
 

 

PROCESSO 281/2017 

INTERESSADO GERAF-CAU/SC 

ASSUNTO Processo Administrativo de Cobrança  

  

DELIBERAÇÃO Nº 04/2021 – 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 protocolo 1211093/2020. 
 
Considerando o falecimento do profissional Flavio Cosme Gusatti. 
 
Considerando a notificação administrativa nº 281/2017 em nome de Flávio Cosme Gusatti. 
 
Considerando que nos casos de falecimento antes da propositura da ação e, quando já 
proposta, antes da citação –, a regularidade da cobrança tanto na via administrativa quanto 
na via judicial dependerá da correta notificação do espólio ou dos herdeiros, conforme o 
andamento do processo de inventário (antes de efetuada a partilha, aciona-se o espólio, por 
seu inventariante, e, depois, diretamente os herdeiros, a teor do art. 796 do Código de 
Processo Civil1, que também se aplica ao procedimento de cobrança administrativa). 
 
Considerando que a recomendação é de que no caso de falecimento antes da citação, deve-
se requerer a desistência do processo, promovendo-se, na esfera administrativa, a 
constituição do crédito tributário em nome do espólio/herdeiros, para somente depois propor 
novamente a execução fiscal. 
 
DELIBERA POR:  
 

1. Aprovar o arquivamento do processo de cobrança 281/2017.  
 

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

 
 
Com 02 (dois) votos favoráveis dos conselheiros Silvya Helena Caprario e Francisco 
Ricardo Klein (zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções e 1 (uma) ausência.  
 

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 (02) Não (0) Abstenções (0) Ausências (01) Total (03) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretária da Reunião: Laraue 
Pommerening 

Presidente da Reunião: Francisco Ricardo 
Klein 

 
 

 
 


