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APRESENTAÇÃO  

 
O presente MANUAL DE COBRANÇA busca a implementação de métodos e 
procedimentos de cobrança no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de Santa 
catariana (Coren/SC) priorizando a descrição detalhada das atividades de cobrança. 
 
O documento busca trazer instruções aos empregados do Coren/SC, em especial às 
Áreas e serviços diretamente ligados às ações e Setor de Cobrança para executarem com 
mais segurança e acerto as suas atividades operacionais. 
 
Os dispositivos legais existentes estabelecem a obrigatoriedade de pagamento da 
anuidade aos Conselhos Regionais, a qual representa a sustentação e o equilíbrio 
financeiro deste Regional. Conhecer o embasamento legal e os procedimentos 
necessários para a recuperação dos créditos devidos ao Coren/SC é fundamental para o 
bom andamento das atividades de cobrança.  
 
O presente Manual de Cobrança do Coren/SC tem por objetivo dinamizar todos os 
procedimentos que contribuam, direta ou indiretamente, para melhorar os índices de 
adimplência dos profissionais de enfermagem.  
 
A cobrança destaca-se como importante função dentre as responsabilidades dos 
gestores, sendo essencial, quando integrada às demais áreas, para o alcance dos 
objetivos organizacionais e estratégicos atuando como fator fundamental para a 
sobrevivência e o bom funcionamento do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.  
 
 
 
HELGA REGINA BRESCIANI 
Presidente  
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CAPÍTULO 1 - ASPECTOS GERAIS  

 
1.1. Objetivo Geral  

 
Orientar e padronizar as ações de cobrança dos créditos referentes às anuidades e às 
multas do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina.  
 
1.2. Objetivos Específicos  

 
a) reduzir o índice de inadimplência;  
b) estimular o pagamento espontâneo do débito;  
c) criar a prática de cobrança sistemática, visando ao aumento da arrecadação e da 
otimização dos recursos;  
d) padronizar os procedimentos da cobrança administrativa, da Dívida Ativa e da 
Execução Fiscal; e  
e) estimular a interação entre os diversos departamentos envolvidos no processo de 
cobrança do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina.  
 
1.3. Responsabilidade do Gestor  

 
É de responsabilidade do gestor do Conselho Regional manter um sistema ativo de 
cobrança, providenciando medidas administrativas e jurídicas de forma a inibir a 
inadimplência, sob pena de ser responsabilizado pelas perdas quando da prescrição ou 
decadência.  
 
 

CAPÍTULO 2 - INFORMAÇÕES BÁSICAS  

 
2.1. Origem dos Débitos  

 
Os débitos são os valores devidos pelos profissionais de Enfermagem (enfermeiro, 
obstetriz, técnico ou auxiliar de Enfermagem) e organizações de enfermagem em virtude 
de obrigação para com o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina e têm sua 
origem com o vencimento da:  
 
a) Anuidade;  
b) Multa Ética; 
c) Multa Eleitoral.  
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2.2. Fato Gerador  

 
Considera-se como fato gerador da anuidade devida ao Coren/SC o registro ativo do 
Enfermeiro, do Obstetriz, do Técnico ou do Auxiliar de Enfermagem e das empresas de 
Enfermagem, nos termos do artigo 5º da Lei 12.514/2011.  
 
Constitui-se, também, como fato gerador a infração ética devidamente apurada no 
processo competente.  
 
Quanto à multa eleitoral, constitui-se como fato gerador a ausência ao pleito não 
justificada no prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei 5.905/1973.  
 
2.3. Exigibilidade  

 
O crédito torna-se exigível:  
 
a) Anuidade: a partir de 01 de junho do ano em curso;  
b) Multa Ética: no dia seguinte após o vencimento, uma vez não paga;  
c) Multa Eleitoral: no dia seguinte após o vencimento, uma vez não paga. 
 
2.4. Valor da Anuidade e das Multas  

 
O valor da anuidade devida ao Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina é 
fixado, anualmente, pelo Conselho Federal de Enfermagem, por meio de Resolução do 
seu Plenário publicada no Diário Oficial da União. O valor da multa eleitoral será 
equivalente ao valor da anuidade da respectiva categoria no ano da eleição. O valor da 
multa ética será calculado com base no valor da anuidade da categoria do profissional 
em quantidade definida na decisão do processo ético. 
 
2.5. Prazo para Pagamento da Anuidade e das Multas 

 
Considera-se como data de vencimento para pagamento:  
 
a) Anuidade: 31 de março do exercício, respeitados os prazos de parcelamentos, se 
houver;  
b) Multa Ética: até 60 dias após o lançamento do crédito; e  
c) Multa Eleitoral: até 90 dias após o lançamento do crédito.  
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2.6. Acréscimos Legais (correção, juros e multa)  

 

Consideram-se como acréscimos legais, os percentuais provenientes de correção, multa 
e juros aplicados sobre o valor original da anuidade e da multa ética e eleitoral, não 
liquidados na data do vencimento, conforme abaixo:  
 
a) após a data de vencimento da anuidade do exercício, o valor é corrigido pelo Índice 

Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) acrescido 
de multa de 2 % (dois por cento) e juros de mora de 1% (um porcento) ao mês, ou 
fração;  
 
b) para anuidades vencidas de exercícios anteriores, é cobrada, além da multa de 2% 
(dois por cento) e dos juros de mora de 1% (um porcento) ao mês ou fração, a 
atualização monetária calculada até a data do recolhimento, de acordo com legislação 
em vigor; e  
 
c) as multas ética e eleitoral sofrem as mesmas correções das alíneas “a” e “b”.  
 
2.7. Descontos progressivos em programas de refinanciamento  

 
O Setor de Cobrança deve observar o que disciplina as Resoluções do Cofen e 
Normativas aprovadas pelo Plenário do Coren/SC.  
 
