
 

 

PROCESSO   - 

INTERESSADO GERAF-CAU/SC 

ASSUNTO 
Comunicação prévia sobre o pagamento de anuidades do exercício 
vigente 

  

DELIBERAÇÃO Nº 02/2021 – COAF-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – COAF, reunida 
extraordinariamente no dia 02 de fevereiro de 2021 com participação virtual (à distância) dos 
(as) conselheiros (as), nos termos do item 4 da Deliberação Plenária nº 489, de 17 de abril de 
2020, c/c o §3º do artigo 107 do Regimento Interno, no uso das competências conferidas 
pelo art. 96 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando o inciso XX do Art. 96 do Regimento Interno que aduz que cabe a COAF propor, 
apreciar e deliberar sobre processos de cobrança de anuidades, taxas e multas; 
 
Considerando a possibilidade de extinção de execuções fiscais em razão de a notificação 
administrativa conter encargos moratórios; 
 
Considerando que o CAU/SC não envia boletos, que estes devem ser retirados pelo 
profissional no SICCAU, por sua conta e risco;  
 
Considerando que cabe ao juiz verificar a higidez do título que instrui a execução fiscal, e a 
falta de notificação regular invalida-o, devendo o conselho comprovar o envio de notificação, 
pois é impossível para o contribuinte realizar prova negativa.  
 
Considerando que a notificação de débito referente a várias anuidades, com a inclusão de 
juros e multa não é apta para constituir o crédito. (TRF4, AC 5003836-59.2016.4.04.7121, 
SEGUNDA TURMA, Relatora CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, juntado aos autos em 
09/09/2020). 
 
 
DELIBERA POR:  
 

1. Aprovar a comunicação prévia e diplomática sobre o pagamento de anuidades do 
exercício vigente, por correio eletrônico, contendo valor principal e opções de descontos 
e parcelamentos.   

 
2. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 

 
 
Com 03 (três) votos favoráveis dos conselheiros Silvya Helena Caprario, Valesca Menezes 
Marques e Francisco Ricardo Klein (zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções e 0 (zero) 
ausências.  
 

Florianópolis, 02 de fevereiro de 2021. 
  



 

 

 
* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 28/2020 
do CAU/SC e do item 5.1. da Deliberação Plenária nº 489/2020.  

 
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 

 
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COAF - CAU/SC 

 
Folha de Votação  

 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Francisco Ricardo Klein (Coordenador) x    

Valesca Menezes Marques x    

Silvya Helena Caprario x    

 

Histórico da votação 

Reunião Da COAF: 1ª Reunião Extraordinária de 2021 

Data: 02/02/2021 

Matéria em votação: Processo Administrativo de Cobrança. 

Resultado da votação: Sim (03) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (03) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretária da Reunião: Laraue 
Pommerening 

Presidente da Reunião: Francisco Ricardo 
Klein 

 
 

 
 

 
 
 
 


