresas não efetuaram o pagamento da anuidade no exercício corrente, 
conforme apurado:

EM REAIS
Receita provisionada de anuidade PJ no exercício 3.723.100,00

(-) Receita arrecadada no exercício 3.069.387,16
(=) Saldo não recebido no exercício 653.712,84

% de inadimplência apurada no exercício 17,56%

O saldo do grupo “Créditos de Curto Prazo” somente será transferido para o grupo 
“Créditos Realizáveis a Longo Prazo” após a inscrição em dívida ativa, a qual deverá 
ser realizada no período de janeiro a junho do exercício seguinte ao do débito.

c) Demais Créditos e Valores de Curto Prazo: Compreendem os valores a receber 
relativos a adiantamentos para colaboradores (férias), valores a receber de entes 
públicos e terceiros até o término do exercício seguinte. 

EM REAIS
Adiantamento a pessoal 161.942,80

Tributos e contribuições a recuperar 43.436,72
Créditos por danos ao patrimônio 652,85
Outros créditos e valores a receber 82.534,81

Total 289.376,49
Adiantamento a pessoal: Refere-se a adiantamento de férias pagas no mês de dezembro de 2021, para 

funcionários que entrarão em férias a partir do primeiro dia útil de do mês de janeiro de 2022.

2. Ativo Não Circulante:

O Ativo Não Circulante é composto pelas transações consideradas de longo prazo, 
ou seja, cuja realização e exigibilidade não ocorre após o final do exercício social.

a) Ativo Realizável a Longo Prazo: Compreende um conjunto de direitos ou créditos 
relativos a anuidades, multas por ausência a eleições e multas em favor da enti-
dade, com prazos estabelecidos na legislação pertinente, vencidos e não pagos 
pelos devedores.

EM REAIS
Dívida ativa administrativa – exigível 2.764.687,50

Dívida ativa executada 14.310.434,88
Total 17.160.815,03

b) Investimentos, imobilizado e intangível: Compreendem os direitos que tenham 
por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade 
ou exercidas com essa finalidade que transfiram a ela benefícios, riscos e con-
trole desses bens. O Creci-PR não possui investimentos e bens intangíveis. 

RECEITA ARRECADADA 
NO EXERCÍCIO 2021

SALDO NÃO RECEBIDO 
NO EXERCÍCIO 2021

RECEITA PROVISIONADA DE ANUIDADES PF NO EXERCÍCIO 2021

88,83%

11,17%

RECEITA ARRECADADA 
NO EXERCÍCIO 2021

SALDO NÃO RECEBIDO 
NO EXERCÍCIO 2021

RECEITA PROVISIONADA DE ANUIDADES PJ NO EXERCÍCIO 2021

82,44%

17,56%
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b.1)  Imobilizado: Os bens imobilizados são registrados pelo custo da aquisi-
ção menos depreciação acumulada, com percentuais estabelecidos na 
Resolução Cofeci nº 1.352/2014, publicada no DOU de 29/04/2015, seção 1, 
fls. 103/204 e as normas fiscais vigentes, adotando-se o método linear de 
depreciação. 

O patrimônio do Creci-PR ao final do exercício 2021 pode assim ser descrito:

b.2) Bens móveis 

DEMONSTRATIVO DE BENS PATRIMONIAIS
Investimentos, imobilizado e intangivel 27.998.427,58

Cotas e ações 0,00
Cotas e Ações 0,00

Imobilizado 27.998.427,58
Bens móveis 3.484.187,72
Mobiliário em Geral 1.376.678,32
Máquinas e Equipamentos de escritório 14.210,09
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 113.634,40
Coleções e Materiais Bibliográficos 20.164,60
Veículos Automotores 866.592,58
Equipamentos de Processamento Dados 906.901,95
Utensílios de Copa e Cozinha 2.237,84
Equipamentos para Áudios, Vídeos e Fotos 94.894,85
Obras de Arte e Peças de Museu 20.607,20
Flâmulas, Insígnias e Bandeiras 6.590,00
Objetos de Decoração 8.788,00

DEMONSTRATIVO DE BENS PATRIMONIAIS
Aparelhos e Utensílios Domésticos 52.887,89

BENS IMÓVEIS 25.673.851,01
Salas 5.369.740,88
Terrenos 6.900.000,00

Obras em Andamento 13.404.110,13
Depreciações 1.159.611,15

Bens móveis 1.159.611,15
Mobiliário em Geral 291.541,82
Máquinas e Equipamentos de escritório 2.624,38
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 54.548,92
Coleções e Materiais Bibliográficos 6.929,15
Veículos Automotores 470.424,17
Equipamentos de Processamento Dados 275.370,49
Utensílios de Copa e Cozinha 1.152,08
Equipamentos para Áudios, Vídeos e Fotos 36.687,68
Obras de Arte e Peças de Museu 200,16
Flâmulas, Insígnias e Bandeiras 2.973,87
Objetos de Decoração 224,62
Aparelhos e Utensílios Domésticos 16.933,81

