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          Orientações sobre Anuidades

Anuidades da Fisioterapia e 
da Terapia Ocupacional
Os conselhos profissionais foram criados para proteger a sociedade e garantir 
o bom exercício das profissões. Dessa forma, para que sejam autossustentá-
veis, as Leis nºs 6.316/1975 e 12.514/2011 asseguram o direito à fixação de 
anuidades, taxas, emolumentos e multas atribuíveis aos profissionais e pesso-
as jurídicas circunscricionados nessas entidades.

VOCÊ SABIA? 
Todo ano o COFFITO publica uma resolução que determina o valor da 
anuidade daquele período. 

LEGISLAÇÃO SOBRE AS ANUIDADES DOS CONSELHOS 
PROFISSIONAIS

Em 2011, a Lei nº 12.514 deu nova redação à normativa que trata das contri-
buições devidas aos conselhos profissionais, entre elas:

 ⃝ Assegurar o direito dos conselhos profissionais à fixação de valores.
 ⃝ Determinar que os conselhos deverão cobrar  multas por violação da 

ética.
 ⃝ A  Lei explica que o fator gerador da anuidade é a existência de inscri-

ção no conselho, ainda que por tempo limitado.
 ⃝ Fixação dos valores máximos das anuidades a serem cobradas aos 

profissionais de nível superior, em até R$500,00 – corrigido anual-
mente pelo INPC.

 ⃝ Reajuste anual de acordo com a variação integral do INPC.
 ⃝ Parcelamento mínimo em 5 vezes.
 ⃝ Autonomia aos conselhos  para determinar o valor exato da anuida-

de, criação de regras para recuperação de crédito, e isenção e des-
contos para pagamentos antecipados.

A Lei n° 6.316/1975 determina que 80% do valor da anui-
dade seja repassado ao CREFITO e 20% ao COFFITO.
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FIQUE ATENTO AOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI N° 12.514/2011
□□ Os conselhos profissionais poderão deixar de promover cobrança judi-

cial de valores inferiores a 10 vezes o valor da anuidade.

□□ Os conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anui-
dades inferiores a 4 vezes o valor da anuidade.

Anuidade 2018 do Sistema 
COFFITO/CREFITOs
O valor da anuidade de 2018 foi definido pela Resolução-COFFITO nº 487, pu-
blicada no dia 7 de novembro de 2017.

PAGAMENTO

Em 2018, o valor a ser pago pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional e 
pelas pessoas jurídicas foi fixado em R$475,00.  Neste ano,  seguindo  a regra 
aplicada em 2017, o profissional terá um desconto maior no pagamento à vista, 
com margens entre 15%, 10% e 5%. Em 2016, só eram aplicados os percentuais 
de 10% e 5%. 
Veja abaixo as maneiras de realizar o pagamento: 

 ⃝ À vista com 15% de desconto = R$403,75.  Este valor será concedido 
aos pagamentos realizados até o último dia útil de janeiro de 2018.

 ⃝ À vista com 10% de desconto = R$427,50. Este valor será concedido 
aos pagamentos realizados até o último dia útil de fevereiro de 2018.

 ⃝ À vista com 5% de desconto = R$451,25 até o último dia útil de março 
de 2018.

 ⃝ Em 5 parcelas mensais e sucessivas de R$95,00, sem juros,  da seguin-
te forma:

□□ 1ª parcela = vencimento no último dia útil de janeiro de 2018.
□□ 2ª parcela = vencimento no último dia útil de fevereiro de 2018.
□□ 3ª parcela = vencimento no último dia útil de março de 2018.
□□ 4ª parcela = vencimento no último dia útil de abril de 2018.
□□ 5ª parcela = vencimento no último dia útil de maio de 2018.
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QUEM DEVE PAGAR A ANUIDADE?

Pessoas Físicas
                      Fisioterapeutas                           Terapeutas Ocupacionais

Registro Profissional Secundário é obrigatório aos profissionais que exercem 
a profissão na área de abrangência de outro CREFITO. O valor da anuidade 
referente ao registro secundário corresponde a 25% do valor da anuidade es-
tabelecida pelo COFFITO.