2.8. Forma de Pagamento  

 
O pagamento da anuidade e das multas devidas ao Coren/SC deve ser efetivado, 
preferencialmente, por meio de boleto bancário, havendo ainda, a possibilidade de 
implementação da modalidade de cartão de crédito e/ou débito.  
 
Os profissionais de Enfermagem poderão imprimir o carnê/boleto bancário da anuidade 
vigente diretamente no site do Coren/SC até a data de 31 de maio do ano em curso.  
 
O responsável pelo Setor de Cobrança atualizará, através da baixa dos pagamentos 
recebidos pelo(s) banco(s) conveniado(s), os débitos em aberto dos profissionais, de 
acordo com os procedimentos do sistema de gestão administrativa. 
 
2.9. Modalidade de Cobrança  

 
A cobrança da anuidade, das multas éticas e eleitorais do Coren/SC é baseada em 
procedimentos:  
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a) Administrativos: geração de carnês, geração de boletos de emolumentos e anuidades, 
aplicação de crédito, procedimento ético, protestos, etc. 
b) Judiciais: execução fiscal, ação monitória, ação de cobrança. 
 
2.10. Prescrição e decadência dos Débitos  
 
A prescrição é a perda do direito de cobrar os débitos regularmente inscritos em dívida 
ativa, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), já a decadência é a 
perda do direito de constituir o crédito, nos termos do art. 173 do CTN.   
 
Com o advento da Lei 12.514/2011 houve mudança na forma de interpretação para o 
cálculo da prescrição, ou seja, é necessário que haja no mínimo quatro anuidades em 
aberto para então se iniciar a contagem do prazo de 5 (cinco) anos. Tal definição foi 
estabelecida por entendimento jurisprudencial:  
 

 
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL. ART. 8° DA LEI N° 12.514/2011. NATUREZA PROCESSUAL. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO. 
1. O art. 8º da Lei nº 12.514/2011 tem natureza processual, em nada afetando o 
direito material dos conselhos, o que fica evidenciado no seu parágrafo único, 
segundo o qual o 'disposto no caput não limitará a realização de medidas 
administrativas de cobrança', e também no art. 9º da mesma Lei ('A existência de 
valores em atraso não obsta o cancelamento ou a suspensão do registro a pedido'). 
2. O caput do art. 8º da Lei nº 12.514/2011 apenas criou uma condição de 
procedibilidade para o ajuizamento de execução fiscal com finalidade de cobrar 
anuidades dos inscritos nos conselhos. 
3. Os motivos que levaram o legislador a criar essa condição de procedibilidade 
são razoáveis e estão expostos no estudo denominado 'Custo unitário do 
processo de execução fiscal da União', realizado por meio de cooperação técnica 
entre o Ipea e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), envolvendo a Diretoria de 
Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest/Ipea) e o 
Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ/CNJ). 
4. Tratando-se de norma processual, o art. 8º da Lei nº 12.514/2011 tem 
aplicabilidade imediata, impondo-se a extinção da execução fiscal que visa a 
cobrança de dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor 
cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica, mesmo que ajuizada antes de 
sua edição. 
5. O prazo prescricional para pleitear a satisfação das quatro anuidades somente 
tem início a partir da constituição do crédito correspondente à quarta anuidade, 
que será somada às três precedentes. Esse o termo a quo do exsurgimento da 
pretensão e, a fortiori, da actio nata.( TRF4 - AC Nº 5000259-
57.2012.404.7204/SC) 
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2.10.1 Prescrição de débitos parcelados  
 
Havendo parcelamento por meio de Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, o 
prazo prescricional é interrompido, recomeçando a fluir a partir do dia em que ocorrer o 
descumprimento do acordo pelo devedor.  
 
2.11 Inadimplência  

 
Considera-se como inadimplente o profissional que a partir de 01 de junho do ano em 
curso não quitou sua anuidade. 
 
 
CAPÍTULO 3 – ESTRUTURA DO SETOR DE COBRANÇA  

 
3.1. Estrutura Física  

 
O Coren/SC deve dispor de espaço específico para o desenvolvimento das atividades de 
cobrança, com estrutura adequada às suas necessidades. 
 
O Setor de Cobrança deve manter um arquivo físico para a guarda dos processos 
administrativos de cobrança, além de acesso aos sistemas cadastral e financeiro, 
internet, correio eletrônico, linha telefônica, preferencialmente exclusiva, fax e outros 
itens necessários à otimização dos trabalhos de cobrança e ao bom atendimento do 
profissional.  
 
3.2. Estrutura Funcional  

 
O Conselho Regional de Enfermagem deve manter quadro funcional especializado, 
capacitado e em quantidade suficiente à realização efetiva dos trabalhos inerentes às 
atividades de cobrança. Para tanto deverá avaliar constantemente, a necessidade de 
alocação de mais empregados para atender à demanda do setor.  
 
3.2.2. Perfil do Empregado do Setor de Cobrança  
 
O empregado do Coren/SC responsável pelas tarefas de cobrança deve possuir algumas 
características importantes, como:  
 
• Ter iniciativa: deve ter iniciativa e buscar resultados por meio das suas atitudes e das 
decisões tomadas.  
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• Ter senso de prioridade: deve estabelecer prioridades para cobrar primeiramente os 
débitos mais recentes, os de menor valor e os que estejam em vias de prescrição.  
 
• Ser claro e lógico: deve exercer influência para que suas ideias sejam ouvidas e 
aceitas; apresentar argumentação clara e compatível; e ser capaz de falar de maneira 
lógica, fluente e confiante.  
 
• Evitar a discórdia: deve evitar situações de confronto com o devedor, agindo de 
maneira diplomática, cortês e educada. O fato de o empregado discordar do devedor, 
principalmente de maneira rude, ou, ainda, se colocando em um patamar de 
superioridade, poderá produzir um efeito contrário, ou seja, o devedor poderá decidir 
não colaborar.  
 
