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Excelentíssimo(a)  Juiz(a)  Federal  da  ____ª  Vara  Cível  Federal  da  Subseção

Judiciária de São Paulo     

O  MINISTÉRIO PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador

da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

com  fundamento  no  artigo  1º,  parágrafo  único  e  artigos  127  e  129,  II  e  III  da

Constituição Federal, no artigo 6º, VII, “a” e “d”, da Lei Complementar n. 75/93, nos

artigos 1º e seguintes da Lei n. 7.347/85 e nos demais dispositivos legais pertinentes,

vem à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE TUTELA JURISDICIONAL DE URGÊNCIA

em face de:

• Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI,  inscrito no CNPJ

sob  o  n.º  62.658.737/0001-53,  com  endereço  em  SDS,  Bloco  A,  Lote  44,

Edifício  Boulevard  Center,  salas  201/210,  Brasília/DF,  CEP  70391-900,

endereço eletrônico: cofeci@cofeci.gov.br, telefone (61) 3321-2828;
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• Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo –

CRECI/SP, inscrito no CNPJ sob o n.º 62.655.246/0001-59, com endereço na

Rua Pamplona, 1200, Ed. Corretor de Imóveis, Jardim Paulista, São Paulo/SP,

CEP 01405-001, telefone (11) 3886-4900,

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I – OBJETO DA AÇÃO

Trata-se  de  ação  civil  pública  com  pedido  de  tutela

jurisdicional  de  urgência  promovida  pelo  Ministério  Público  Federal  em  face  do

Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI  e do Conselho Regional

de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo – CRECI/SP, objetivando que

não seja  mais aplicada  multa eleitoral  pelos  Conselhos  Regionais  que integram o

sistema COFECI-CRECI, capitaneado pelo COFECI, a profissionais que, por estarem

inadimplentes, encontram-se impedidos de votar.

A presente ação encontra-se lastreada nas informações

colhidas nos autos do Inquérito Civil Público nº 1.34.005.000129/2016-18, instaurado

para  apurar  irregularidades  quanto  à  aplicação  de  multa  eleitoral  a  corretores

inadimplentes pelo não exercício do voto.

II – DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A  legitimidade  do  Ministério  Público  Federal  para  a

propositura de ação civil pública decorre da própria Constituição Federal ao prever,

em seu artigo 127, que “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.

A Carta Magna, ao tratar  das funções institucionais  do

Ministério Público, estabeleceu, em seu artigo 129, inciso III, que:
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“Art.  129  –  São  funções  institucionais  do  Ministério
Público:
(...)

III – promover o inquérito civil e ação civil pública para a
proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do  meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.”

Além  disso,  nos  termos  do  inciso  II  do  artigo  129  da

Constituição  Federal,  cabe  ao  Ministério  Público  a  função  de  “zelar  pelo  efetivo

respeito  dos  poderes  públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos

assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia.” 

No mesmo sentido é a regra contida no artigo 5º da Lei nº

7.347/85,  segundo  a  qual  a  ação  civil  pública  pode  ser  intentada,  dentre  outros

legitimados, pelo Ministério Público.

Ademais,  outros  instrumentos  normativos

infraconstitucionais fortalecem as atribuições ministeriais, como a Lei Complementar

n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União),  a qual,  em seu artigo 5.º,

inciso I, alínea h), destaca, ainda, entre as funções institucionais do Ministério Público

da União:

“Art. 5.º São funções institucionais do Ministério Público
da União:
(...)
III – a defesa dos seguintes bens e interesses
(…)
e) direitos e interesses coletivos (...)
(...)”

A Lei  Complementar  n.º  75/93,  aliás,  estabelece  uma

série  de  previsões  legais  que  conferem  ao  Ministério  Público  o  poder-dever  de

resguardo de direitos coletivos, a exemplo do artigo 6º, inciso VII, alínea “d”: 

“Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
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(…)

VII – promover o inquérito civil e ação civil pública para:

(…)

d)  outros  interesses individuais  indisponíveis,

homogêneos,  sociais,  difusos  e  coletivos”  (grifos

nossos)

Nesse contexto, insta sublinhar que a ação civil pública

constitui  instrumento  voltado  para  a  defesa  dos  interesses  coletivos,  difusos  e

individuais  homogêneos,  bem  como  para  a  defesa  do  próprio  interesse  público,

restando evidente, portanto, a atribuição do Ministério Público Federal  para realizar

fiscalização/investigação sobre a matéria, em especial  quando a causa de atuação

possui suficiente abrangência ou repercussão social, como ocorre no presente caso.

Não se trata,  aqui,  de  tutelar  interesses individuais  de

cada um dos profissionais registrados perante o Conselho Federal de Corretores de

Imóveis e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo,

mas,  sim,  de  defender  interesse  coletivo  em que  os  bens  jurídicos  afetados  têm

relevância social. Nesse sentido, vale ressaltar, aliás, as diversas execuções fiscais

promovidas  por  conselhos  profissionais,  nas  quais  o  Poder  Judiciário,  de  forma

predominante,  tem  se  posicionado  pelo  afastamento  de  multas  aplicadas  a

profissionais  inadimplentes  que  deixaram  de  votar  em  processos  eleitorais  dos

Conselhos profissionais aos quais estão registrados.

Trata-se, portanto, de ação civil pública ajuizada com o

objetivo  de  tutelar  interesse  de  relevância  social,  tendo  em  vista  que  os  atos

praticados pelos dois conselhos profissionais que figuram no polo passivo encontram-

se eivados de ilegalidade, promovendo a cobrança de valores de multas eleitorais, as

quais não deveriam ser aplicadas.

Dessa forma, a atuação ministerial no presente caso visa

resguardar o princípio da cidadania, previsto constitucionalmente, de modo a proteger

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo (SP) – CEP 01307-002
Fone: 11 3269-5000 Fax: 11 3269-5355 – Site: www.prsp.mpf.mp.br 

4

Num. 12348726 - Pág. 4



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São Paulo - SP

_________________________________________________________

as relações jurídicas entre cidadãos e entidades integrantes do aparelho estatal, sob

a  ótica  da  igualdade  de  direitos  e  obrigações,  objetivando  afastar  conduta

notadamente ilegal adotada pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis e pelo

Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo.

