
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
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Processo nº GNOME-65.20143.08.0044
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0 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, já qualificado nos autos da Ação de %ecuçâo

Fiscal movida pela UNIÃO FEDERAL por seus Procuradores regLªermente
constituídos. podendo ser localizados na Procuradoria Geral do Municipio cujo
endereço segue inserido no rodapé da presente peça, vem à elevada preâença de
Vossa Excelência expor e requerer o que segue: *“

%%; Ll

Como se afere dos autos, o Executado ofertou Exceção de Pre-Executividede,
tendo como objeto alcançar a improcedência da presente Ação Executiva,

Denota—se, outrossim, que a questão suscitada em referido incidente processual
ainda não se encontra apreciada definitivamente.

Ocorre que o Municipio Executado possui interesse em aderir ao programe de
Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, estabelecido pela MP nº 778, de
16 de maio de 201? (PREM), consoante Instrução Normativa RFB n.“ 1710. de 07
de junho de 2017, como forma de saldar eventual débito fiscal de sua
responsabilidade mediante redução de juros e multa de mora prevista na norma
especifica, Entretanto. para que o Ente Público Executado possa aderir ao aludido
programe, faz-se necessário, por exigência normativa. que promove pedido de
renúncia eo direito sobre o qual se funda o referido incidente processual

promovido, nos moldes do artigo 4º, ªlª, da aludida instrução NormativaI X

Rue Derly Nei-ty Vem/cet, 445 — Centro - Sente Teresa —- ES — CEP 23650-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

Diante do exposto, visando cumprir todos os requisitos impºstos na MP n.“, de
2017, comparece à elevada presença de Vossa Excelência para renunciar

ao direito sobre o qual se funda a Exce ão derPre-Executivídade
ofertada nestes autos, a fim de gue aurtam os devidos efeitos I_agªis &
iuridicos, na sentido ,de viabilizar a adesão do Ente Pública Executado ao
Qrograma de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, estabelecido
pela MP n.D 718. de 16 de maio de 2017 IPREMI, consoante instrução
Normativa RFB n.º 1_71D,_de D? de junho de 2017.

N. Termos.
P. deferimento..

Santa Teresa/Es, 21 de julho de 2017.I I
“Hªº—“JF"“JS;-AFM“ “»

Prºm-ir dor Juridico Municipal
GABIES 9.055

Rua Darly Nany Vieri/Imei, 446 —- Centro — Santa Teresa — ES — CEP 29650—000
' r— rªm “salmon ” CNPJ: 27.16?.444f0001—72— Site.-www.saniateresa.es.gov.br
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Processo : DDDDBm—65.2014.E.DB.DD44Petição Inicial : 201400535134 Situação : Trªmite:-ido
Ação : Execução Fiecal Natureza : Execuções Fiscais Federais Data de Ajuizamento: 30/04/2014

Número coa.- ar:-3535524; 1014
Vara: SANTA TERESA - VARA ÚNICA
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C) MUNICIPIO DE SANTA TERESA-ES
999992/E5 - REPRESENTANTE LEGAL
9055/ES - ALEXANDRE DE ASSIS ROSA

Errequente
A UNIAO

99999355 * REPRESENTANTE LEGAL

Juiz: ALCEMIR DDE SANTOS PIMENTEL

Decisão

ESTADO oo ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

SANTA TERESA - VARA ÚNICA

Número do Processo: (1000848-65.2014.8.08.0044
Requerente: A UNIAO
Requerido: O MUNICIPIO DE SANTA TERESA-Es

DECISÃO

Trata—se de Exceção de Pre-executividade em que o Municipio de Santa
Teresa, alega, em suma que celebrou contrato com a URBIS — instituto de Geetâo
Pública, visando a recuperação de créditos perante a Receita federal, e tendo em vieta
que a Lei ESDE/QT, atrai/ee dos eu art,. 13 acrescentou a alinea "h" ao inciso I, do artigo
12 da Lei 8212/91. trocando o exercante de mandato eletivo segurado obrigatório do
Regime de previdência social, obrigando ao Prefeitura a contribuir 20% sobre oe
subsídios de prefeito, vice —prefeito e vereadores. Porém a questao controvertida. E em
decorrência disso seus valores não estão coneciidados. não se encontram exigíveis e
muito menos líquidos e certos., face a discussão judicial. Como pedido aiternativo
requer a euspeneão do feito.

Ideªl Zi/O'T/EOI'TIZIZ
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Impugnação por parte da União de fls. 23/24. Nova manifestação de fls.
34.

É o relatorio. Passo a Fundamentar.

Ao analisar os fatos vejo que assiste razao a parte autora.

No caso, a União alega que não cabe exceção de pre-executividade em
função de não se permitir dilação probatória como seria pertinente num embargos do
devedot

Antes de garantir o juízo. o executado poderá alegar matérias com a
finalidade de demonstrar que a execução não preenche todos os requisitos legais,
sendo que tal manifestação feita através de simples petição foi denominada pela
doutrina e pela jurisprudência de Exceção de Pre—executividade que decorre do
principio do devido processo legal, principio do contraditório e o principio da ampla
defesa, todos previstos no art. 5“, LIV. LV. XXXV da Constituição Federal.

Ou seja, é um meio de defesa incidental aceito pelos Tribunais.

O art. 15, 5 tº, da LEF determina que "não são admissíveis embargos do
executado antes de garantida a execução", contudo, isto não impede a apresentação
de Exceção de Pre—executividade.