• Saber ouvir: deve ter a capacidade de ouvir, não interferindo ou interrompendo a 
argumentação do devedor. 
 
• Preparar-se antes de ligar: deve ter conhecimento prévio de todas as informações 
inerentes ao procedimento de cobrança, tais como: valor do débito, condições de 
pagamento, legislação aplicável, descontos, reduções, acréscimos legais, etc. Além de 
conhecer os procedimentos de cobrança, o empregado deve estar preparado 
emocionalmente para a negociação, evitando-se, dessa forma, a formação de um 
ambiente hostil no momento do acerto das dívidas.  
 
• Apresentar-se corretamente: deve manter boa postura e apresentação pessoal, pois 
sua imagem representa o Conselho Regional de Enfermagem. Além disso, deve evitar 
realizar a cobrança na frente de terceiros para não causar constrangimentos ao devedor 
e, da mesma forma, evitar tornar pública a pendência, ao comentar o assunto com outras 
pessoas.  
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CAPÍTULO 4 – INTERAÇÃO ENTRE AS ÁREAS ENVOLVIDAS  
 
4.1. Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro (DRIC) 
 
O Setor de Cobrança deve adotar as informações cadastrais dos profissionais e das 
organizações de enfermagem administradas pelo DRIC como ferramenta para as ações 
de cobrança.  
 
4.2. Departamento de Fiscalização e Ética (Defise)  
 
O Setor de Cobrança deve interagir com o Defise com a finalidade de que este atue como 
agente indireto na promoção e na execução do Programa de Cobrança. A interação deve 
ocorrer, principalmente, no aproveitamento de dados referentes à situação financeira e 
ao cadastro dos profissionais e organizações de enfermagem resultantes da realização 
de diligências promovidas pela área de Fiscalização.  
 
4.3. Departamento Jurídico (Dejur) 
 
O Dejur deve atuar no sentido de orientar o Setor, sempre que solicitado ou quando 
necessário; deve ainda promover e acompanhar as execuções fiscais dos devedores.  
 
4.4. Departamento de Contabilidade (Decon) 
 
O Setor de Cobrança deve encaminhar relatórios mensais ao Decon contendo a 
movimentação dos débitos em cobrança para registro da dívida em contas patrimoniais 
específicas, ou seja, a devida contabilização.  
 
4.5. Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) 
 
O DTI deve dar suporte ao Setor de Cobrança em todas as suas necessidades. 
 
4.6. Demais Departamentos do Coren/SC  
 
A cobrança é uma ação que depende de todas as Áreas do Coren/SC, necessitando, 
portanto, de que todos os empregados contribuam para a sua realização.  
 
4.7. Atualização de endereços  
 
A atualização de endereços dos profissionais deve ser verificada na base de dados de 
órgãos que venha a contribuir com a ação (Correios, Casan, Celesc, etc.), bem como 
quando da realização de cursos, palestras e demais eventos realizados pelo Regional.  
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CAPÍTULO 5 – COBRANÇA ADMINISTRATIVA  

 
5.1. Definição  

 
A Cobrança Administrativa consiste de um conjunto de procedimentos adotados pelo 
Coren/SC para receber seus créditos por meio de ações internas que antecedem a via 
judicial. Para facilitar as ações da Cobrança Administrativa, esse conjunto de 
procedimentos se divide em duas etapas:  
 
a) Cobrança Administrativa Preliminar - são procedimentos conduzidos pelo 
Coren/SC cujo objetivo é convidar os devedores a regularizarem seu débito, com base 
em ferramentas, como por exemplo, as cartas lembrete, e-mail, etc.  
 
b) Notificação para Inscrição em Dívida Ativa – procedimento de chamamento do 
devedor, com prazo de 30 dias, para a regularização do débito, sob pena de inscrição em 
Dívida Ativa.  
 
c) Inscrição em Dívida Ativa – geração do termo de inscrição e Certidão de Dívida 
Ativa (CDA).  
 
5.2. Procedimentos de Cobrança Administrativa Preliminar  

 
5.2.1. Primeira Etapa - Levantamento dos Dados  
 
A Cobrança Administrativa deve ser baseada em dados atualizados, sendo essencial o 
levantamento de informações para identificar os devedores e evitar que os adimplentes 
sejam contatados. Esse levantamento é iniciado pelos débitos lançados no exercício em 
curso e encerrado com os débitos mais antigos. Tal procedimento permite que a 
cobrança alcance maior probabilidade de recebimento dos créditos e melhore o fluxo de 
caixa do Regional. 
  
5.2.1.1. Prazo  
 
O Relatório de Devedores deve ser emitido mensalmente, lembrando-se que, para isso, é 
necessário que o movimento financeiro esteja atualizado.  
 
5.2.2. Segunda Etapa – Envio de Mensagens Eletrônicas  
 
De posse do relatório de devedores, o empregado do Setor de Cobrança deve iniciar o 
envio de mensagens eletrônicas, com a confirmação de recebimento a todos os 
devedores, estabelecendo prazo para manifestação.  
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Segue exemplo de redação que pode ser adotada pelo Setor de Cobrança do Coren/SC:  
 
  Senhor Profissional de enfermagem,  
 

Visando tratar de assunto de seu interesse neste Conselho Regional de 
Enfermagem, solicitamos a Vossa Senhoria entrar em contato, no prazo de 
5 (cinco) dias corridos, a partir da data do envio deste e-mail, pelo 
telefone (DDD) XXXX-XXXX ou dirigir-se ao seguinte endereço: 
NOMONOMONOMONOMONOMONOMONOMONO.  

 
  Atenciosamente,  
 
  Fulano de Tal  
  Conselho Regional de Enfermagem de XXX  
 
Os e-mails devem ser cadastrados, automaticamente, no Sistema Coren/SC, pelo nome 
do devedor, para fins de registro, controle e acompanhamento.  
 
