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4,1  r- SISTEMA COFECI • CRECI 

C R EC I•ES 

ATO N° 013/2018 

Dispõe, em caráter temporário, sobre o 
pagamento da MULTA ELEITORAL de 
2018 e dá outras providências. 

O presidente do CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 13° REGIÃO/ES, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 17, IX, da Lei 6530, de 12/05/78 c/c 
o Art. 16, XIII do Dec. 81871, de 29/06/78, c/c o Art. 4°, inciso IV do Regimento Interno em 
vigor; 

CONSIDERANDO a existência de Corretores de Imóveis em débito de Anuidades e Multas 
Eleitorais e que, por essa razão, não satisfaziam os requisitos que os habilitassem ao 
exercício do direito/dever de voto ou ao direito de justificar a sua ausência às eleições do dia 
10/05/2018, ficando, pois, subordinados à multa de 01(uma) anuidade, ao teor do Parágrafo 
Único do Art. 19° do Decreto 81871/78 c/c art. 7° da Resolução—COFECI n° 1.399/2017; 

CONSIDERANDO a difícil crise econômica mundial dos últimos tempos e seus reflexos 
negativos nos diversos segmentos do setor imobiliário, inclusive o de intermediação, em 
que pese acenar para melhores dias no segundo semestre; 

CONSIDERANDO a atualização mensal do valor da anuidade pessoa física pelo COFECI; 

CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do órgão executar judicialmente as dívidas 
existentes, mas, também, procurar dar solução aos casos possíveis, criando mecanismos 
facilitadores que induzam o devedor ao cumprimento de suas obrigações, pela via amigável, 
inclusive para evitar contribuir ainda mais para o congestionamento do aparelho judiciário 
federal, que há muitos anos padece desse mal em nosso Estado, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder, por prazo determinado, a todo Corretor de Imóveis, impedido de votar 
no dia 10/05/2018, por estar em débito e àquele apto a votar, mas que deixou de fazê-lo e 
que não justificou validamente sua ausência no prazo legal de 60 (sessenta) dias, contados 
a partir de 1° dia útil após a realização do pleito eleitoral, sendo até 11/07/2018, para efetuar o 
pagamento da MULTA ELEITORAL de 2018 devida, à vista , em moeda corrente nacional, 
com o desconto de 80% (oitenta por cento), conforme art.7°,§ 3° da Resolução-COFECI n° 
1.399/2017, c/c art.2°, Resolução-COFECI n°31511991. 

Parágrafo Único — O referido desconto será fixado sobre o valor da anuidade de 2018, 
conforme Tabela-COFECI vigente na data de seu efetivo pagamento. Os interessados 
poderão efetuar o pagamento da ME 2018, gozando deste beneficio, até o dia 31/12/2018. 
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Art. 2° - A MULTA ELEITORAL que não for paga até o dia 31/12/2018, será inscrita em 
DIVIDA ATIVA no valor correspondente a 01 (uma) anuidade do ano de 2018 e executada 
judicialmente, a partir de 31/03/2019, juntamente com o restante do débito eventualmente 
existente, porventura ainda não ajuizado, conforme determinado em Lei. 

Art. 3° - Este ATO entra em vigor nesta data(i•evogadas as disposições em contrário. 

Vitbriá, 22 de agosto de 2018. 
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