Dessa forma, tal meio processual resultou de construção da doutrina e da
jurisprudência, uma vez que não há dispositivo legal que estabeleça tal modalidade de
defesa. Contudo, tal instrumento está embasado na Constituição Federal, através dos
seguintes princípios:

lnafastabilidade do controle judicial — Art. 5“, inciso XXXV. "a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito";

Contraditório e ampla defesa - Art. 5º. "LlV —— ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” e “LV - aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

Sobre o conceito de exceção de pre—executividade já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade a espécie excepcional
de defesa especitica do processo de execução, admitida. conforme entendimento da
Corte, nas hipóteses em que a nulidade do titulo possa ser verificada de plano, bem
como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais
e as condições da ação1 desde que desnecessária a dilação probatória" (REsp
915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA. DJ
25/11/2007),

Poderá ser alegada a ausência das condições da ação ou na inexistência
de pressupostos de constituição e desenvolvimento valido do processo executivo.

No que tange as condições da ação, determina o Código de Processo Civil, art. 485.
inciso IV e Vl. quando ausentes os pressupostos processuais de constituição e
desenvolvimento regular do processo e das condições da ação: possibilidade juridica,
legitimidade das partes e interesses processual.

A legitimidade consiste na pertinência subjetiva de demanda, constando as partes
legalmente competentes para o pólo ativo (autor da ação) e para o polo passivo (reu da

tdo-4 2IíD'7/20l7 [2:l5
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O interesse de agir é demonstrado no sentido de que para propor ou contest
necessário ter interesse e legitimidade consiste no binômio necessidade/utilidade

A utilidade significa que a ação e capaz de trazer resultado útil para as partes, sendo
que a necessidade significa que é imprescindível a tutela jurisdicional para que o autor
possa obter o resultado desejado.

Portanto, a utilidade se insere na propria necessidade. por isso, deve ser perguntado: a
ação proposta e adequada para a tinalidade a que ela se destina?

Por fim, deve ocorrer a possibilidade jurídica do pedido.

Nessa linha, posiciona—se o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a "exceção
de pre—executividade e servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de
oficio pelo juiz, como es atinentes a liquidez do titulo executivo. os pressupostos
processuais e as condições da ação executiva"

Ou seja, devem ser apresentadas matérias de ordem públicas conhecidas de oficio
pelo juiz. caso contrário, a parte deverá aguardar penhora para interposição de
embargos, ou efetuar depósito ou requerer fiança bancária para interpor embargos,
através dos quais poderá alegar toda matéria útil à sua defesa, nos termos do art. 16, 5
lª' da Lei de Execuções Fiscais. ora transcrito:

"Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

l- do depósito;

H « da juntada de prova da dança bancária;

HI » da intimação da penhora.

5 “Iº - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

5 2ª - No prazo dos embargos, o executado deverà alegar toda matéria útil a defesa,
requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a
critério do juiz, até o dobro desse limite”.

Assim. inobstante a via eleita não ser a adequada. Acontece que existe uma discussão
nos Tribunais, inclusive nos Tribunais Superiores, de que está sendo reconhecida que
parte dessas contribuições previdenciárias dos municipios devem ser
devolvidas/compensadas.

No caso do Municipio de Santa Teresa a questão encontra—se sob discussão no
processo 00092476420084025001. Por outro lado., vivemos uma época de crise
economico—financeira que tem assolado o pais inteiro obrigar o município a pegar a
importância exequenda vultosa, quando já foi reconhecido que parte dos pagamentos
foram indevidos, a meu ver" é por demais.

nuh—"_. .:
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TJ—RS - Apelação Cível AC 70044594950 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 16/09/2013

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTARIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS A EXECUÇÃO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL ATÉ O
JULGAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 265 , IV , A, DO CPC .
QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. Na pendência de conclusão da ação
ordinária em que se discute se o embargante deve ser inciuído no SIMPLES
NACIONAL, a execução fiscai deve permanecer suspensa, em razão da questão
prejudicial externa, conforme previsto no art. 265 , |V . a . do CPO ' APELO
DESSPROVIDO. UNÃNIME. (Apeiaçãc Cível Nº ?0044594950, Vigésima Primeira
Câmara Oivei. Tribunal de Justiça do R$, Relator: Francisco Jose Moesch, Julgado em
21/08/2013)

DISPOSITIVO

Isto posto. CONHEÇO DA 'PRESENTE exceção os PRÉ-
EXECUTIVIDADE para DENEGARQLHES o MERITO.

No entanto1 face as razões expostas. suspenso e presente Execução até
a solução em definitivo da ação 00092476420084025001.

Deixo de condenar em custas e Municipaiidade. por feita de previsão
legal. Sem honorários, conforme jurisprudência dominante.

PRI.

SANTA TERESA, 01/11/2015

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL
Juiz de Direito

Dispositivo

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO DA 'PRESENTE exceção os PRÉ-
EXECUTIVIDADE para DENEGAR-LHES o MERITO.

No entanto, fase as razões expostas. suspenso e presente Execução ate a
solução em definitivo da ação 00092476420084025001.

Deixo de condenar em custas e Municipaiidade. por feita de previsão legal.
Sem honorários, conforme jurisprudência dominante.

PRI.