5.2.3. Terceira Etapa - Envio de Cartas de Cobranças 
 
Cumprida a etapa anterior, o Coren/SC, por intermédio do empregado do Setor de 
Cobrança, deve encaminhar, sucessivamente, Cartas de Cobrança (Modelos I e II) a 
todos os devedores remanescentes. As cartas devem ser enviadas por correspondência 
simples e tal ação deve ser registrada no Sistema Coren/SC.  
 
A remessa dos documentos deve ser cadastrada no Sistema Coren/SC, pelo nome do 
devedor, para fins de controle e acompanhamento.  
 
 
5.2.3.1. Prazo para Envio  
 
As cartas devem ser enviadas semestralmente.  
 
5.2.4. Quarta Etapa - Primeiro Contato Telefônico  
 
Cumprida a etapa anterior, o empregado do Setor de Cobrança deve iniciar o contato 
telefônico com os devedores que tenham apenas um débito, independentemente do 
exercício.  
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O primeiro contato com o devedor deve ser realizado com um roteiro previamente 
elaborado em mão, fazer uma abordagem de forma clara e objetiva, conforme exemplo 
abaixo:  
 

Atendente: Bom dia/tarde, senhor (a) ____________. Meu nome é ____________ e 
estou ligando em nome do Conselho Regional de Enfermagem de SC. O motivo 
do contato é que verificamos em nosso cadastro que não consta o pagamento da 
anuidade do exercício de _____. Gostaríamos de saber em qual instituição 
bancária o (a) senhor (a) efetuou o pagamento da anuidade.  

 
Após o contato inicial e a apresentação dos valores devidos, o empregado do Setor de 
Cobrança deve apresentar as opções de pagamento. Uma vez definida a opção, o 
empregado adotará as providências necessárias para possibilitar o pagamento pelo 
devedor.  
 
Os contatos devem ser cadastrados no Sistema Coren/SC, pelo nome do devedor, para 
fins de controle e acompanhamento.  
 
5.2.4.1. Prazo para Ligações  
 
As ligações devem ser iniciadas imediatamente após o vencimento do prazo concedido 
para pagamento do débito fixado na Carta de Cobrança.  
 
O responsável pela cobrança deve estabelecer cronograma a fim de permitir que todos 
os devedores sejam contatados antes do final do exercício corrente.  
 
5.3. Informações Gerais para a Cobrança Administrativa  

 
Seguem, abaixo, informações gerais para a Cobrança Administrativa:  
 
I. Considera-se encerrada a cobrança com a quitação do débito.  
 
II. Em caso de parcelamento, o Setor de Cobrança deve acompanhar os pagamentos.  
 
III. Havendo parcelas em atraso, o Setor de Cobrança deve reiniciar as etapas de 
cobrança anteriormente definidas. 
 
IV. Todos os contatos devem ser registrados no Sistema Coren/SC, de onde são extraídos 
relatórios para instrução de eventuais processos de cobrança.  
 
V. O Setor de Cobrança deve observar as normas de cobrança editadas pelo Cofen e 
Coren/SC. 
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VI. Todos os contatos devem ser cadastrados e controlados no Sistema Coren/SC, 
inclusive as informações quanto à emissão de boletos, à solicitação de parcelamentos e 
demais informações relevantes.  
 
5.4. Procedimentos de Cobrança Administrativa – Notificação e Inscrição em 

Dívida Ativa  

 
5.4.1. Notificação de Inscrição em Dívida Ativa  
 
Terminados os procedimentos de Cobrança Administrativa e, ainda, permanecendo o 
débito, o Coren/SC deve dar início à fase de notificação para Inscrição em Dívida Ativa 
(Modelo III).  
 
A notificação de Inscrição em Dívida Ativa deve indicar, no mínimo, o (os) valor (es) do 
(s) débito (s) discriminado (s), os dados do devedor, o prazo para a defesa - 30 (trinta) 
dias, as consequências do não pagamento, bem como a Inscrição em Dívida Ativa e a 
proposição da Execução Fiscal.  
 
As notificações ocorrerão por meio de envio de correspondência simples e ainda 
publicação de edital em diário oficial e jornal de grande circulação no Estado (Modelo 
IV) e cadastrada no Sistema Coren/SC.   
 
Com a notificação, surge o processo administrativo, que deve ser numerado 
sequencialmente, podendo tramitar na forma física ou eletrônica, sendo que este será 
indicado na Certidão de Inscrição de Dívida Ativa (Modelo VI).  
 
5.4.1.1. Prazo  
 
A notificação de Inscrição em Dívida Ativa deve ser encaminhada, preferencialmente, a 
cada dois anos, podendo, se necessário, ser realizada de forma individual. 
 
5.4.2. Inscrição em Dívida Ativa  
 
O não atendimento da notificação enseja a inscrição do débito em Dívida Ativa.  
 
O procedimento de Inscrição em Dívida Ativa deve ser realizado por sistema 
informatizado, em que é gerado o livro com os termos de abertura e encerramento e os 
Termos de Inscrição em Dívida Ativa de cada devedor, podendo ser físico ou eletrônico.  
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O Termo de Inscrição em Dívida Ativa (Modelo V) deve conter, obrigatoriamente, além 
do número do Livro e indicação da Folha, o que está disposto no § 5º do art. 2º da Lei n.º 
6.830/80:  
 
a) os dados (Registro no Coren/SC, CPF/CNPJ, categoria, endereço) do devedor, dos co-
responsáveis (no caso das empresas de enfermagem), sempre que conhecidos, o 
domicílio ou a residência de um e de outros;  
 
b) o valor originário da dívida, a forma de calcular os juros de mora e demais encargos 
previstos em lei;  
 
c) a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;  
 
d) a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como 
o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;  
 
e) a data e o número da inscrição em Dívida Ativa; e  
 
f) o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 
o valor da dívida.  
 
