
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 15ª REGIÃO-CE 
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA ELEITORAL 

ELEIÇÕES 2021 

¹________________________________ 
RESOLUÇÃO COFECI nº 1.446/2020 
[...] 
Art. 15 - Nos termos do artigo 11 da Lei nº 6.530/78, o profissional que deixar de votar estará sujeito a multa em valor equivalente até ao de 
uma anuidade do ano da realização da eleição, corrigida até o dia do efetivo pagamento. 
Parágrafo único - A justificativa de ausência ao pleito, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, só será aceita quando lastreada em motivo 
relevante como, por exemplo, doença impeditiva, comprovada mediante atestado médico, falecimento de parente próximo, acidente, 
casamento do próprio eleitor. A simples comunicação de ausência não configura justificativa. 

 
 
Corretor de Imóveis, 

 

Para realizar a Justificativa Eleitoral siga os passos abaixo: 

 

Preencha o formulário; 

Acostar os documentos necessários em atendimento as normas eleitorais. 

 

Caso não tenha, por alguma razão, realizado seu voto no Pleito Eleitoral do dia 07/07/2021, 

poderá informar o motivo até 90 (noventa) dias após o pleito através do e-mail 

eleicoes2021@creci-ce.gov.br, atentando aos termos da Resolução COFECI nº 1.446/2020. 

A simples formalização de ausência não indica o acolhimento. A justificativa será analisada 

em tempo hábil e o requerente terá o devido retorno. 

 

Art. 15 - Nos termos do artigo 11 da Lei nº 6.530/78, o profissional que deixar de votar estará sujeito à multa em valor 

equivalente até ao de uma anuidade do ano da realização da eleição, corrigida até o dia do efetivo pagamento. 

Parágrafo único - A justificativa de ausência ao pleito, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, só será aceita quando 

lastreada em motivo relevante como, por exemplo, doença impeditiva, comprovada mediante atestado médico, falecimento de 

parente próximo, acidente, casamento do próprio eleitor. A simples comunicação de  ausência não configura justificativa. 

 

“Art. 16 - É facultativo o voto ao inscrito que tenha completado 70 (setenta) anos de idade até a data da votação, inclusive.” 

 
 
 
 
 
 
 
Protocolo de responsabilidade do CRECI-CE 
 
 
Link Normas eleitorais: 
https://intranet.cofeci.gov.br/eleicoes2021/arquivos/res/resolucao-normas-eleitorais.pdf 
 
 
 
 

PROTOCOLO Nº _________________ 
DATA:_____/______/_______ 
HORA: ____A_____MIN 

________________________________ 
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 
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Escreva, imprima e assine a sua justificativa, digitalize-a e a envie, preferencialmente, para o 
e-mail: eleicoes2021@creci-ce.gov.br. 
 

Anexos: ANEXE E ENCAMINHE, OS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O QUE 
JUSTIFICOU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: ________________________________________________________________ 
CRECI: _____________________ 
Celular: ____________________ / ____________________ 
E-mail: _______________________________________________________________ 

 
JUSTIFICATIVA 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Declaro estar ciente de que o não atendimento ao disposto no art. 15, § único, das Normas 
Eleitorais (Resolução COFECI nº 1.446/2020¹) acarretará o indeferimento da presente 
justificativa. 
 

____________________, _____ de ________________ de 2021. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Corretor (a) 

PROTOCOLO Nº _________________ 
DATA:_____/______/_______ 
HORA: ____A_____MIN 

________________________________ 
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 