MINISTERIO DA FAZENDA 28/Ú?/2017 11:43:36
PROCURADORIA- GERAL DA FAZENDA NACIONAL Pag: 1
SECREZARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATORIO COMPLEMENTAR DE SITUAÇÃO FISCAL

CNPJ? 27,167.444 - MUNÍCÍPIÚ DE SANTA TERESA PREFEITURA MUNICIPAL ? 93310!“
lâªí' rúmonªJÉ

CNPJ: 27.167,444/0001—72

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa — RFB "““-**ª—---"---ª"““ª“-'—--""““ª'
No Débito situação Modalidade .61599100—5 000001 n ESP.DPP LEI 11.960/09 - CONTRIBUICAO PATRONAL

Débito com Exigibilidade Suspensa — PGFN ———————————————————————————————————————

No Débito Fase Descri ão _37363552-4 000542 - SUBPÉN AO DE EXIGIBILIDABE SEM DEPOSITO

FIM DE RELATORIO



DRFNÍTIDELEGACIA RFB EM WTORIA Situação Fiscal Previdenciária

DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA PGFN

CNPJ-ICEP Dé bito Principal |“th [salada — Multa de Ofício: Multa de hªnna Jur-Ds . Encargos Honorários Saida Danada-r Total

2?.10?.444f0001-?2 33353 5524 440.064,20

0,00 00.012,05

412.500,00

100.054,04 0,00

1.140.320,00

20.50?! 201 ?

Competência

CNPJ ! CEI

Valor Original

Saldo Devedor

002000

0001-712

010318?

010318?

(02000

0001 —?2

50.422,00

00.422,00

002008

0001 —?2

60.521,70

6052130

002008

0001 —?2

60.0?”254

08.502,04

102008

000132

30235432

?2.T54,?2

1 12008

000132

?1 350,21

T1 350,21

122008

0001-22

2100600

2100600
1f15



01/08/2017 :: e—ÇAC :: Procuradoria-Geral da Fazanda Nacional : Recibo de Req uarlmanlo

Ministério da Fazenda
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional Ol/DB/ZÚI?um:

Re::itm do Requerimento

Dados do maracatu“:
Número do protºcalo:

Data de Regãgtru:
Numa:

CãªF / CNPJ:
Unidade do pratocolo:

Tipo da Dívida:
Sºrviço:

., ._',_lv;,_,._...x.,_,_.___í_-_.u ._.-H..“...
0055956201?
31/07/2017 10:13
MUNICIPID DE SANTA TERESA
2?..167.44410001-72
ARP Serra
Previdenciária
EnLes Federativús - MP 773/2017 “ Requerimento de Acieaão
“em Parcalamenta Eapecial da MP WB,/201?

Mªmãº do; Serviço:
MP 778/2017 - Pedido de Parcelamenm = Anaxú [, da Fortaria PGFN nº 645/2017: Cópia Conferída com Original

MP 778/2017 - Dãscriminação de Débrtús a Parcelar - Amam II, da Pr,:rtaria FGFN nº 6%5/2017; Cópia Conferida cam Original
MP 778/2017 = Demonstrativº de apuração da Receita Cºrrente Líquida da Ente Federativa - art,. 53, [, LRF:Çópia Simpla;

W] Eertencentefs) & este Prntucalú:
Requerlmentn:

Unidade da PGFN de entrada do requerimento:
2017010943?
ESPIRITO SANTO

End—are :: da re u_er t !
Logradºuro?

Número:
Complemento:

Bairro:
CEP:

Cidade;
Estado;

DARLY NERTY VERVLQÉF
446
2 ANDAR
CENTRO
29650-000
SANTA TERESA

Espírito Santo

ãmmglâgíg assinado Igor:

Nome: CILEZIA ANDREATTA SCIªiWARTZ
CPF:D31.456.667-89

Avisºs;
Cun5idera- -5e notificado o requerente no momentº do acesso au resultado do requerimento.

" Para :: ac; Dmpanhamento da situação do plútúcololremmrunenma ciênma de resultado E) rnqumente Fil—Du pracwador
deverá acessar o e- CAC da PGFN (WWW pgfn. gov. Dr) &. após o login, ameaçar a upçãa Cansulta

Prºtocolo/Ramªnmenu:“, aba "Prumcalu/Reqmeramente".
Documentação apresentada (“legItlmidade/servicuj cam ant-zm alternar-lim.

https :meVÉpglnfazendag Dubrflcacicontríbui nte/faq ueri mantúsicansultarReq um inventostf 1/1



iBlog/2017 :; e—CAC :: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional : Histórico do Reo uerirnerilo na PGFN

: u -.

”ªªª.
Ministerio da Fazenda WDS/2017Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional 03:17
Histórico do Requerimento na PGFN

Número tio zo1ro1o9432 (Protocolo: 0055966311?)
Req ue rirn ento : ã '; : à;'íf:f"'lª'—“ª1ú “hºrª;—"' rªmªlUnidade da PGFN tie ESPIRITO SANTO 2' 633 “H [ ft 3análise: 3 “é'“""'“'*“i'“'_—-m' “” “__-& “ª.-.“| . : “ Cfª— ' Mun-i ri.“ )Data de Registro.31/Ú7/2017 ; " Iª- L l

Serviço: Entes Federativos - MP 773/2017 - Requerimento de Adeeão ao ParcêÉ'FiãªênforEãjm lalrder'MP—wmf773/2017 —
CPF/CNPJ do Requerente: 27,167.444/0001-72

Nome do(a) Requerente: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

Data: lo,/osram? 08:16:08
Ocorrência: Deepacho de complementação de documentação visualizado

Visualizador por: Requerente
DataleEifDBfZOlíi 16:43:28

Situação: Aguardando ioforlriação/docurnentação do contribuinte
Teor do despacho: Conetatada a regularidade da documentação apresentaria pelo Município, o pedido de

parcelamento foi tão somente cadastrado no Sistema de controle (SlSPAR). O
deferimento do parcelamento esta condicionado ao pegamento do DARF da primeira
parcela, até o dia BNDS/2017. Encaminhe em anexo uma cópia deesa guia de
recolhimento, sem prejuieo da possibilidade de “sua obtenção por meio do e—CAC da
PGFN.
Abrir documento 1

oatazoefoo/eow 15:41:57
Situação: Em AnáliseData: 31/07/20171o52912 ' " > ' '
Situação: Recebido na Procuradoria