Os Termos de Inscrição em Dívida Ativa servem para constituir o Livro de Dívida Ativa. 
A partir do Livro, podem ser geradas as Certidões de Dívida Ativa (CDA) (Modelo VI), 
que devem conter, no mínimo, os mesmos elementos do Termo de Inscrição, sob pena de 
serem consideradas nulas.  
 
A CDA serve para instruir a Execução Fiscal, que, em face da regular inscrição do débito, 
goza da presunção de certeza e liquidez do crédito.  
 
Destaca-se que o livro pode ser impresso, sendo necessária a assinatura do presidente 
do Coren/SC ou de quem ele delegar por ato administrativo.  
 
No caso de o Livro ser gerado ou mantido virtualmente, deve ser arquivado em mídia e 
assinado digitalmente pela autoridade competente, e ainda ficar disponível para 
impressão.  
 
5.5. Protesto das CDAs 

 
Realizada a inscrição dos Créditos em Dívida Ativa, os créditos que não preencherem os 
requisitos mínimos para cobrança judicial serão encaminhados a protesto por meio do 
convênio firmado entre o Coren/SC e o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do 
Brasil – Seção Santa Catarina.   
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Ao encaminhar o título para protesto deverá o setor de cobrança providenciar o 
bloqueio de possibilidade de que o débito seja negociado na Sede ou Subseções, ou seja, 
os débitos protestados NÃO serão cobrados e/ou negociados na sede ou subseções do 
Coren/SC, devendo o devedor que estiver em tal situação ser encaminhado ao cartório 
de protestos competente. 
 
5.6. Término dos Procedimentos de Cobrança Administrativa  

 
Com a Inscrição em Dívida Ativa e a respectiva emissão do Termo de Inscrição e CDAs, e 
não havendo apontamento para protesto, encerra-se a Cobrança Administrativa, 
iniciando-se a cobrança da dívida por meio judicial, ou seja, a Execução Fiscal.  
 
O Setor de Cobrança encaminhará o processo administrativo de cobrança para o 
Departamento Jurídico.  
 
O Setor de Cobrança deve instruir o Processo de Cobrança Administrativa, no formato 
eletrônico, com as seguintes peças: Cartas de Cobrança, Notificação, Edital de 
Notificação, Termo de Inscrição em Dívida Ativa, Certidões e outras relacionadas à 
cobrança (se houver).  
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CAPÍTULO 6 – EXECUÇÃO FISCAL  
 
6.1. Definição  
 
Execução Fiscal é o instrumento judicial que se utilizam os Conselhos Regionais de 
Enfermagem para recebimento de seus créditos inscritos em Dívida Ativa.  
 
6.2. Prazo para Execução  
 
As execuções devem ser realizadas considerando-se os débitos, por devedor, sempre 
que acumularem 04 (quatro) anuidades por categoria, nos termos do art. 8º da Lei 
12.514/2011. 
 
6.3. Procedimentos para Execução Fiscal  
 
Atendidas às condições estabelecidas no item 6.2, o Departamento Jurídico, depois de 
recebida a documentação descrita no item 5.6, deve iniciar os procedimentos para a 
ação de execução, protocolando a inicial e recolhendo o valor das custas.   
 
Após o ajuizamento da execução fiscal, as informações como o número do processo e 
valor das custas devem ser repassadas ao Setor de Cobrança para alimentação no 
sistema informatizado de Dívida Ativa e financeiro.  
 
O Departamento Jurídico acompanhará o andamento do processo e se manifestará nos 
autos sempre que necessário, devendo emitir relatório anual do quantitativo de 
execuções fiscais tramitando, visando manter os setores envolvidos com a cobrança 
informados. 
 
6.4. Suspensão ou Extinção dos Processos de Execução Fiscal  
 
A negociação dos débitos devidamente ajuizados deverá ser feita exclusivamente por 
meio do Fórum de Conciliação Virtual ou com o Departamento Jurídico caso o 
profissional compareça à Sede do Regional. Havendo débitos protestados e outros 
executados as negociações devem ser em separado. Ocorrendo quitação ou 
parcelamento do débito no curso da ação, o Departamento Jurídico deve providenciar o 
pedido de extinção ou suspensão do processo conforme o caso. 
 
6.5 Audiências de Conciliação  
 
Em razão da criação do Fórum de Conciliação Virtual, pela Justiça Federal e, por se tratar 
de uma ferramenta permanente, as audiências de conciliação somente serão realizadas 
quando por determinação do Juiz Coordenador do Cejuscon de cada subseção judiciária. 
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CAPÍTULO 7 – CONCEITOS  

 
Os conceitos abaixo descritos listam vários termos técnicos, administrativos e 
financeiros, que elucidam e explicam as palavras e têm o objetivo de padronizar, no 
âmbito do Coren/SC, os conceitos empregados na esfera do exercício da cobrança dos 
débitos (anuidades e multas de infração e eleição).  
 
• Acréscimos Legais – são os percentuais provenientes de multa e juros de mora 
aplicados sobre o valor original da anuidade e da Multa Ética e Eleitoral, não liquidados 
no vencimento, determinados em lei.  
 
• Adimplência – é a condição de estar em dia com as obrigações financeiras perante o 
Coren/SC.  
 
• Anuidade – é o tributo devido, anualmente, pelo profissional de enfermagem e pelas 
empresas com registro ativo.  
 
• Arquivo de Retorno Bancário – é o arquivo eletrônico recebido diariamente do 
banco e que contém os pagamentos realizados pelos profissionais, tanto no que se refere 
aos boletos administrativos, quanto os financeiros (anuidades e multas). 
 
• Atualização Monetária – ajuste realizado periodicamente com o objetivo de 
compensar a perda do valor da moeda.  
 
• Boleto Bancário ou Guia de Pagamento – é o documento utilizado para pagamento 
de anuidade, da Multa Ética ou Eleitoral.  
 
• Certidão de Dívida Ativa (CDA) – documento que certifica a inscrição do crédito 
tributário na Dívida Ativa do Coren/SC.  
 