Vale  destacar  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  ao

enfrentar  a  questão  acerca  da  legitimação  do  Ministério  Público  para  promover

demandas de direitos individuais homogêneos, assim decidiu, conforme Informativo

753 do STF:

“O Plenário, no que diz respeito à constitucionalidade da
legitimação  do  Ministério  Público  para  promover
demandas  em  defesa  de  outros  direitos  individuais
homogêneos,  que  não  nas  hipóteses  já  referidas,
previstas  pelo  legislador  ordinário,  ponderou  ser
necessário  interpretar  o  alcance  do  art.  127  da  CF.
Examinou que a orientação da Corte ao longo do tempo a
respeito  do  tema  não  seria  pacífica.  Mencionou  a
existência  de  três  correntes:  a)  os  direitos  individuais
homogêneos,  porque  pertencentes  a  um  grupo  de
pessoas,  qualificar-se-iam como subespécie  de  direitos
coletivos  e,  assim,  poderiam ser  amplamente  tutelados
pelo Ministério Público (CF, art. 129, III). Reputou que a
adoção  dessa  linha  expandiria  de  modo  extremado  o
âmbito da legitimação, a credenciar o Ministério Público
para  defender  irrestritamente  quaisquer  direitos
homogêneos, independentemente de sua essencialidade
material, o que não seria compatível com a Constituição;
b) a legitimação ativa do Ministério Público para a tutela
de  direitos  individuais  homogêneos  se  limitaria  às
hipóteses  previstas  pelo  legislador  ordinário.  Ressaltou
que essa tese imporia excessivas restrições à atuação do
Ministério  Público,  notadamente  quando  presentes
hipóteses  concretas,  não  previstas  pelo  legislador
ordinário,  em  que  a  tutela  de  direitos  individuais  seria
indispensável ao resguardo de relevantes interesses da
própria sociedade ou de segmentos importantes dela; e c)
a legitimidade do Ministério Público para tutelar em
juízo direitos individuais homogêneos se configuraria
nos  casos  em  que  a  lesão  a  esses  direitos
comprometeria  também  interesses  sociais
subjacentes, com assento no art. 127 da CF. Enfatizou
que esse posicionamento guardaria harmonia com os
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valores  constitucionais  e  não  acarretaria  as
consequências  demasiado restritivas ou expansivas
das outras duas.” (grifos nossos)

Levando em consideração que os fatos a seguir narrados

possuem interesse social relevante, nos termos do artigo 127, caput, da Constituição

Federal,  resta  patente,  pois,  a  legitimidade  do  Ministério  Público  Federal  para  o

manejo  desta  ação  civil  pública,  que  se  justifica  pela  relevância  social  do  direito

coletivo em discussão, bem como a adequação do instrumento processual - ação civil

pública  -  para  a  proteção  da  ordem  legal,  dos  princípios  constitucionais  e  dos

interesses  coletivos  lesados  pela  atuação  do  demandado  em  desacordo  com  a

Constituição.

III – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

A presente  ação  visa  defender  interesse de  natureza

individual homogênea, sendo decorrente de fato comum, a saber, as condutas ilícitas

praticadas pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis- COFECI, órgão central

na  hierarquia  do  Sistema  COFECI-CRECI,  tendo  em vista  a  cobrança  de  multas

eleitorais a corretores inadimplentes, aplicadas pelas unidades regionais do sistema

COFECI-CRECI, não obstante tais profissionais, por estarem em débito, encontrarem-

se impedidos de votar.  

A  Constituição  Federal,  em  seu  artigo  109,  I,  assim

estatui:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I  -  as causas em que a União,  entidade autárquica  ou

empresa pública federal forem interessadas na condição

de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de

falência,  as  de  acidentes  de  trabalho  e  as  sujeitas  à

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;"
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Os conselhos de fiscalização profissional são entidades

autárquicas  federais,  dotadas  de  personalidade  jurídica  de  direito  público,  sendo

criadas por lei específica, desenvolvendo atribuições propriamente estatais, atraindo,

portanto,  a  competência  da  Justiça  Federal,  nos  termos  do  artigo  109,  I,  da

Constituição Federal.

Ademais,  cabe  salientar  que  o  dano  decorrente  da

conduta narrada nos autos é de caráter metaindividual e tem repercussão nacional,

fazendo  com  que  a  competência  jurisdicional  para  conhecer  e  julgar  a  presente

questão pertença a um dos Juízes lotados na capital de qualquer um dos Estados do

Brasil  ou do Distrito Federal,  fixando-se, por prevenção, sobre aquele que primeiro

dela conheceu, consoante combinação dos arts. 2º da Lei nº 7.347/85 e 93, II, da Lei

nº 8.078/90:

“Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do
local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional
para processar e julgar a causa.
Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do
juízo  para  todas  as  ações  posteriormente  intentadas  que
possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.”

“Art.  93.  Ressalvada  a  competência  da  Justiça  Federal,  é
competente para a causa a justiça local:
...
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para
os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras
do  Código  de  Processo  Civil  aos  casos  de  competência
concorrente.”

Inexistindo notícia de que outra ação da espécie já teria

sido ajuizada no território nacional, torna-se inquestionável a competência desse Juízo

Federal, sendo certo que a presença  do Ministério Público Federal no polo ativo da

ação importa na presença da União na lide, fixando, assim, a competência da Justiça

Federal para julgamento do feito.
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IV  – DA APURAÇÃO DOS FATOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Em  17  de  outubro  de  2016,  o  Sr.  Alexandre  Zagolin,

inscrito junto aos quadros do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado

de  São  Paulo  –  CRECI/SP,  apresentou  representação  perante  a  Procuradoria  da

República no Município de Franca, narrando que o CRECI/SP estava impedindo os

profissionais com anuidades em atraso de exercer seu direito de voto, aplicando-lhes

multa eleitoral, não obstante o fato de se encontrarem impedidos de votar.

Segundo consta da representação, o CRECI/SP impediu

o noticiante de exercer seu direito de voto nas eleições realizadas no ano de 2012,

devido  ao  fato  de  estar  com  anuidades  em  atraso  perante  referido  conselho

profissional.  Na  oportunidade,  o  representante  sustentou  que,  embora  tenha

comparecido no local  da votação,  o Conselho não entregou nenhum comprovante

nesse sentido, cobrando, em momento posterior, uma multa eleitoral.

O  representante  acrescentou  que,  em  dezembro  de

2013, foi acionado judicialmente pelo CRECI para que fossem quitadas as anuidades

em atraso. Embora tenha quitado, em 31 de janeiro de 2014, os débitos cobrados,

solicitando, na ocasião, o cancelamento de sua inscrição perante o Conselho.

Sucede que, posteriormente, em 10 de outubro de 2016,

o representante foi citado, em ação de execução fiscal, para pagar multa referente ao

não comparecimento à eleição perante a qual alegou ter sido impedido de votar.

Diante  disso,  com  a  autuação  de  procedimento  no

âmbito  da  Procuradoria  da  República  no  Município  de  Franca  –  SP  (fl.  29),  o

Procurador da República então atuante no feito expediu ofício ao Conselho Regional

de Corretores de Imóveis de São Paulo, solicitando esclarecimentos sobre os fatos. 

Referida entidade, em resposta, reportou-se à Resolução

Administrativa expedida pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI,
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editada para regulamentar o processo de eleição de conselheiros, ressaltando que, o

processo eleitoral ocorrido em 2015, foi regido pela Resolução n.º 1354/2015, cujo

artigo 7.º, fixou a aplicação de multa ao profissional que deixasse de votar no pleito.

Em seguida, expediu-se ofício ao COFECI, requisitando

que se manifestasse sobre as irregularidades apontadas na representação.