,. [:]??de que efetuou a ação: ESPIRITO SANTO
Data:31/0ff/2i2i17'1'injzâclzvêl4w » , W.“

. SituaçãozEncaminhAado para procuradoria . “W._ . . .....x....,,__.___._
Data: 31/07/2017 10:23:59

» Situação: Protocolado na BEB
Data:31!07/201? xao—nego

Situação: Protocolado " Aguardando digitalização na RFB
Unidade que efetuou a açãozARlº Serra “ ,. .

https :IMJWVRpg lnjazendag oubrieoac/coniri bul nte/teo Liari rnentosioonaul lar Reo uorimentos.j5í 1“



101081201? :: e-CAC :: Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional : Consulta Inscriçãº

Mlnleterm da Fazenda IO/GSIZUIÍ'Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional 03:41
ConSuIta Inscrição

Informações GeraisCNPJ/CPF:27.167.444/000l—72 ..
Devedor Principal:MUNICIFlÚ DE SANTA TERESA PREFEITURA MUNICIPALN,“ Inscriçãuz37.363.552—4 .
Data da Inscrição:!ílri/Dti/ZÚM

Tipo de Documento de Origem:NFLD - Natifícaceo Fiscal Lancamentº de Dabita 't“,
N.º dº Documentº de Origem:Data do Documento de Origem224iDB/2012 -

Competência Inicial:!)õ/ZDDE
Competência Fínal:12j2008

N.“ Fracasso Judicial:
NP Varazool
Comarca:D7D4E - Santa Teresa

Data do Ajuiza'mq'ento: 30f0412014
Fase atualmODSBS - Ajuizamento ] Distrlbuiçãd

Data da fase atual:3ÚfD4/20l4
Procuradoria ResponsáveleSPIRlTD SANTO

Códigõ da Procuradoria de Tramitaçãomnonaoo
Moeda: REAL. (R$)

Valor Total da Débito:1,1ª-D.329,0E
Data de Atualização do Débitom'l/OWZOI?

1 Y!.(J—T-LT *

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, nãº prºduzindo efeitos legais.
As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitºs das informações constantes das
certidões de regularldade flscal furnecidaã pela Fazenda Nacional.

Informaçõea publicadas em: UWOBHZÚIT 21:28

https:/Mvwv2.pg fn.fazanda.g ov. br/ecacicontribuintalinscricaolinscricmsjsf 1/1
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. SERPRO
MINISTERIO DA FAZENDA

Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional

TERMO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO

PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL. DA 4A REGIAO EMITIDO EM: 26/09/17 10:37

DE |IIIIIIIIIIII|||||||||||I|I|IIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||III
Ar; 25“ dia cir.] mês de setembro do anº de 2017. nesta PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA dA REGIAO. perante o
Procurador da Fazenda Naciºnal ahaha: aSSII'lÉldÇI, Celebra:

MUNICIPIO DE EANTA TERESA Inscrito nº Cadastro de Pessoa jurídica, 50h o nª 27167£I44000172 . eetabelecidoiresidente &- dumaciiiado
na DARLY rIlEI-t'i'wr VERVLOET. nr” 446, 2 ANDAR. CENTRO. CEP 29650000, neste estado, nas termos da Iei, doravante denominadº
Devednr.

F, na presença das treatment,:nha?l ao final assinadag, dis5e:

PRIMEIRO .. Que assume, irretrataveimente, para com a Fazenda Nacional. º(s) seguinte(Si débitois):

PROCESSO ADMINIÉTRA'I'IVO DEBCAD VALOR TOTAL INSCRITDI'II
DDDQDQDDODDÉTBE'íSL-Éd 1339.5123“???

('“)aiém da atuaIIZaçãn mcmetária apurada cie acorc'o com a Legislaçãº apiicávei.

SEGUNDO - Que tei-rca pleiteada com Fundamento mais)./nais) ART 1 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 778, DE 16 DE MAIO DE EDIT. D
Parcelamentº cia Divida mencionada no item anterior. este lhe foi deferido. pºr Dna-apanha exarada em 1810312017. pelº(a) Procurador

TERCEIRO - Que a saido do(s) débitotsi parceiadeIsi, consaiiciacioIsi em 08/08/2017, alcançatm) |:: Vªlor de R$ 643,768,85,SEH1:£D cada
prestação násica mensal composta das Seguintes parcelas:

PARCELA PRINCIPAL MULTA JUROS . . IENEÇÁIHGDSI'HHÓNDRÁRIÚS UALÚR TOTAL

DGCI 0.013 0,00 0.00 0.00 4.939,56
DGCI? I 3.353.35 31,53 619.43 975.35 4.955.55
30433 136335 31,53 619,43 975,35 4.989,56
0004 > . 3.353.341 31,52 519.42 975.3? » 41.989,66
ÚOIJE- 3.363.35 3153 619.113 975.35 ii.?BEMàB

(“Menem—Lei nº 1325/69 e alterações. austeriares.

QUARTO - Que I'GÍÉFICIBS prestações. para efeitº se pagamento. Serão acre5cida5 dua juras equíVaIentes a [axa referenãíal dc: sistema
especial cie liquidaçãº e de Custódia (SELIC) para titulos Federais.. acumulada mensalmente. calculados & partir da data do deferimentº

QUINTO - Qua, tendi; paga as parcelaà correspondente,-5 as antecipaçõeg, cºmprºmete-se a pagar as restanteg nas respectivos
vencimentºs. através cia retina bancária e através de DARF emitido por sistema dispurlibiiizadu pela Procuradoria.