• Custas Judiciais – são as despesas decorrentes de um processo judicial determinadas 
por lei, podendo ser iniciais, intermediárias, finais e outras, conforme normas do poder 
judiciário.  
 
• Decadência – perda do direito de inscrever o crédito tributário em Dívida Ativa. 
 
• Dívida Ativa – é o montante de débitos decorrentes das anuidades e multas inscritas 
em livro próprio.  
 
• Edital de Notificação – é o ato pelo qual se notifica, por meio de Diário Oficial ou 
jornal de grande circulação, os devedores que não forem localizados para que 
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compareçam ao Conselho Regional de Enfermagem, com a finalidade de regularizarem 
sua situação ou ainda, de que tais débitos poderão ser inscritos em Dívida Ativa. 
 
• Foro Competente – é a base territorial onde a Execução Fiscal deve ser proposta.  
 
• Fato Gerador – é a ocorrência de um fato definido por lei que autoriza e motiva a 
cobrança de determinado tributo.  
 
• Fórum de Conciliação Virtual – ferramenta disponibilizada on line pela Justiça 
Federal da Quarta Região, que possibilita a negociação de débitos em execução fiscal por 
meio eletrônico. A tramitação do fórum só pode ser acessada pelo login e senha de um 
dos advogados ou pelo executado. 
 
• Inadimplência – é a condição de estar em atraso com as obrigações financeiras 
perante o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina.  
 
• Inscrição em Dívida Ativa – procedimento administrativo pelo qual o crédito é 
incluído na Dívida Ativa do Coren/SC, mediante registro em livro próprio.  
 
• Juros de Mora – taxa percentual sobre a obrigação principal não liquidada no 
vencimento.  
 
• Livro de Dívida Ativa – é um livro específico no qual são inscritos os devedores do 
Coren/SC.  
 
• Multa – penalidade de natureza pecuniária aplicada sobre o valor do débito não pago 
dentro do prazo de vencimento e fixada em termos percentuais.  
 
• Multa Eleitoral – penalidade de natureza pecuniária aplicada ao profissional de 
enfermagem eleitor, que deixa de votar na eleição do Conselho Regional de Enfermagem 
em que estiver registrado e não apresenta justificativa dentro do prazo legal ou, então, a 
justificativa não é acolhida.  
 
• Multa Ética – penalidade de natureza pecuniária e disciplinar aplicada ao profissional 
de enfermagem em face do cometimento de irregularidades no exercício da profissão, 
sempre precedida do competente processo.  
 
• Mutirão de Conciliação – evento promovido pelo Poder Judiciário para a realização 
de audiências de conciliação, visando a resolução de questões jurídicas de forma 
amigável, isto é, por meio de acordo entre as partes.  
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• Notificação – documento pelo qual é dado conhecimento do débito ao devedor, bem 
como para conceder prazo determinado para regularização, sob pena da inscrição em 
Dívida Ativa e posterior Execução Fiscal ou envio à protesto.  
 
• Petição Inicial de Execução Fiscal – requerimento dirigido ao juiz competente, 
propondo uma Execução Fiscal.  
 
• Prescrição – é a perda do direito de cobrar o crédito inscrito em Dívida Ativa.  
 
• Prescrição Intercorrente – prescrição ocorrida no curso do processo de Execução 
Fiscal quando o processo permanecer paralisado por mais de 5 (cinco) anos, pendente 
de ato de competência do Coren/SC, sendo na maioria das vezes pela não localização do 
devedor. 
 
• Processo Administrativo de Cobrança – conjunto de procedimentos e atos formais 
que tem por objetivo demonstrar o lançamento do crédito, bem como caracterizar a 
inadimplência, para efeitos legais, de Inscrição na Dívida Ativa e Execução Fiscal.  
 
• Termo de Confissão e Reconhecimento de Dívida – documento por meio do qual o 
devedor inadimplente reconhece o seu débito e firma acordo com o Coren/SC para a 
quitação nos prazos e nas condições preestabelecidos.  
 
• Termo de Inscrição em Dívida Ativa – documento por meio do qual se procede ao 
registro do crédito em Dívida Ativa, dele constando informações sobre o crédito exigível, 
bem como os dados do devedor, possibilitando ao Coren/SC a proposição da Execução 
Fiscal.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE COBRANÇA 
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APÊNDICE B – MODELOS DE FORMULÁRIOS 

 
Modelo I – Carta de Cobrança Administrativa  
 
Prezado (a) Profissional de Enfermagem, 
 
Ao verificarmos nossos registros, não constatamos a liquidação da anuidade do ano de XXXX. 
 
Esclarecemos que o prazo de pagamento da anuidade encerrou-se em 31 de maio e que, de 
acordo com a legislação vigente, após essa data, quem estiver em débito estará em situação 
irregular para o exercício da enfermagem.  
 
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, pedimos desconsiderar este aviso, contatando-nos, 
todavia, para confirmação da baixa do débito em nosso sistema. 
 
Para outros esclarecimentos, consulte-nos através do e-mail xxxxx@corensc.org.br ou pelo 
telefone/fax (048) 3224-9091. 
 
 
Modelo II – Carta de Cobrança Administrativa  

 
Prezado (a) Profissional de Enfermagem, 
 
Ao verificarmos nossos registros, não constatamos a liquidação do débito relativo à anuidade do 
ano de XXXX. 
 
Lembramos que, por disposições legais, o Coren/SC, gradativamente, adotará as providências 
exigidas em relação aos devedores, como inscrição em Dívida Ativa, Cobrança Judicial, bem como 
outras medidas administrativas. 
 
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, pedimos desconsiderar este aviso, contatando-nos, 
todavia, para confirmação da baixa do débito em nossos assentamentos. 
 