O COFECI,  por seu turno,  em ofício datado de 12 de

abril de 2017, reiterou o entendimento de que o profissional inscrito tem a obrigação

de pagar as anuidades, a qual configuraria condição essencial ao exercício regular da

profissão.  Salientou  que  o  ato  de  votar  seria  um  direito/obrigação  de  natureza

intrínseca ao exercício regular da profissão.

No entanto, ressaltou que “não recomenda a aplicação

de multa aos inadimplentes, pelo não exercício do voto. A própria proibição de votar e,

portanto, de escolher seus representantes já configura punição eficiente”.

O  Procurador  da  República  oficiante  no  município  de

Franca/SP determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos à Procuradoria da

República em São Paulo, sob o fundamento de que a questão objeto de investigação

teria  abrangência  nacional,  pois  os  potenciais  danos  causados  –  no  caso  de

irregularidade na conduta do Conselho Federal – atingiriam profissionais espalhados

por todo o país.

No âmbito da Procuradoria da República em São Paulo,

os autos foram distribuídos a este 34º Ofício para análise de eventual conexão com

Inquérito Civil n.º 1.34.001.001040/2016-09.

Os autos n.º 1.34.001.001040/2016-09 foram instaurados

para apurar supostas irregularidades ocorridas no âmbito das eleições do CRECI/SP

relativas ao triênio 2016/2018, sendo posteriormente arquivados após expedição da

Recomendação  n.º  52/2016.  Nessa,  recomendou-se  que,  nas  próximas  eleições,
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ainda  que disputadas  por  chapa única,  fossem respeitadas todas as formalidades

constantes da resolução que discipline o processo eleitoral, inclusive em relação ao

cumprimento  das  datas  fixadas  para  pagamento  de  débitos  de  corretores

inadimplentes e para vencimento das parcelas, com a devida anterioridade em relação

à data designada para tais eleições.

Considerando  que  o  CRECI/SP  e  o  COFECI

manifestaram-se  pelo  cumprimento  de  referida  recomendação,  os  autos  n.º

1.34.001.001040/2016-09 foram arquivados, sendo a decisão homologada pela C. 1ª

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Dessa  forma,  ao  se  analisar  de  forma  conjunta  o

presente  feito  com  os  autos  n.º  1.34.001.001040/2016-09,  este  subscritor  não

vislumbrou  identidade  entre  os  procedimentos.  No  entanto,  manifestou-se  pela

atribuição  de  seu  Ofício  para  prosseguimento  das  investigações  no  inquérito

epigrafado, a fim de evitar o risco de decisões conflitantes, tendo em vista, no âmbito

dos autos n.º 1.34.001.001040/2016-09, entendeu-se, implicitamente, pela legalidade

do  condicionamento  do  direito  de  voto  dos  profissionais  registrados  no  conselho

Regional  à  aprovação  da  quitação  de  anuidades,  posicionamento  esse,  inclusive,

adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial

1602002/MS, de relatoria do Exmo. Ministro Humberto Martins, em decisão publicada

em 21.06.2016.

Diante  disso,  com  vistas  a  dar  continuidade  às

investigações, delimitou-se seu objeto à apuração de supostas irregularidades no que

tange à fixação de multa aos inadimplentes pelo exercício do direito de voto. Para

tanto, expediu-se novo ofício ao CRECI-SP, solicitando esclarecimentos sobre os fatos

narrados  pelo  representante,  bem  como  o  fornecimento  de  relação  de  todos  os

profissionais multados nas duas últimas eleições diante da existência de anuidades

em atraso.
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Em resposta, o CRECI-SP informou que a aplicação de

multa por ausência em processo eleitoral  encontra-se prevista na Lei n.º 6.530/78,

acrescentando  que  referida  entidade  não  teve  qualquer  participação  no  processo

eleitoral,  o qual é conduzido pelo COFECI. Acrescentou,  ainda,  que as multas em

questão não foram aplicadas por ato de vontade de referido Conselho, tendo apenas

sido  cumprida  determinação  regimental  exarada  pelo  COFECI  (Resolução  n.º

1.354/15), razão pela qual não vislumbraria qualquer irregularidade em relação aos

fatos narrados pelo representante.

Na ocasião, encaminhou mídia digital, contendo lista com

todos os inscritos que foram autuados com multa eleitoral nas eleições de 2012, bem

como relação  dos  inscritos  que  foram considerados  inaptos  ao voto  nas  eleições

ocorridas em 2015.

No entanto, considerando o entendimento adotado pelo

COFECI, o qual teria recomendado que não fosse aplicada multa a inadimplentes pelo

não  exercício  do  voto,  uma  vez  que  a  proibição  de  votar  já  constituiria  sanção

eficiente,  foi  expedido novo  ofício  ao  CRECI/SP,  solicitando  que  se  manifestasse

sobre o teor do ofício expedido pelo COFECI, referente à “não recomendação” feita

pelo Conselho Federal.

O CRECI/SP reiterou o  teor  do ofício  n.º  15417/2017,

salientando que segue rígida formalidade, respeitando a legislação editada sobre o

assunto. No entanto, esclareceu que a suposta recomendação emitida pelo COFECI

sobre a não aplicação de multa não chegou ao conhecimento do CRECI/SP, razão

pela qual não foram tomadas as medidas recomendadas.

Assim,  o  Ministério  Público  Federal  expediu  ofício  ao

COFECI, solicitando que informasse se a recomendação por ele emitido (para não

aplicação de multa eleitoral em desfavor de inscritos inadimplentes que já sofreram

sanção  relativa  à  proibição  de  votar)  foi  transmitida  aos  conselhos  regionais,
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especialmente  o CRECI/SP,  esclarecendo  o  modo pelo  qual  tal  recomendação foi

divulgada.

Em  seguida,  aportou  ao  gabinete  deste  subscritor

manifestação  feita  pelo  Sr.  Eliseu  de  Campos,  feita  na  Sala  de  Atendimento  ao

Cidadão,  na qual  relata  que,  na  condição  de  profissional  inscrito  nos  quadros  do

CRECI/SP,  recebeu  multa  eleitoral,  não  obstante  estivesse  impedido  de  votar  em

processo eleitoral promovido por referida entidade.

O COFECI, em resposta ao requerimento ministerial, que

alterou  o  seu  entendimento,  não  mais  recomendando  a  não  aplicação  de  multa

eleitoral.  Sustentou  que,  no  caso  de  não  aplicação  de  referida  multa,  estar-se-ia

violando o quanto disposto no artigo 11 da Lei n.º 6.530/78.

Diante  da  mudança  de  posicionamento  por  parte  do

COFECI, este subscritor expediu a Recomendação n.º 07, de 19 de março de 2018,

ao COFECI, no sentido de recomendar que os Conselhos Regionais integrantes do

Sistema  COFECI-CRECI  não  mais  apliquem  multa  eleitoral  a  profissionais

inadimplentes, aos quais já foram impostas as sanções de impedimento de votar.