SEXTO - Que 0 há:! pagamanto de três. parceiag consecutivas ou não, ou de até duas parcelas. estando pag-35 todas a_5 demais—'.
acarretará, cie pleno direito & independentemente de qualquer Interpeiação judicial ou Extrajudiciai. u vendªm-lento da debita total

Pelo Procurador da Fazenda Nacionai, foi dito que o Parcelamentº, na forma Mirna. Beta de anemia com :: Deslnachc'l Ciata] Procuradºria).
ara transcrito: Desnecho = em face do pareãer da Prucuradnrúa Fazenda Nacional e da que consta no processo nº 115570Ú0555201738.
aceito a garantia e defiro a Parcelamento em ODBC] prestações. E, para CDI'ISLBI' & fazer prova dia que foi ajustado. foi Iavrado o presente
Termo em 02 IDUAS] VÍEISI. :; qual, uepnig delicia e achado conforme. vai asainadu pelas partes e pelas testemunhas,

PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 41% REGIAO, em 26“ dia do mês de setembrú do ano de 2017. E. para ICEII'IÉ-tõi' &
fazer preu/a do que fui ajuiatadn, Iai lavrado (: preaente Termo em 02 (DUAS) viaCsi. n quai. demnia de lida e acham confºrme. vai
355inadn praias partes e pelas testemunhas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional

COMPROVANTE DE ADESÃO AD PARCELAMENTO

PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4A REGIAO EMITIDO EM: 26/09/17 10:38

“Wªªªmm vmwmmmmmma4 WWWWWWWWWWWWWWWWCPF ou CNP]: 2?.157.444l0001—73 '
Nome ou Nnme Empreaarial; MUNICIPIÚ DE SANTA TERESA

Parcelamento: 0013 - PARCELAMENTO ESPECML DEBITÚS PREVIDENCIARIDS DOS ENTES FEDERATIVDS MP 778/2017
Número de Referência: 001261241

RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO DE 0001 - ENTES FEDERATIVDS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITDS PREVIDENCIARIQS MP 773/2017

O contribuinte acima mdlcaou Concluiu. rm âmbitº da PGFN. a cansohdaçãa do 0001 - ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO EÉFECIAL
DÉBITOS PREVIDENCIAREDS MP 773/2017, de que trata O ART. 1 DA MEDIDA PRQVISDRIA N. 776, DE 16 DE MAIO DE 2011. conforme ãÉinformações DFESEadãã em 31/07/2017

INSCRIÇÓES PARCELADAS ! VALORES COM DESCONTO

DEBCAD PRINCIPAL MULTA JUROS ENCARGOS/HUNGRÁRIDS
DDMDWJUÚUUBHGBSGZà MG_IJLMZ'J ul L'I u: Eª" rs. »... 41155135 173.252,13)

DEM ONSTRATÍVD DE CDNÉDLIDACÃÚ

DIECRIMWAÇAD PRINCIPAL MULTA “mas ENCARGQSII-IDNDRÁRI TOTAL
Sem Descontº manha,?!) 5.599,71 a I mama 173.757,11“; 1 039.517,53
Cc:-IT Descºnto 137.319,75 4.093,52 “53.395 Bauman 543.758,30

CALCULE: DO VALOR DAS PARCELAS

PARCELA PRINCIPAL MULTA IURDEâ ENCARGÚSI'I1 é: : - "“ª"": à 3 . . 43989..: ,, .; , mea.5 à 5 , . 4335
(“JDEcrem-Lei nª 11325169 & aIteraçõea chJtEriDr-ES.

LDÚLWAAAAMUAHAWA IMMMWMWWWWWWWWWWMWW
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Serviçº “umª Secretaria do Tesºuro Nacional - HN _ . A( A ( dº infºrmª—Senªr: Mlnlstérld de Fazenda - MF ' ;,' Transferências Vulurllãrlas , . . .
Atendimento aos Raquisims FiscaisTiswnuNAelouL

CNPJ Pesquisandº: :: "CNPJ principal" do ente federadn abaixo cltado
Ente Federados Santa TereseiES

CNPJ prlnclpªl: 27.1514441000142 * SANTA TERESA

Data Pesquisa: 1311012017

Detalhamento do item Legal: 1.5 - Regularidade perante o Pºder Público Federal
..ÇAQILN ,

Fante: Cadastro de Registro de Adimpiêncla

Descrição: Regularidade perante ºs órgãos e as entidades de Poder Púhllcd Federal. que & verlflcada pela falta de reglstrn na CADIN (cadastro de
devedores de União).

Descrição Técnica: Regularidade perante o Poder Pública Federal, conforme cºnsulta ao Cadastro informativo das Créditos não Quitados do Setor Púbiico
Federal - CADIN, cuja verificação da existência de débitos perante os órgãos e as entidades do Poder Públlca Federal atende ao dlspustc: nd art. 6” da Lei nº
10.522. de 19 de julho de 2002, sendo sua comprºvação vermrada pºr meio da informaçãº do cadastro mantida no SiSBACEN & de acºrdo com os
prºcedlmentds da referida Lei.

Fºrma de atualização: Autarnárica
Último acesso à fonte: iana/2017

. .inªêimdãwia __ _

v. .. _Nºmuiº ºrªdºr.csuigo da Pradª ,.PFH. “, e ..
? ?:.Íêíciªflíºººlíª 756518 EFE“. ,
«953294455 .. _, PGFN-_PRQÉGÉRFL FAZ-NAPlQNªL.W. WWW.? ªªi—”fã .. _ i

Documento gerado em 18/1012017 14:41 132 Página 1 de 1



Estado do Espíritº Santo .. '“ _

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR REGIONAL DA FAZENDA
NACIONAL — 4ª REGlAO

Ref.: Requerimento de reconsideração de INDEFERIMENTO DE
PARCELAMENTO.