Se houver dificuldades para a quitação do valor da anuidade de uma só vez, o colega poderá 
contatar o Coren/SC através do e-mail xxxx@corensc.org.br, pelo telefone/fax (048) 3224-9091 
ou procurar qualquer uma das Subseções para que possamos encontrar a melhor forma de 
regularizar a pendência, com base nas normas legais vigentes. 
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Modelo III – Notificação Extrajudicial com REFIS VIGENTE:  
 
Prezado (a) Profissional de Enfermagem, 
 
Constatamos algumas irregularidades quanto as suas obrigações junto ao Conselho Regional de 
Enfermagem de Santa Catarina - Coren/SC, conforme listagem de débitos descrita abaixo. 
Informamos que as referidas irregularidades financeiras foram verificadas no período de ______ 
(ano) a ______ (ano). Os demais exercícios não foram analisados. 
 
Assim, vimos notificá-lo (a) para que, no PRAZO IMPRORROGAVEL DE 30 (trinta) DIAS do 
recebimento desta, promova a regularização do referido débito fiscal ou apresente defesa 
administrativa, junto ao Departamento de Atendimento ao Profissional, evitando assim, a 
inscrição em Divida Ativa e posterior protesto ou ajuizamento da Execução Fiscal, a qual incluirá, 
também, o pagamento das custas judiciais, honorários advocatícios e demais encargos legais. 
 
Para facilitar a pagamento, estamos colocando a sua disposição o Programa de Recuperação 
Fiscal (REFIS), o qual tem tempo limitado de vigência. O Programa possibilita a exclusão de juros 
e multa, bem como o parcelamento do seu débito. Salientamos que decorrido esse prazo os 
valores estão sujeitos a correção e atualização monetária.  
 
No entanto, se estiver em dia com as obrigações referidas, solicitamos que entre em contato com 
o Conselho, por melo dos telefones abaixo, para tomarmos as providências cabíveis e 
procedermos a regularização cadastral, desconsiderando a presente notificação. 
 
Ressaltamos que caso tenha ocorrido negociação, com prazo a vencer, ela deve ser 
rigorosamente cumprida, evitando da mesma forma o ajuizamento citado. Aguardamos seu 
contato. 
 
Aproveitamos para lembrá-lo (a) de manter seus dados cadastrais sempre atualizados no 
Coren/SC. 
 
Mais informações podem ser obtidas na Sede, por melo do telefone (48) 3224 9091 com o 
Departamento de Atendimento ao Profissional, ou nas Subseções: Blumenau (47) 3222 3524, 
Caçador (49) 3563 8545, Chapecó (49)3323 6470, Criciúma (48) 3439 5274, Joinville (47) 3423 
4132 ou Lages (49) 3224 7818. 

 
Imo (a) 
Sr. (a) 

Inscrição Categoria Taxa Ano Parcela Vencimento Valor 
(R$) 

Boleto 
 

        
 

 

 
 

Procurador Coren/SC 
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Modelo III – Notificação Extrajudicial SEM REFIS VIGENTE:  
 
Prezado (a) Profissional de Enfermagem, 
 
Constatamos algumas irregularidades quanto as suas obrigações junto ao Conselho Regional de 
Enfermagem de Santa Catarina - Coren/SC, conforme listagem de débitos descrita abaixo. 
Informamos que as referidas irregularidades financeiras foram verificadas no período de ______ 
(ano) a ______ (ano). Os demais exercícios não foram analisados. 
 
Assim, vimos notificá-lo (a) para que, no PRAZO IMPRORROGAVEL DE 30 (trinta) DIAS do 
recebimento desta, promova a regularização do referido débito fiscal ou apresente defesa 
administrativa, junto ao Departamento de Atendimento ao Profissional, evitando assim, a 
inscrição em Divida Ativa e posterior protesto ou ajuizamento da Execução Fiscal, a qual incluirá, 
também, o pagamento das custas judiciais, honorários advocatícios e demais encargos legais. 
 
No entanto, se estiver em dia com as obrigações referidas, solicitamos que entre em contato com 
o Conselho, por melo dos telefones abaixo, para tomarmos as providências cabíveis e 
procedermos a regularização cadastral, desconsiderando a presente notificação. 
 
Ressaltamos que caso tenha ocorrido negociação, com prazo a vencer, ela deve ser 
rigorosamente cumprida, evitando da mesma forma o ajuizamento citado. Aguardamos seu 
contato. 
 
Aproveitamos para lembrá-lo (a) de manter seus dados cadastrais sempre atualizados no 
Coren/SC. 
 
Mais informações podem ser obtidas na Sede, por melo do telefone (48) 3224 9091 com o 
Departamento de Atendimento ao Profissional, ou nas Subseções: Blumenau (47) 3222 3524, 
Caçador (49) 3563 8545, Chapecó (49)3323 6470, Criciúma (48) 3439 5274, Joinville (47) 3423 
4132 ou Lages (49) 3224 7818. 

 
Imo (a) 
Sr. (a) 

Inscrição Categoria Taxa Ano Parcela Vencimento Valor 
(R$) 

Boleto 
 

        
 

 

 
 

Procurador Coren/SC 
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Modelo IV – Edital para Notificação de Devedores (Diário Oficial da União - DOU e 
Jornal de maior circulação do Estado) 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

Anuidades 2010 a 2013 

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, em cumprimento ao Código 

Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), vem através do presente edital, NOTIFICAR os 

profissionais que se encontram em débito com a Autarquia, em relação às anuidades do período de 

2010 a 2013, conforme relatório de 21/10/2013, para no prazo de 30 (trinta) dias contados dessa 

publicação, comparecerem ao Conselho Regional (sede ou subseções) a fim pagar, parcelar ou 

apresentar defesa relativa aos débitos apurados, sob pena de inscrição em Dívida Ativa e posterior 

ajuizamento de Execução Fiscal. 

Ressaltamos que caso tenha ocorrido negociação, com prazo a vencer, esta deve ser rigorosamente 

cumprida, evitando da mesma forma o ajuizamento acima e se estiver em dia com as obrigações 

referidas, desconsidere a presente notificação. 