No  entanto,  o  COFECI  não  acolheu  a  recomendação

ministerial, asseverando que:

“(…)

Data vênia, a Lei não diz que só ao adimplente com suas

anuidades que deixar de votar será aplicado multa de até

uma  anuidade.  O  texto  legal  deixa  claro  que  qualquer

Corretor que deixar de votar pagará a multa. A culpa pelo

inadimplente não poder votar  não é do Conselho,  é do

próprio  Corretor  que,  inadimplente,  deixa  de  gozar  de

seus direitos profissionais, civis e políticos.
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Se  o  profissional  correto,  que  paga  em  dia  suas

obrigações  legais,  pode  e  deve,  por  força  da  lei,  ser

multado por deixar de votar, onde está a justiça em liberar

do  pagamento  da  mesma multa  aquele  que  deixar  de

votar porque, inadimplente, deixou de gozar da plenitude

de seus direitos profissionais, civis e políticos?

Por  outro  lado,  entendeu  o  Plenário  do  COFECI  que,

deixar  de  aplicar  a  multa  a  quem,  por  sua  própria  e

exclusiva  culpa,  não  pode  votar,  além  de  flagrante

injustiça  contra  os  adimplentes  que  deixaram de votar,

constitui,  acima  de  tudo,  RENÚNCIA  DE  RECEITA

LEGAL, o que é vedado aos administradores públicos.

Assim sendo,  nobre  Procurador,  em que  pese  ter  este

Conselho Federal, em pretérita ocasião, recomendado a

não aplicação de multa eleitoral  aos inadimplentes com

suas  anuidades,  esse  entendimento  sucumbiu  aos

argumentos  da  IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DE

RECEITA pelos  administradores  dos  Conselhos

Regionais,  que  são  equiparados  a  administradores

públicos e, por isso, estão sujeitos aos efeitos punitivos

da  Lei  8.112/1990.  Portanto,  smj,  não  há  como

acolhermos sua R. Recomendação.” (grifos originais)

Por derradeiro, cabe acrescentar que, no corrente ano,

foram  realizadas  eleições  para  o  Sistema  COFECI-CRECI,  para  o  triênio  de

2019/2021,  tendo  sido editada a  Resolução  COFECI  n.º  1399/2017,  publicada  no

Diário Oficial da União de 09 de fevereiro de 2018, Seção 1, fls. 186/189, a qual ainda

prevê a aplicação de multa eleitoral para os profissionais que deixam de votar, com

menção expressa àqueles impedidos de votar em razão de estarem inadimplentes:

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo (SP) – CEP 01307-002
Fone: 11 3269-5000 Fax: 11 3269-5355 – Site: www.prsp.mpf.mp.br 

13

Num. 12348726 - Pág. 13



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São Paulo - SP

_________________________________________________________

“Art. 7º – Nos termos do artigo 11 da Lei n.º 6.530/78, o

profissional que deixar de votar estará sujeito a multa em

valor  equivalente  ao  de  uma  anuidade  do  ano  da

realização  da  eleição,  corrigida  até  o  dia  do  efetivo

pagamento,  se  não  for  validamente  justificada  sua

ausência em até 60 (sessenta) dias corridos, contados do

primeiro dia útil, após a realização do pleito.

§ 1.º – O profissional que deixar de votar por motivo de

doença  impeditiva,  comprovada  mediante  atestado

médico que declare sua impossibilidade, poderá justificar

a ausência em até 60 (sessenta) dias corridos, contados

do primeiro dia útil, após a realização do pleito.

§ 2.º  – A multa prevista no  caput aplica-se também

aos inscritos que deixarem de votar por estarem em

débito junto ao Conselho Regional referente a multa

ou anuidades de exercícios anteriores ao de 2018.

§  3.º   -  Para  cobrança  da  multa  eleitora,  o  Conselho

Regional  poderá  aplicar  o  disposto  no  art.  2.º  da

Resolução-COFECI nº 315/91 ou, se for o caso, adotar as

providências  descritas  nos  itens  5  e  6  da  Resolução-

COFECI nº 176/84.

§ 4.º – A justificativa pelo não comparecimento à eleição

poderá  ser  ou  não  aceita  pelo  Conselho  Regional.  Só

será aceita quando lastrada em motivos relevantes como,

exemplificativamente:  viagem  comprovada  (exceto  no

caso de chapa única), doença impeditiva, falecimento de

parente próximo, acidente, casamento do próprio eleitor. A

simples  comunicação  de  não  comparecimento  não

configura justificativa válida.” (grifos nossos)

Dessa  forma,  diante  do  não  acatamento  da

recomendação n.º 07, de 19 de março de 2018, não restou outra alternativa a este
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órgão ministerial, o qual ajuíza a presente ação civil pública, em face do  Conselho

Regional  de  Corretores  de  Imóveis  do  Estado  de  São  Paulo  –  CRECI/SP e

Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI,  este último como órgão

central  da  estrutura  do  sistema  ao  qual  se  encontram  subordinados  todos  os

Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis.

A presente  ação,  portanto,  objetiva  o  afastamento  da

aplicação de multas eleitorais, no âmbito do Sistema COFECI-CRECI, a profissionais

inadimplentes,  aos quais já foram aplicadas as sanções de impedimento de votar,

sendo certo que tal conduta continua a ser recomendada pelo Conselho Federal de

Corretores  de  Imóveis  –  COFECI  e  praticada  pelo Conselho  Regional  de

Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo – CRECI/SP. O COFECI, ademais,

não  apenas  deixou  de  atender  à  recomendação  expedida  pelo  Ministério  Público

Federal,  como incluiu  dispositivo  de teor  notoriamente ilegal  em resolução editada

para disciplinar o pleito eleitoral realizado no presente ano, prevendo tal tipo de multa

eleitoral. (Resolução-COFECI n.º 1399/2017).

V  – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

V.1 – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

No  ordenamento  jurídico  pátrio,  a  Lei  n.º  6.530/78

regulamenta a profissão de corretor  de imóveis,  disciplinando  o  funcionamento  de

seus órgãos de fiscalização, dentre outras providências.

O artigo 11 de referida Lei dispõe que:  “Os Conselhos

Regionais  serão compostos por  vinte e sete membros efetivos e igual  número de

suplentes,  eleitos  em  chapa  pelo  sistema  de  voto  pessoal  indelegável,  secreto  e

obrigatório, dos profissionais inscritos,  sendo aplicável ao profissional que deixar

de  votar,  sem  causa  justificada,  multa  em  valor  máximo  equivalente  ao  da

anuidade.”
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Referido dispositivo foi invocado pelo Conselho Federal

de Corretores de Imóveis – COFECI, para fundamentar o entendimento de que aos

profissionais  inadimplentes,  mesmo impedidos  de  votar  nas  eleições  da  entidade,

também sejam aplicadas multas pelo não exercício de voto.

Diante disso, não atendeu à Recomendação n.º 07, de

19 de março de 2018, expedida pelo Ministério Público Federal, alegando, ainda, que

a não aplicação de multa a inadimplentes já impedidos de votar configuraria renúncia

de receita legal, ato esse vedado aos administradores públicos.

Os  argumentos  utilizados  pelo  COFECI  carecem  de

razoabilidade,  sendo certo  que a  aplicação  de referida  multa,  sem previsão  legal,

constitui afronta ao princípio da legalidade.