O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, pes-soa jurídica de direito pÚbÍÉCG
interno., inscrito no CNPJ sob o nº 27.167,44—4/0001-72, com endereço na
Rua, DarlyNertyVe-rvloat, 4461 Centro, Santa Teresa/ES, CEP 29650-000,

REFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA f CHM

atravéa do Fundo Municipal de Saúde (CNPJ 14.491.945/0001-68), por sua
bastante Procuradora, Sra. CiLÉZlA ANDREATTA SCHWARTZ, inscrita no

CPF sob o nº 031.456.667—89, consoante ínStrumento de outorga em anexo,
vem a pregança de Vossa Excelência apresentar REQUERIMENTD na
aaçopo de que seia rca-considerado o procedimento que culminou na
declaração de “Indeferimento de Parcelamento Especial de Débitos
Previdenciários das Entes Federativos". & fim de expurqar (: equívoco
perpetrado pela PGFN, conforma as razões de fato e de direito que pagam a
aduzir.



REFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

, E se“;
atestª—ª

Consoante se afere da documentação inclusa, o Município equerente
aderiu ao programa de regularidade fiscal instituído pela Medida Provisória
nº 778, de 18 de maio de 2017, mediante o parcelamento da dívida
previdenciária existente perante a União federal, exposto no termo de
parcelamento n.D 7200301700006 firmado junto a esta douta Procuradoria

Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região.

De acordo com o andamento discriminado no “histórico do requerimento" na

PGFN, o qual segue anexo, o deferimento do parcelamento, após o
cadastramento no sistema de controle (SiSF'AFt), estaria condicionado ao

pagamento do DARF da primeira parcela, até o dia 31f08l2017.

Ressalte—se que, conforme informacao constante em referido “histórico de

requerimento", uma cópia da guia de recolhimento (DARF) fora encaminhado
ao Ente Público Requerente.

Assim, visando cumprir com as condições estabelecidas para se alcançar o
deferimento do parcelamento, o Ente Municipal promoveu, em 16108/20'17,
ou seja, antes mesmo do termo final estabelecido, o competente pagamento
da guia vinculada (DARF), alcançando assim o direito subjetivo de ter
deferida sua adesão ao aludido programa de regularização fiscal e
continuação do parcelamento estabelecido.

Ocorre, Excelência, que por um equívoco, o referido pagamento não foi
contabilizado pelo sistema dessa douta Procuradoria da Fazenda Nacional,
gerando a informaçao errônea de descumprimento das condições
estabelecidas para adesão ao parcelamento especial prevista na supracitada
MP.

Resta inconteste, diante da documentação ora apresentada, que o Ente
Municipal atendeu a todas as exigências estabelecidas, mormente quanto ao
pagamento das respectivas das parcelas, as quais vem sendo quitadas
desde agosto do corrente ano.

”fi"?4



“PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

“tºma ºf? ª_lªl 'Íi
Vale registrar que tal situação está trazendo consequencias e trªmamente
negativas para a gestão administrativa do Ente Municipal, haja vista que
mesmo fora inserido, indevidamente. no Cadastro de Devedores da União

(CADIN). conquanto esteja adimplente com o referido parcelamento
(comprovante de pagamento das parcelas vencidas em anexo).

Com isso, repasses de recursos Estaduais e Federais certamente deixarão
de ser efetuados ao Município Requerente, gerando prejuizos irreparáveis
ou de dificil reparação.

No escopo de demonstrar a dimensão do problema causado pelo equivoco
em alusão, apresenta—se abaixo RELATÓRIO DE PERDAS DE escassos
FINANCEIROS CDM A [NADIMPLÉNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA
TERESA NO CADIN/CAUC:

l. Captação de recursos atraves de emendas parlamentares aprovadas
prestes a pactuar convênios com o Governo do Estado:

Emenda Pa rlamcntar Valor _ ()b | c to
813 Dep. José Carlos [32499231 Aquisição do Unil'r'irmcs c

Nunes Materiais Esporlixos para (ler
suporte aos projetos
desenvolvidos pela Secretaria
Municipal de Esportes cl .azcr.

456 Dep. Luzia Toledo [33000030 Melhoria da ponte. (lr: acesso s
> , " , localidade de Santa Lucia.

339 Pedro l'lonório R$20.000,(l() Implementação lllLlIlC— & na
cmnunidadc Cln Bozo. nr")
distrito de São João de
Petrópolis.

TOTAL * R$ª/4.992,81

2. Convênios firmados no ano de 2017, com o Governo do Estado, que
não terão parcelas liberadas para suas execuçõesi



Eetede de Éepírite Sente

_Ememle Parlamentar Convênio _ Valor Objeto ]
'498 Dep; Luzia 009/2017 - R$94.206,80 Aquisição de 02 (dois)

Teledo SESA veícules para Liar suporte
às ações CÍCSLfl'lN-“ÚIR'MLLH
nas Unidade:; de Saúde
da Família, de_ . . Municipio.