Consulte este edital na íntegra, com o número de inscrição dos profissionais com pendência, na página 

http://www.corensc.gov.br/?c=f&t=10&cod=114  

Mais informações podem ser obtidas, na sede, por meio do telefone (48)3224.9091, com o 

Departamento de Atendimento ao Profissional ou nas Subseções: Blumenau(47)3222.3524, 

Caçador(49)3563.8545, Chapecó(49)3323.6470, Criciúma(48)3439.5274, Joinville(47)3423.4132 ou 

Lages(49)3224.7818. 

Florianópolis, 13 de novembro de 2013. 

Dra. Felipa Rafaela Amadigi 

Presidenta do Coren/SC 

 
 

http://www.corensc.gov.br/?c=f&t=10&cod=114
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Modelo V – Termo de Inscrição em Dívida Ativa  
 

 

 TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA Nº _____/20___ 

 

Por este instrumento, lavrado do Livro __________ de Registro de Dívida Ativa, consta _____________ - 

CPF: ___.___.___ - __ domiciliado(a) a ______________ (endereço completo) como devedor(a), nesta 

data, ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Santa Catarina – Coren/SC, conforme 

processo administrativo número _______________ /20__ , cuja inscrição foi feita em __/__/20___, da 

importância de R$ _____ (___________________), referente aos encargos legais abaixo discriminados, 

com base na Constituição da República Federativa do Brasil, arts. 149 e 150; no art. 15 inciso Xl, 

da Lei nº 15.905 de 12 de julho de 1973; na Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980 e na Lei n° 

10.522 de 19 de julho de 2002. 

 

Ano - 

Debito 

Termo 

Inicial 

Valor 

Original 

Valor 

Corrigido 

Juros  Multa Total 

       

Total  

 
 
Sobre o Valor Original do débito, corrigido pelo IGP-M, incidirá multa de 10% e juros de 1% ao mês, 

relativo aos períodos de _____ e ____, calculados separadamente, nos termos do parágrafo 21 do artigo 10 da 

Lei n° 6.994/82, regulamentada pelo Dec. n° 88.147/83. 

 

A partir de 2012, sobre a Valor Original do débito corrigido pelo IGP-M, incidirá multa de 2% e juros de 

1% ao mês, nos termos da Lei no 12.514/2011 e Resolução Cofen n°414/2011. 

 
Florianópolis (SC), ____ de ________ de 20___ 

 
 

Enfa. _________________ 
Coren/SC _____________ 

Presidente 
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Modelo VI – Certidão de Dívida Ativa (CDA) 
 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº _____/20___ 

 

Por este instrumento, lavrado do Livro __________ de Registro de Dívida Ativa, consta _____________ - 

CPF: ___.___.___ - __ domiciliado(a) a ______________ (endereço completo) como devedor(a), nesta 

data, ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Santa Catarina – Coren/SC, conforme 

processo administrativo número _______________ /20__ , cuja inscrição foi feita em __/__/20___, da 

importância de R$ _____ (___________________), referente aos encargos legais abaixo discriminados, 

com base na Constituição da República Federativa do Brasil, arts. 149 e 150; no art. 15 inciso Xl, 

da Lei nº 15.905 de 12 de julho de 1973; na Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980 e na Lei n° 

10.522 de 19 de julho de 2002. 

 

Ano - 

Debito 

Termo 

Inicial 

Valor 

Original 

Valor 

Corrigido 

Juros  Multa Total 

       

       

Total  

 
 
Sobre o Valor Original do débito, corrigido pelo IGP-M, incidirá multa de 10% e juros de 1% ao mês, 

relativo aos períodos de _____ e ____, calculados separadamente, nos termos do parágrafo 21 do artigo 10 da 

Lei n° 6.994/82, regulamentada pelo Dec. n° 88.147/83. 

 

A partir de 2012, sobre a Valor Original do débito corrigido pelo IGP-M, incidirá multa de 2% e juros de 

1% ao mês, nos termos da Lei no 12.514/2011 e Resolução Cofen n°414/2011. 

 
Florianópolis (SC), ____ de ________ de 20___ 

 
 

Enfa. _________________ 
Coren/SC _____________ 

Presidente 
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Modelo VII – Termo de Confissão e Reconhecimento de Dívida  
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APÊNDICE C – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 
Para ampliar e atualizar conhecimentos acerca da cobrança de anuidades e multas 
devidas ao Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina pelos profissionais ou 
outros devedores, é necessário conhecer a legislação e a jurisprudência aplicável à 
matéria:  
 
a) Lei n.º 12.514/2011 (Trata da cobrança de anuidades).  
b) Lei n.º 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional).  
c) Lei n.º 6.206, de 7/5/1975 (Dá valor de documento de identidade às carteiras 
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional).  
d) Lei n.º 6.830, de 22/9/1980 (Lei de Execução Fiscal).  
e) Lei n.º 9.289/1996 (Dispõe sobre as custas devidas à União na Justiça Federal).  
f) Lei n.º 10.406/2002 (Institui o Código Civil).  
g) Lei n.º 5.905/1973 (Cria o Conselho Federal de Enfermagem, define as atribuições do 
Enfermeiro e do técnico em Enfermagem e dá outras providências).  
h) Súmula n.º 66, de 4/2/1993, do Superior Tribunal de Justiça (Compete à Justiça 
Federal processar e julgar Execução Fiscal promovida por conselho de fiscalização 
profissional).  
i) Súmula n.º 314, de 8/2/2006, do Superior Tribunal de Justiça (Em Execução Fiscal, 
não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se 
inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente).  
j) Resoluções que fixam valores e estabelecem critérios de cobranças e parcelamentos 
de débitos, instituídas pelo Conselho Federal de Enfermagem e pelo Conselho Regional 
de Enfermagem de Santa Catarina.  
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