Pessoas Jurídicas
Empresas com registro de CNPJ e com atividade-base de serviços de Fisiotera-
pia e ou de Terapia Ocupacional.

Filiais ou representações jurídicas instaladas em circunscrição de Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional diversa daquela de sua sede 
também são obrigadas ao pagamento da anuidade, devido na razão de 50% 
da estabelecida para a matriz, independentemente do pagamento realizado 
por esta.

INADIMPLÊNCIA 

A inadimplência ou atraso no pagamento das parcelas implicará aplicação de 
multa no percentual de 2% e juros de mora de 12% ao ano, calculados e acres-
centados sobre o valor do débito corrigido monetariamente pelo INPC. 

EMOLUMENTOS DE 2017
 ⃝ Inscrição de pessoa física = R$140,00
 ⃝ Inscrição de pessoa jurídica = R$252,00
 ⃝ Expedição e substituição da Carteira Profissional (ou segunda via) = 

R$140,00
 ⃝ Expedição e substituição da Cédula de Identidade (ou segunda via) = 

R$30,00
 ⃝ Certidão ou Certificado de Registro = R$83,00
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FIQUE DE OLHO!

□□ Primeiro registro profissional ou de pessoa jurídica terá anui-
dade proporcional aos meses de exercício relativos ao período 
em que passar a viger a inscrição. 

□□ INADIMPLENTES: os devedores inadimplentes serão inscritos 
em livro próprio da dívida ativa, especificando-se débitos de 
quaisquer espécies relativos a anuidades, taxas, emolumentos 
e multas. Com a formação da dívida ativa, poderão ser realiza-
das cobranças administrativas e a execução judicial. 

□□ Multa: ao infringir a Lei Federal nº 6.316/1975 ou o ato nor-
mativo do COFFITO, após os devidos ritos processuais, poderão 
ser fixadas multas de até 10 vezes o valor da anuidade vigente. 
Este valor pode ser aplicado em dobro em caso de reincidência. 

No site do COFFITO você pode encontrar as leis e resoluções sobre 
o tema: Lei n° 12.514/2011; Lei n° 6.316/1975; Resolução-COFFITO 
n° 487/2017. Acesse www.coffito.gov.br
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ENTENDENDO O FLUXOGRAMA DA
ARRECADAÇÃO DAS ANUIDADES

COFFITO PUBLICA RESOLUÇÃO DAS 
ANUIDADES ANUALMENTE.

CREFITO NOTICIA AS FORMAS DE 
PAGAMENTO E REALIZA O ENVIO 
DOS BOLETOS AOS PROFISSIONAIS.

O PROFISSIONAL PODE ESCOLHER A MELHOR 
MANEIRA DE REALIZAR O PAGAMENTO (PAG.8).

EM CASO DE ATRASO DA ANUIDADE, 
OS CREFITOS PODEM ENVIAR NOVAS
 NOTIFICAÇÕES DE COBRANÇA.

O CREFITO DEVERÁ 
INSCREVER O PROFISSIONAL 
NO CADASTRO DE DÍVIDA 
ATIVA.

PODERÃO SER APLICADAS MULTAS 
OU COBRANÇAS JUDICIAIS PELOS 
CREFITOS.
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FLUXO 
ENVIO DE BOLETO DE ANUIDADE AO PROFISSIONAL

À VISTA COM 15% DE DESCONTO, 
ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE 
JANEIRO DE 2018.

Parcela única

À VISTA COM 10% DE DESCONTO, 
ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE 
FEVEREIRO DE 2018.

À VISTA COM 5% DE DESCONTO, ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE MARÇO DE 
2018.

Em 5 parcelas
1ª PARCELA ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE JANEIRO DE 2018.

2ª PARCELA ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE FEVEREIRO DE 2018.

3ª PARCELA ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE MARÇO DE 2018.

4ª PARCELA ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE ABRIL DE 2018.

5ª PARCELA ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE MAIO DE 2018.

O CREFITO deverá enviar 
o boleto aos profissionais, 
respeitando as alternativas 
de pagamento abaixo!
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FLUXO DE RECOBRANÇA 

Utilizando a Resolução-COFFITO nº 388/2011, que institui a Política Nacional de 
Recuperação de Crédito Tributário no âmbito do Sistema COFFITO/CREFITOs.