Bens imóveis 0,00
Salas 0,00
Terrenos 0,00
Instalações 0,00
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b.3) Bens imóveis 

Terreno Nova 
Sede Curitiba 

R$4.100.000,00

Sede Guarapuava 
R$503.108,21

Sede Pato Branco 
R$626.689,33

Sede Umuarama 
R$181.666,67

Sede Cascavel 
R$560.986,67

Sede Foz do Iguaçu 
R$470.290,00

Sede Ponta Grossa 
R$290.000,00

Sede Maringá 
R$1.000.000,00

Sede Londrina 
R$1.737.000,00

Sede Curitiba 
R$2.800.000,00

Obras em 
andamento 

R$13.404.110,13
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3. Passivo Circulante:

O passivo realizável até o exercício seguinte está 
demonstrado no balanço patrimonial como circu-
lante, destacando-se as seguintes obrigações:

a) Obrigações Trabalhistas: 

EM REAIS

Salários a pagar (folha de 
pagamento mês 12/2021) 211.702,93

Bolsa Auxílio – Estagiários 41.589,66

b) Encargos sociais sobre folha a recolher: 

EM REAIS

INSS 86.841,73

FGTS 46.784,85

PIS 6.515,81

c) Obrigações Fiscais de Curto Prazo: 

EM REAIS

IRRF a recolher 56,87

Cosirf a recolher 80.294,49

d) Outras Obrigações de Curto Prazo: 

EM REAIS

Auxílio Representação 832,80

e) Depósitos consignáveis: 

EM REAIS

INSS a pagar 40.304,95

IRRF (ordenados) 89.119,02

Pensão alimentícia 2.303,38

Empréstimos consignados 16.509,41

ISS a recolher 8.974,31

Mensalidade social 1.392,00

IRRF (autônomos) 759,13

f) Fornecedores/Prestadores de Serviços nacionais 
a curto prazo:

EM REAIS

Fornecedores 1.925,69

Prestadores de Serviços 28.799,20

g) Demais Obrigações a Curto Prazo: 

EM REAIS

Contas a Pagar – Telefonia 8.257,60

Contas a Pagar – Energia Elétrica 9.431,76

Contas a Pagar – Água e esgoto 1.541,99

h) Transferências Legais

EM REAIS

Cota parte 702.042,65

i) Depósitos de Diversas Origens:

EM REAIS

Depósito para quem de Direito 43.112,82

Receita a Classificar 8.694,77
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4. Passivo Não Circulante: 

Dívida Fundada: 

EM REAIS

Parcelamento saldo de Cota Parte e 
empréstimo 3.495.471,26

5. Patrimônio Líquido: 

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo 
variações em decorrência de superávits e/ou déficits apurados 
anualmente. No Exercício findo, o Creci-PR apresentou superá-
vit patrimonial no valor de R$ 505.966,42.

2020 2021

Resultado do exercício 1.004.698,98 505.966,42

Resultados acumulados de 
exercícios anteriores 43.986.031,01 44.990.729,09

Patrimônio líquido 44.990.729,99 45.496.696,41

EM REAIS

Variações patrimoniais aumentativas 17.138.745,58

Variações patrimoniais diminutivas 16.632.779,16

Resultado patrimonial 505.966,42

Gestão de Risco Financeiro
Toda a movimentação financeira é realizada pelo Gestor após 
a autorização da Presidência e Diretor Tesoureiro como ordena-
dores de despesas. As aplicações, os resgates, os pagamentos 
são de responsabilidade dos ordenadores de despesas. 

Risco de Crédito
Em relação à aplicação financeira o recurso está depositado em 
caderneta de poupança junto à Caixa Econômica Federal.

Risco de mercado
A hipótese de risco existente à atividade do Creci-PR provém de 
eventual inadimplência no volume de receita de arrecadação 
de anuidade ou de emolumentos de serviço que são recolhidos 
pelos profissionais corretores e imobiliárias.

Risco de Liquidez
O Creci-PR não assumiu junto a terceiros nenhum compromisso 
financeiro que não possa ser cumprido com os valores dispo-
níveis da arrecadação e despesa mensal. Não existindo risco 
de liquidez.

Outros balanços e demonstrativos contábeis estão dispo-
níveis no portal da transparência: http://transparencia.
crecipr.gov.br/
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