A  situação  aqui  exposta  revelam  fatos  de  natureza

quase  antinômica,  uma  vez  que,  em  se  adotando  o  entendimento  exposto  pelo

COFECI,  o  profissional  inadimplente  não pode  realizar  qualquer  ato  para  evitar  a

aplicação de multa pelo não exercício do voto.

Considerando  que  a  inadimplência  de  anuidades

acarreta a sanção de impedimento para exercício de voto em eleições do Conselho

(conforme  entendimento  dominante  adotado  pelo  Colendo  Superior  Tribunal  de

Justiça – vide REsp 1602002/MS, Rel.  Min.  Humberto Martins,  DJ 21.06.2016),,  o

profissional inadimplente, por certo, não poderá votar no pleito eleitoral, em razão da

pena já aplicada pela entidade. Sucede que a aplicação de multa por uma suposta

omissão no dever de votar não encontra qualquer lastro de razoabilidade, uma vez

que o não exercício de voto ocorreria independentemente da vontade do profissional

inadimplente,  o qual  mesmo desejando votar,  receberia  a multa,  como ocorreu no

caso do representante que noticiou os fatos ao Ministério Público Federal.

Cumpre  destacar  que,  em  breve  pesquisa  de

jurisprudência nos sites dos Tribunais Regionais Federais espalhados neste território
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nacional,  foi  possível  constatar  a  existência  de  diversas  execuções  movidas  por

conselhos profissionais, referentes a débitos envolvendo multas eleitorais aplicadas a

profissionais inadimplentes. 

A jurisprudência  pátria  acertadamente  tem  afastado  a

cobrança de tais débitos, declarando nulas as multas eleitorais aplicadas em tal tipo

de  situação.  O  Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  Região,  por  exemplo,  já  proferiu

diversos acórdãos sobre o assunto, conforme arestos abaixo colacionados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ELEITORAL. JUSTA

CAUSA.  AGRAVO  INOMINADO  IMPROVIDO.  1  -  A

executada foi impedida de votar por ato normativo do

próprio  conselho  exequente,  a  Resolução  458/2006,

que,  em  seu  artigo  3º,  impede  o  voto  de

inadimplentes.  2  -  Portanto,  a  agravada  estava  em

situação  delicada  já  que,  enquanto  o  artigo  5º  da

resolução 458/2006 a obrigava a votar, o artigo 3º a

impedia. 3 - Diante dessa antinomia, não pode haver

multa pelo cumprimento ou descumprimento de seu

dever/direito eleitoral perante o conselho. 4 - Agravo

inominado  improvido.

(AI  00150312120124030000,  DESEMBARGADOR

FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-

DJF3  Judicial  1  DATA:22/02/2013

..FONTE_REPUBLICACAO:.) 

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.

EXECUÇÃO  FISCAL.  CONSELHO  PROFISSIONAL.

CRECI/SP.  EXECUTADO  QUE  NÃO  ADIMPLIU

ANUIDADES.  COBRANÇA  DE  MULTA  POR  DÉBITO

ELEITORAL. DESCABIMENTO.
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1. Diante do quanto decidido pelo STF no RE nº 704.292,

a cobrança de anuidades anteriores à Lei nº 10.795/2003,

que alterou os artigos 11 e 16, da Lei n° 6.530/78, para

dispor sobre a eleição dos conselheiros e fixou valores

máximos para as anuidades devidas pelos corretores a

essas  entidades,  tais  como  as  exigidas  nestes  autos,

constitui violação ao princípio da legalidade. Da mesma

forma a  CDI  relativa  à  anuidade  posterior  ao início  de

vigência  da  Lei  n°  10.795/2003,  porquanto  não

fundamentada no referido diploma legal, mas em decreto

e resolução do próprio Conselho.

2. O associado inadimplente (e, portanto, em situação

irregular)  está impossibilitado de votar nas eleições

do CRECI,  diante da disposição do artigo 13,  II,  da

Resolução  nº  809/2003  do  Conselho  Federal  de

Corretores de Imóveis. Assim, a multa em cobrança,

resultante  do  não  comparecimento  para  votar  em

eleição  no  ano  de  2003,  não  pode  ser  exigida  do

executado.  Precedentes  desta  Corte.  3.  Apelação  a

que se nega provimento. (Grifos nossos)

(TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA,  Ap - APELAÇÃO

CÍVEL  -  2290008  -  0006713-48.2005.4.03.6126,  Rel.

DESEMBARGADORA  FEDERAL  CECÍLIA

MARCONDES, julgado em 02/05/2018, e-DJF3 Judicial 1

DATA:09/05/2018 )

                                    

EXECUÇÃO  FISCAL.  CONSELHO  REGIONAL  DE

CORRETORES  DE  IMÓVEIS  DA  2ª  REGIÃO  -

CRECI/SP. ANUIDADES. NULIDADE DA INSCRIÇÃO EM

DÍVIDA  ATIVA.  MULTA  ELEITORAL.  COBRANÇA

INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO

DESPROVIDA.
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(...)

10.  De  outra  face,  com relação à  multa  de  eleição,

prevista para os anos de 2003 e 2006 (cópias às f.

200-v e 202-v), a execução padece de nulidade, pois a

resolução  COFECI  de  nº  1.128/2009  (art.  2º,  II)

estabelece normas para a realização de eleições nos

Conselhos  Regionais  de  Corretores  de  Imóveis,

dispondo  no  artigo  2º,  II,  das  Normas

Regulamentadoras  do  processo  eleitoral  que  o

corretor esteja em dia com as obrigações financeiras

para com o CRECI da Região, inclusive a anuidade do

exercício  corrente  para  poder  exercer  seu  direito  a

voto.  Ressalte-se  que  a  Resolução  COFECI  de  nº

809/2003,  no  seu artigo  13,  II,  já  estabelecia  norma

neste mesmo sentido. No presente caso, como estão

sendo cobradas as anuidades de 2003 e 2006 (cópias

às  f.200  e  202),  é  indevida  a  imposição  da  multa

eleitoral.

11.  Com  relação  à  condenação  em  honorários

advocatícios, segundo o princípio da causalidade, aquele

que tiver dado causa ao ajuizamento da ação responderá

pelas  despesas  daí  decorrentes  e  pelos  honorários  de

advogado. Assim, deve ser mantida a sentença também

neste ponto.

12. Apelação desprovida. (grifos nossos)

(TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA,  Ap - APELAÇÃO

CÍVEL  -  2073583  -  0009245-62.2008.4.03.6102,  Rel.

DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS,

julgado  em  02/05/2018,  e-DJF3  Judicial  1

DATA:09/05/2018 )
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TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CRECI/SP.

ANUIDADES  DOS  EXERCÍCIOS  DE  2004  A  2006.

NULIDADE  DAS  CDAS.  FUNDAMENTAÇÃO

DEFICIENTE.  MULTAS ELEITORAIS DE 2003  E 2006.

INEXIGIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

- Assim, a multa eleitoral de 2003 é inexigível, pois à

época da infração, isto é, da realização das eleições, a

sanção administrativa não estava prevista em lei em

sentido estrito, em flagrante violação ao princípio da

legalidade  previsto  no  artigo  37,  caput,  da

Constituição Federal.

- No tocante à multa eleitoral de 2006, a Resolução nº

947, publicada no DOU de 13/03/2006, que consolidou

as  normas  para  a  realização  de  eleições  nos

Conselhos  Regionais  de  Corretores  de  Imóveis  do

exercício de 2006, estabeleceu a seguinte regra: "Será

considerado eleitor o Corretor de Imóveis que na data

da  realização  da  eleição  satisfaça  os  seguintes

requisitos: (...)  II  - esteja em dia com as obrigações

financeiras para com o CRECI da região, inclusive a

anuidade  do  exercício  corrente".  Sendo  assim,

também é incabível a cobrança da multa do exercício

de 2006, na medida em que o executado era devedor

de anuidade de exercício pretérito, estando impedido

de exercer o direito de voto. Precedentes.

-  Destarte,  considerando  que  os  títulos  executivos

relativos às anuidades são nulos  e as multas eleitorais

são inexigíveis, a execução fiscal deve ser extinta.

- Apelação desprovida. (grifos nossos)

(TRF 3ª Região, SEXTA TURMA,  Ap - APELAÇÃO CÍVEL

-  2285799  -  0004819-66.2007.4.03.6126,  Rel.
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DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, julgado

em 19/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/04/2018 )

                                    

TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CONSELHO

REGIONAL  DE  CORRETORES  DE  IMÓVEIS

(CRECI/SP). COBRANÇA DE ANUIDADES. DEFICIÊNCIA

NA  FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL.  NULIDADE  DA  CDA.

MULTA ELEITORAL. DESCABIMENTO.

1.  As  anuidades  exigidas  pelo  Conselho  Profissional

possuem  natureza  tributária,  nos  termos  do  art.  149,

caput,  da  Constituição  da  República,  não  podendo  ser

criadas ou majoradas por meio de simples resolução.

2. O valor da anuidade de pessoa física devida ao CRECI

a  partir  do  ano  de  2004  está  fundamentada  na  Lei  n.º

6.530/78, art. 16 que, com as alterações promovidas pela

Lei  n.º  10.795  de  05/12/2003,  estabeleceu  como  limite

máximo da cobrança o patamar de R$ 285,00 (duzentos e

oitenta  e cinco reais),  admitindo-se correção anual  pelo

índice oficial de preços ao consumidor.

3. In casu, as anuidades foram cobradas com base na Lei

n.º  6.530/78,  art.  16,  VII  c.c.  arts.  34  e  35  do  Decreto

81.871/78,  conforme  fundamento  legal  expresso  nas

CDA's  (fls.10/12),  mas  sem  qualquer  referência  às

alterações promovidas pela Lei n.º 10.795/03.

4. A ausência de regularidade formal dos títulos no que diz

respeito  à  cobrança  de  anuidades  2008/2010,  por

apresentarem deficiente  fundamentação legal,  impede  o

amplo exercício do direito de defesa, restando patente sua

nulidade.

5. A multa eleitoral foi instituída pelo parágrafo único

do  artigo  19  do  Decreto  nº  81.871/78,  que,  ao

regulamentar a Lei  nº 6.530/78,  criou a exigência do
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voto  obrigatório  e  impôs  a  multa  eleitoral  como

penalidade,  mas  sem  previsão  na  lei  objeto  de

regulamentação.  O  referido  dispositivo  não  deve

prevalecer,  pois  extrapolou  sua  fundação

regulamentadora, violando os artigos 5º, inciso II, e 37,

caput,  da  Constituição  Federal/88.  Ademais,  se  o

contribuinte estiver impossibilitado de votar por falta

de pagamento de anuidade, é descabida a exigência

da multa eleitoral. Precedente: TRF3, 6ª Turma, AC n.º

00029649520054036102,  Rel.  Des.  Fed.  Johonson  di

Salvo, j. 04/08/2016, e-DJF3 16/08/2016.

6.  Apelação  improvida.  Sentença  mantida,  sob

fundamento diverso. (grifos nossos)

(TRF 3ª Região, SEXTA TURMA,  Ap - APELAÇÃO CÍVEL

-  2290237  -  0001011-43.2013.4.03.6126,  Rel.

DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA,

julgado  em  19/04/2018,  e-DJF3  Judicial  1

DATA:27/04/2018 )

                                    

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO

FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE -

ANUIDADES E MULTAS ELEITORAIS - NÃO EXERCÍCIO

DA PROFISSÃO REGULAMENTADA - FATO GERADOR

DO  TRIBUTO:  INSCRIÇÃO  NO  RESPECTIVO

CONSELHO - DESCABIMENTO DE MULTA ELEITORAL -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.  O  fato  gerador  da  obrigação  de  pagar  anuidade  ao

órgão de classe é a inscrição, não o exercício profissional.

2. O embargante inscreveu-se perante o órgão fiscalizar e

não se preocupou em apresentar pedido de cancelamento

de sua inscrição.

3. Obrigação de pagamento da anuidade. Precedentes.
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4. A jurisprudência tem firme orientação no sentido da

inexigibilidade da cobrança de multa eleitoral quando

estiver  comprovado que,  à  época da  realização das

eleições,  o executado era devedor de anuidades,  na

medida  em  que  o  próprio  Conselho  Profissional

estabelece  impedimento  ao  exercício  do  direito  de

voto aos inscritos que não estiverem em dia com as

obrigações financeiras.

5. Descabe, portanto, o prosseguimento da execução no

que se refere às multas eleitorais de 2007 e 2009.

6. Apelação parcialmente provida. (grifos nossos)

(TRF 3ª Região, SEXTA TURMA,  Ap - APELAÇÃO CÍVEL

-  2273685  -  0034545-57.2017.4.03.9999,  Rel.

DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO,

julgado  em  05/04/2018,  e-DJF3  Judicial  1

DATA:13/04/2018 )

                                    

Dessa forma, não restam dúvidas sobre a ilegalidade da

conduta praticada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis no Estado de

São  Paulo,  respaldada  em  determinações  oriundas  do  Conselho  Federal  de

Corretores de Imóveis, sendo certo que a aplicação de multa eleitoral para tal tipo de

situação não encontra guarida na Lei n.º  6.530/78,  como pretendem fazer crer  os

responsáveis por tais entidades.

Referido  diploma legal,  em seu  artigo  11,  já  transcrito

acima, apenas se limita a dispor que cabe a aplicação de multa ao profissional que

deixa  de  votar  sem  causa  justificada,  não  tratando,  em  qualquer  hipótese,  de

aplicação de multa àquele que se encontra impedido de votar.

Aqui  não  se  trata  sequer  de  apontar  como  “causa

justificada”  o  impedimento  de  voto  pelo  inadimplemento  de  anuidades  ou  débitos
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perante o Conselho,  mas sim, de tornar evidente a situação esdrúxula criada pelo

Sistema COFECI-CRECI quanto aos profissionais inadimplentes.