Atenção!
□□ O benefício será concedido aos profissionais 

inscritos na Dívida Ativa da União. 

□□ A adesão à política de recuperação de crédito 
está condicionada a inexistência de parcela-
mentos anteriores que não foram pagos.

Débitos com atraso entre 1 e 2 anos = 
pagamento em 12 parcelas

Débitos com atraso entre 2 anos e 1 dia até 4 anos = 
pagamento em 24 parcelas

Débitos com atraso entre 4 anos e 1 dia até 5 anos = 
pagamento em 36 parcelas

Débitos com atraso de 5 anos e 1 dia ou mais = 
pagamento em 48 parcelas

OPÇÕES DE PARCELAMENTO

No mesmo ano: dívidas não pagas no ano corrente po-
derão ser parceladas em até nove vezes, além das que 
já estão previstas em resolução específica, 
mediante requerimento formal.
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 ⃝ Os valores serão corrigidos no momento da solicitação do parcela-
mento, conforme estabelecidos nas normativas do COFFITO.

 ⃝ As parcelas serão pagas por meio de boleto bancário e serão acresci-
das de juros compensatórios com taxa igual ao que é praticado pela 
SELIC.

 ⃝ Atrasos implicarão a continuidade da execução fiscal.

 ⃝ Reparcelando: No caso de inadimplência do débito reparcelado, já ins-
crito na Dívida Ativa da União, será realizada execução fiscal de todo o 
valor confessado e não quitado. 

VEJA O QUE DIZ A LEI SOBRE DÍVIDA ATIVA

“A Dívida Ativa é o cadastro de débitos com o Poder Público não pagos espon-
taneamente pela pessoa física ou jurídica responsável para tanto, depois de 
esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferi-
da em processo regular.

A sua inscrição dá a estas dívidas certeza, liquidez e exigibilidade. Requisitos 
necessários para que seja possível cobrar o crédito judicialmente, ou seja, em 
processo de Execução Fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/1980.

A previsão legal para inscrição na Dívida Ativa pode ser encontrada no Código 
Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966, artigos 201 e seguintes) e na Lei que 
estatuiu as Normas Gerais de Direito Financeiro (Lei nº 4.320/1964, artigo 39).”

NÃO ESQUEÇA! 
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ANEXO 

Nesta Cartilha, você pode conferir de forma resumida um pouco mais sobre as 
resoluções  e leis que tratam sobre anuidades e demais taxas e emolumentos 
obrigatórios. Se quiser aprofundar mais o seu conhecimento sobre o tema, 
acesse o site do COFFITO (www.coffito.gov.br) e visite a seção de legislação. 

Para ajudá-lo,  veja abaixo as resoluções que foram utilizadas neste material.

 ⃝ Lei n0 4.320/1964: art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza 
tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exer-
cício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentá-
rias. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.735, de 1979).

 ⃝ Lei n0 5.172/1966: art. 201. Constitui dívida ativa tributária a prove-
niente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição 
administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para 
pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regu-
lar. Veja também os artigos seguintes.

 ⃝ Lei n0 6.316/1975:  cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e dá outras providências.

 ⃝ Lei n0 6.830/1980: dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da 
Fazenda Pública, e dá outras providências.

 ⃝ Lei n0 12.514/2011: trata das contribuições devidas aos conselhos pro-
fissionais em geral.

 ⃝ Resolução-COFFITO n0 487/2017: dispõe sobre a fixação de valores 
para anuidades, taxas, emolumentos e multas, atribuíveis e devidos 
pelos profissionais e pessoas jurídicas circunscricionados perante a 
entidade, a serem arrecadados pelos Conselhos Regionais de Fisiote-
rapia e Terapia Ocupacional no exercício do ano de 2018, e dá outras 
providências.

 ⃝ Resolução-COFFITO n0 388/2011: institui a Política Nacional de Recu-
peração de Crédito Tributário no âmbito do Sistema COFFITO-CREFI-
TOS.
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