370 Depª Dr. 001/2017 = R$46.888AS Construção de uma praçaRafael SEDURB composta por
Fev-ane pleygreund. área verde L:

um pente LIL: ônibus. nu
BLL'LL'L'LL São lILnLn-euçu. ]TOTAL [Lemmgsee i

3. Captação de recursos junte ao Governo Federal, aprovados, prestes e
se tornarem contrato de repasse, junto e Caixa Econômica Federal e/eu
Fundo Nacional de Saúde:

Proposta , Valor Objetº . ]
29915/17 R$438.750,DD Aquisição de patrulha

mecanizada (01 caminhão a
caçamba (:“ (LH escexªmlcíru) ——

. '“Minietérío Lie f*XgL'LcLLILLLrLL
25087/17 R$292.500LOU Revitalização da Praça ALLgLlee

_ Ruschi (Ministério de Turim-le)
83 867/1201 7 1365956030 Construção de US Várzea Alegre

(Minisléliú Liz-L Saude)

14491945006/1 170- LLLSLLZMLOLL Aquisiçee de 02 (Clois) LL-íLLle
01 para atender as equipes LEL HãlÚL'lLí.

da Família do Pulunieípie
» (Minielério de Saúde)
82988/2017 LL$962.L37,00 Projete Produtor de Água

(Agência NaLienal de Água
ANA)

_ TOTAL IL52.442.636,UU ' _],



Estado do Espírito Santo

?A racaº—"Fiª _:_? _(Ei -- -. . _.
Assim, o total de recursos aprovados ate a presente data que o Mi/inicipio de
Santa Teresa deixará de receber no exercício de 2017, devido e inclusão
indevida de informação de inadimplência no CADIN/CAUC, será de
R$2.653.724,06 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil,
setecentos e vinte e quatro reais e seis centavos).

Desta forma, outra saída não há senão a reconsideração por essa
Procuradoria Nacional da situação era aventada, a fim de que seja corrida a

informação equivocada de inadimplência do Ente Municipal, haja vista este
que se encontra em dia com suas obrigações assumidas no termo de
parcelamento nº 7200201700006.

Ademais, nos moldes da Súmula nº 473, do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, “a Administração Pública pode anular seus próprios atos,
quando eivadas de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial”, situação que se apresenta medida
incontlnenle de resolução dos efeitos nefastos causados pelo equivoco Oriºl
demonstrado.

Por todo exposto, requer a Vossa Excelência seja recebido e atendido o
presente REQUERIMENTO, a fim de que seja reconsiderada a
informação equivocada de não cumprimento pelo MUNICÍPIO DE
SANTA TERESA das condições estabelecidas no Termo de
Parcelamento n,D 7200201700006, evitando-se, assim, prejuizos
irreparáveis ou de difícil reparação à Municipalidade, bem como a
judicialização da questão era aventada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA' Estado do Eepírito Santo

, ª
A TERESR'

Por fim, requer—se & juntada dos comprovantes de pegamelntee das
guias. (DARFe) em anexo, que comprovam a adimplência de Município
Requerente perante () "Parcelamento Eepecial de Débitos
Previdenciários dee Entes Federatívos”, nos termos da Medida
Provisória n.º 773117.

N. Termos,
P. deferimento.

Sente Teresa/ES, 19 de outubro de 2017.

'I

i...-CI “. _;g, ji
' IGJPÉ? JC? Canaª

MUNICIPIO DE SANTA TERESA
Procuradora CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ

CPF n.º 031.456567—89
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESÉf-X
Estado do Espírito Santo ª??? &, , 35: mas 'Wªitse; ., li,-i.“?m 1

Iarªmª K' '

NACIONAL — 4ª REGIAO

iªn—ásiª nf , _m r.- ,» ._.,

Ref.: termo dis-parcelamento n.” 7200201 700005 “$i ªxª/"x ?;Rúbrina Fulhªm!“,“

cri-ª: ) R$ Lí?

O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, pessoa jurídica de direito públioo interno
(CNPJ sob o nº 27.167.444/0001-72), com endereço na Rue Darly Nerty Vervioet,
446, Centro, Sente Teresa/ES, CEP 29650-000, por seu Procurador Jurídico
Municipsi (ato de nomeação anexo), vem e presença de Vossa Excelência informar
que, embora no sistema dessa douta Procuradoria Nacional da Fazei-ida conste
a informação da correção acerca da regularidade do Município no que tange ao
parcelamento em epiorafe. ainda persiste & existência de reqlstro de restrições
em seu desfavor iunto ao CADIN e ao CAUC, fato que gera qrande preocupação
em virtude dos efeitos negativos que tais restrições, podem qerar.

Assim, requer a Vossa Excelência seiam adotadas. incontinentementei as
medidas administrativas cabíveis no escopo de se extirpar as aludidas
restrições, evitando—«se, assim. preiuizos irreparáveis ou de dificil reparação. -

Por fim, requer-«se a juntada dos comprovantes de pagamentos das guias
(DARFs) em anexo, que comprovam a adimplência do Município Requerente
perante o “Parcelamento Especial de Débitos Previdenciários dos Entes
Federativos" até e presente data, nos termos da Medida Provisória n.“ 778/17,
bem como a informação de existência das referidas restrições junto CADIN e ao
CAUC.

N. Termos,P, deferimento. 'ª
Santa Teresa/ES, 30 de outubro de 2047.

(ªesãesoêíssls RDSA
“_"““"“"—;»fªªªprosi]redor Jurídico Municipal" OAB/ES soss



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo ' 775,57. .
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DR.
ALESSANDRO BATALHA

MJ / PÚLÍÇM FEDERAL

Secebemos o original3le n.— l [&
L.,-jª.: Jil-Mªk CIKZ, 1645119)de _

IPL nº 02101201 7—4 SRIPFIES

_? (ir:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, já qualificado nos autos

do Inquérito Policial em epígrafe, atraves do Procurador Juridico Municípal
regularmente constituído, que ao final subscreve, podendo ser localizado na
Procuradoria Geral do Municipio, cujo endereço segue inserido no rodapé da
presente peça, vem à elevada presença de Vossa Excelência requerer a
juntada aos autos do referido IPL do termo de adesão do Município de
Santa Teresa ao programa de Parcelamento de Contribuições
Previdenciárias. estabelecido pela MP n.º 778, de 16 de maio de 2017
(PREM), consoante Instrução Normativa RFB n.º 1710, de 07 de junho
de 20173 e respectivos comprovantes de adimplemento das parcelas
vencidas, bem como cópia da r. decisão proferida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, em anexo, a fim de que
sirvam de elementos probatório na instrução do respectivo
procedimento persecutório.