Se,  por  um lado,  o  inadimplemento  de débitos  gera  a

aplicação de sanção de impedimento de voto a profissionais inadimplentes, não se

mostra razoável, por outro lado, que os mesmos sejam apenados com multa eleitoral

pelo  não exercício  de voto,  pois,  em nenhuma possibilidade,  poderiam exercer  tal

direito. 

Como bem destacado pelos acórdãos acima transcritos,

a  jurisprudência,  de  forma  predominante,  tem  afastado  a  cobrança  feita  pelos

Conselhos  Regionais  em  relação  a  multas  eleitorais  aplicadas  a  profissionais

inadimplentes,  impedidos de votar em razão de débitos já  contraídos com referida

entidade profissional.

A conduta  praticada  pelo  CRECI-SP,  com  anuência  e

autorização do COFECI, portanto, ofende o princípio da legalidade, previsto no artigo

5.º, II,  da Constituição Federal (“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer

alguma  coisa  senão  em  virtude  de  lei”),  ao  aplicar  multas  eleitorais  sem  razão

cobrando tais valores de profissionais impedidos de votar, os quais acabam por ser

duplamente penalizados pela situação de inadimplência por eles ostentada.

Nesse sentido, o pedido de afastamento de tais multas

eleitorais,  diversamente ao quanto sustentado pelo COFECI ao deixar de acatar a

Recomendação n.º  7, de 19 de março de 2018,  não configura uma “injustiça” aos

profissionais  adimplentes  que  deixam  de  votar  no  processo  eleitoral  do  Sistema

COFECI-CRECI. Afinal, a multa prevista pela Lei n.º 6.530/78, em seu artigo 11, prevê

que  sua  aplicação  dar-se-á  àquele  que  deixar  de  votar,  sendo  certo  que  sua

interpretação necessariamente implica que o profissional nele mencionado detém o

direito de exercer o voto.
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Dessa forma, a multa eleitoral é aplicável somente aos

profissionais que devem exercer o voto e que estejam habilitados para tanto, de modo

que a sanção em questão deve ser aplicada apenas quando tal tipo de profissional

deixa de votar sem justificar sua ausência de modo adequado e suficiente. Não se

trata,  assim,  de  favorecer  os  inadimplentes,  em  detrimento  dos  profissionais

adimplentes, mas sim de conferir a aplicação de multas razoáveis e proporcionais a

cada um dos tipos de profissional. 

Cumpre salientar que, diversamente ao quanto alegado

pelo COFECI, a não aplicação de multa a profissional inadimplente que deixa de votar

em processo eleitoral  da  entidade não configura  renúncia  de receita  legal,  pois  a

receita obtida por tal tipo de multa é originada de flagrante violação ao princípio da

legalidade.

Nesse sentido, diante do evidente e notório caráter ilegal

da multa em questão, a medida recomendada pelo Ministério Público Federal,  não

atendida  pelo  COFECI,  expõe  a  necessidade  de  prestação  jurisdicional  para  que

referida entidade, juntamente com o CRECI-SP, sejam condenados a se absterem de

aplicar  tal  tipo  de multa.  Afinal,  a  manutenção de tal  tipo  sanção configura  dupla

punição ao profissional inadimplente, o qual, já impedido de votar em razão de seu

débito para com a entidade, não possui qualquer possibilidade de exercer o direito de

voto e, assim, afastar tal multa.

Portanto, a ação visa coibir a cobrança indiscriminada de

valores  por  parte  dos conselhos  profissionais  de corretores  de  imóveis  de multas

eleitorais  a  profissionais  que  não  podem  exercer  o  direito  ao  voto  em  razão  do

inadimplemento  de  anuidades.  Considerando  que  o  inadimplemento  acarreta  a

aplicação da sanção de impedimento de voto, mostra-se completamente incabível a

aplicação de multa eleitoral para quem não tem qualquer possibilidade de exercer o

direito ao voto.
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Nos  fatos  narrados  na  presente  inicial,  depara-se

diante  de  uma  situação  descabida  causada  pela  conduta  dos  réus:  esses

aplicam  uma  sanção  (multa  pelo  não  exercício  de  voto)  a  profissionais

inadimplentes  que  estão  cumprindo  uma  penalidade  já  imposta  por  tais

entidades. Ou seja, a única forma de evitar a sanção seria pelo descumprimento

da penalidade aplicada, por meio do exercício do voto, ato esse que – repita-se –

o profissional inadimplente sequer pode praticar.

Ademais,  em  pesquisa  feita  em  sites  dos  Tribunais

Regionais Federais e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nota-se que o objeto

da  presente  inicial  apenas  se  encontra  presente  em  feitos  judiciais  relativos  a

execuções  movidas  pelos  conselhos  profissionais  em  face  dos  profissionais

inadimplentes que deixaram de votar. 

Assim,  tem-se  que  o  mérito  sobre  a  ilegalidade  da

aplicação de tal tipo de multa eleitoral ainda não foi discutido, cabendo apenas aos

Tribunais afastar a cobrança de dívidas executadas pelos conselhos profissionais, ao

se confirmar a impossibilidade de executar referidas multas eleitorais, como já exposto

acima pela transcrição de diversos julgados.

VI – DA LEGITIMIDADE PASSIVA

O Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI

é a entidade máxima do Sistema COFECI/CRECIs, detendo, assim, atribuição para

editar resoluções que disciplinem o processo eleitoral do conselho profissional e de

suas unidades regionais.

Embora tenha inicialmente entendido pela não aplicação

da multa eleitoral a profissionais inadimplentes que se encontram impedidos de votar,

observa-se  que  o  Plenário  de  referida  entidade  exarou  entendimento  que  a

manutenção de referida multa configuraria renúncia de receita legal, razão pela qual

não poderia deixar de aplicar tal sanção.
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Por  seu  turno,  o  Conselho  Regional  de  Corretores  de

Imóveis  do  Estado  de  São  Paulo  –  CRECI-SP,  no  curso  do  Inquérito  Civil  n.º

1.34.005.000129/2016-18,  reiterou  o  entendimento  sobre  a  manutenção  da  multa

eleitoral,  sendo  certo  que  os  dois  profissionais  que  apresentaram  manifestação

perante o Ministério Público Federal alegam que estão inscritos perante a unidade

regional de São Paulo.

Portanto, considerando que o COFECI é a entidade que

detém a atribuição  para  regulamentar  a  não aplicação  da multa  eleitoral  e  que o

CRECI-SP é  a  unidade  regional  que  se  encontra  ajuizando  execuções  fiscais  de

profissionais  inadimplentes  que deixaram de votar  para  a  cobrança de tal  tipo  de

multa, resta demonstrada a legitimidade passiva de ambas as entidades na presente

ação civil pública.

VII  – DA TUTELA JURISDICIONAL DE URGÊNCIA, EM CARÁTER CAUTELAR

E INAUDITA ALTERA PARS

Resta  claro,  portanto  que,  a  aplicação  de  multas

eleitorais pelo não exercício de voto a profissionais inadimplentes impedidos de votar,

por parte do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo,

com a autorização expressa dada pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, é

eivada de ilegalidade, causando prejuízos sérios à cidadania e à coletividade. 

Trata-se de conduta que continua a ser praticada pelos

réus, sendo certo que, no presente ano, foram realizadas eleições para o Sistema

COFECI-CRECI,  para  o  triênio  de  2019/2021,  tendo  sido  editada  a  Resolução

COFECI n.º 1399/2017, publicada no Diário Oficial da União de 09 de fevereiro de

2018, Seção 1, fls. 186/189, a qual ainda prevê a aplicação de multa eleitoral para os

profissionais que deixam de votar, com menção expressa àqueles impedidos de votar

em razão de estarem inadimplentes:
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“Art. 7º – Nos termos do artigo 11 da Lei n.º 6.530/78, o
profissional que deixar de votar estará sujeito a multa em
valor  equivalente  ao  de  uma  anuidade  do  ano  da
realização  da  eleição,  corrigida  até  o  dia  do  efetivo
pagamento,  se  não  for  validamente  justificada  sua
ausência em até 60 (sessenta) dias corridos, contados do
primeiro dia útil, após a realização do pleito.
§ 1.º – O profissional que deixar de votar por motivo de
doença  impeditiva,  comprovada  mediante  atestado
médico que declare sua impossibilidade, poderá justificar
a ausência em até 60 (sessenta) dias corridos, contados
do primeiro dia útil, após a realização do pleito.
§ 2.º  – A multa prevista no  caput aplica-se também
aos inscritos que deixarem de votar por estarem em
débito junto ao Conselho Regional referente a multa
ou anuidades de exercícios anteriores ao de 2018.
§  3.º   -  Para  cobrança  da  multa  eleitora,  o  Conselho
Regional  poderá  aplicar  o  disposto  no  art.  2.º  da
Resolução-COFECI nº 315/91 ou, se for o caso, adotar as
providências  descritas  nos  itens  5  e  6  da  Resolução-
COFECI nº 176/84.
§ 4.º – A justificativa pelo não comparecimento à eleição
poderá  ser  ou  não  aceita  pelo  Conselho  Regional.  Só
será aceita quando lastrada em motivos relevantes como,
exemplificativamente:  viagem  comprovada  (exceto  no
caso de chapa única), doença impeditiva, falecimento de
parente próximo, acidente, casamento do próprio eleitor. A
simples  comunicação  de  não  comparecimento  não
configura justificativa válida.” (grifos nossos)

Portanto, em sede de tutela provisória de urgência, nos

termos do artigo 300, caput e § 2.ª, do Código de Processo Civil, o Ministério Público

Federal  requer  que  seja  determinado  ao  CRECI-SP que  deixe  de  aplicar  multas

eleitorais a profissionais inscritos em seus quadros que, inadimplentes, deixaram de

votar em processo eleitoral de referida entidade, realizado no ano de 2018.

A medida ora pleiteada tem como fundamento o fato de

que este órgão ministerial já expediu a Recomendação n.º 07, de 19 de março de

2018, ao órgão central do sistema COFECI-CRECI’s,  o qual se negou a atender a

recomendação para deixar de aplicar tal tipo de multa a seus inscritos.
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Os requisitos para a concessão da tutela provisória de

urgência  restam  evidentes.  O  fumus  boni  iuris está  consubstanciado  na  evidente

prova  de  que  a  aplicação  da  mencionada  multa  viola  o  princípio  da  legalidade,

atribuindo  culpa  pelo  não  exercício  de  voto  a  profissional  que,  na  condição  de

inadimplente, não tem qualquer margem de escolha para decidir se pode votar em

processo eleitoral do sistema COFECI-CRECI.

Já  o  periculum  in  mora  consiste  no  fato  de  que  foi

realizado processo eleitoral no âmbito do CRECI-SP, encerrado em 24 de maio do

corrente ano, com a diplomação dos candidatos eleitos, sendo certo que, diante do

quanto disposto no artigo 7.º, § 2.º, da Resolução COFECI n.º 1399/2017, há previsão

para aplicação de multa a inadimplentes por não exercício de voto,  acarretando a

aplicação de novas multas ilegais e, por consequência, cobranças indevidas a seus

inscritos.

Dessa  forma,  o  deferimento  da  tutela  de  urgência

pleiteada evitará a aplicação de novas multas antes do próximo processo eleitoral no

âmbito do sistema COFECI/CRECI’s,  tendo em vista que a eleição realizada neste

ano visou ao preenchimento de cargos de direção para o triênio de 2019/2021.

VIII – DOS PEDIDOS 

 Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer:

a) a concessão da tutela de urgência, determinando ao

Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo -  CRECI-SP

que deixe de aplicar multas eleitorais a profissionais inscritos em seus quadros que,

inadimplentes, deixaram de votar em processo eleitoral de referida entidade, realizado

no ano de 2018; 

b) a citação dos réus para contestarem a presente ação;
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c)  a ratificação,  por  sentença de mérito,  do pedido de

antecipação de tutela;

d) a condenação dos réus, para que: 1) se abstenham de

aplicar multas pelo não exercício de voto a  profissionais inscritos em seus quadros

que,  na situação de inadimplentes  encontram-se impedidos  de votar  e;  2)  deixem

constar a previsão de tal tipo de multa nas resoluções dos futuros processos eleitorais

a serem organizados pelo  Conselho Federal de Corretores de Imóveis -  COFECI e

pelo  Conselho  Regional  de  Corretores  de  Imóveis  do  Estado  de  São  Paulo  -

CRECI/SP;

e) a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e

outros encargos, conforme dispõe o artigo 18 da Lei n.º 7.347/85;

f) a cominação de multa diária em valor a ser estipulado

por este MM. Juízo Federam em caso de descumprimento da ordem judicial,  com

fundamento no artigo 12, § 2.º, da Lei n.º 7.347/85;

g) sejam os requeridos condenados ao pagamento das

custas processuais.

Embora  o  Ministério  Público  Federal  já  tenha

apresentado prova pré-constituída dos fatos (cópia integral do Inquérito Civil Público

n.º  1.34.005.000129/2016-18),  a  qual  acompanha  esta  exordial,  protesta,  se

necessário, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, tais

como depoimento pessoal dos réus, provas testemunhais,  documentais e periciais,

caso necessário.

Por fim, em atenção ao artigo 319, inciso VII, do Código

de  Processo  Civil,  o  Ministério  Público  Federal  informa  a  desnecessidade  de

realização de audiência de tentativa conciliatória, diante da natureza indisponível dos

interesses que são objeto da presente ação.

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo (SP) – CEP 01307-002
Fone: 11 3269-5000 Fax: 11 3269-5355 – Site: www.prsp.mpf.mp.br 

30

Num. 12348726 - Pág. 30



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São Paulo - SP

_________________________________________________________

 Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para

fins fiscais.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 14 de novembro de 2018.

Roberto Antonio Dassié Diana

Procurador da República
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