N. Termos,
P. deferimento.

Santa Teresa/ES, 27 de outubro cie/"203 ?,

' )
ALEXA (BEeBEASSIS FEDÉA

HªPhcu dor" Juridico Municipal
; ”rf-FI,” OAB/ES 9. 055

Rua Darly Nerty Vem/cet 446— Centro- Santa Teresa ES— CEP 29. SEG-GOO
TeleFex: (27) 3259—3900— CNPJ. 27.167 444/0001— 72— Site: www. santateresa. es. gov. br
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_SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Ó

MINISTERIO DA JUSTIÇA - PDLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL - ESPÍRITO SANTO

Av. Vale do Rio Doce, Ot — São Torquato - Vila Velha/ES - CEP 29114-670
Ofício nº 1449í2017 _. IF'L 0210/2017-4 — SRIPF/ES (favor usar eeta referência)

Vila Velha/ES, 04 de abril de 2017.

A Sua Excelência e Sanhor
GELSON ANTONIO DE SALES AMARO
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Rua Darly Vert/leet, 446
Centro - Santa TEresalES
CEP 29650-000

Referência: IPL 0210120174 - SRIPFIE5

Senhor Prefeito,

Com a objetiva de instruir os autos do Inquérito Policial nº 0210120174 -

SRIPF/ES, solicito a Vossa Excelência que compareça nesta Superintendência da. Policia
Federal, no dia mmm para ser ºuvido no interease dos autos em
referência.

Coneubstanciade nos termos de artigo 221, cumpre salientar, para e caso de

e dia e horário eatipulados não atender a Voeea Excelência. que a oitiva podera ser remerceda,
devendo o novo agendamento eer efetuado doa telefones 2? 3041—8022/8018.

Esclareço ainda, que caso os créditos tributários :cenetituidoe nas DEBCAD

nºs. 373635524 & 510236464 (RFPFP 15586.720777/2012—70 - cópia anexa) tenham sido

quitados ou parcelados, a intimação poderá ser deaceneiderada se foram apresentadas as
reapeatives documentos comprobatóriae de pagamento ou parcelamento de divida.

Atenciosamente,

m'“

IPL Nº 02101201? fls. 1 ['I
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REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA rms PENAIS “%?' l
Processo: 15586—720J77/2012—70

» - la'—' faDDUÇÃD

i — D Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ANGELA BRUNNER DA ROCHA,
matricula 0.385.999, em procedimento fiscal no contribuinte MUNICÍPIO DE SANTA
TERESA, CNPJ 27.157Ad4/0001-72, estabelecida na RUA DARLY NERTY VERVLDET, Nº
446, 29 ANDAR —— CENTRO — SANTA TERESA -- ES, tendo verificado fatos que, EM TESE,
configuram a prática de ilícito previsto nas legislações previdenciária e penal, formaliza
a presente REPRESENTAÇÃO, acompanhada das respectivas provas e elementos de
convicção.

1.1 — Como medidas preparatórias aos lançamentos creditícios cobrados pela Fazenda
Pública, foi o contribuinte notificado da execução do procedimento fiscal autorizado
por Mandado de Procedimento Fiscal —— MPF, motivado pela realização pelo ente
público de CDMPENSAÇÓES com indícios de indevidas, solicitando—se formalmente,
atraves do Termo de início de Procedimento Fiscal — TIPF, datado de 23/04/2012, do
Termo de Intimação Fiscal —TIF Nº 1, datado de 23/07/2012, e do Termo de Intimação
Fiscal —TIF Nº 2, datado de 13/03/2012, emitidos de acordo com o art, 32, III. e art. 33,
5519 e 29, da Lei nº 8.212, de 24/07/1991, a apresentação dos documentos
necessários a realização das verificações definidas pelo citado Mandado.

II - ILÍCITO

2 — Descrição dos Fatos

2.1 — As discutidas compensações foram declaradas pelo sujeito passivo em GFIP -—
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, e, como as mesmas não foram documentalmente sustentadas pelo
contribuinte, foram tratadas como indevidas e glosaclas, integralmente, resultando
que, ao utilizar-se do instituto da compensação, de forma equivocada, produziu
insuficiência no recolhimento %: Seguridade Social com base nas remunerações dos
segurados — base de cálculo das contribuições previdenciárias informadas nos
documentos envolvidos com as compensações, referentes as competências

Página 1/5
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria dª Receita Federal da Bras" - RFB

compreendidas na período de 06/2008 a 08/2010, ou seja, diminuiu 85 cºntribuições
devidas neste pariu-rio.

DADOS DAS GFIP EN'VDLVIDAS NAS CDMPENSAÇÓES

"Brennªn-' . -
_;153'35-3/2 ?3 _. . .

Rúhrhl ”j'“ Fulham!”»“ " É”: Fi

VALOR COMPENSADE)CC'íª-af'nªéT DATA DE ENVIO NÚMERD DE CONTROLE
06/2008 04/07/2008 oubypissttyOOOO-él 67.657,87
07/2008 06/08/2008 igtqubo7040000-1 69.422,00
08/2008 04/09/2008 c862180ypxg0000-4 69.521,79
09/2008 06/10/2008 ISqunvmanyDOO-B 68.972,64
10/2008 05/11/2008 fnsvdh8k|k100008 72.754,72
11/2008 02/12/2008 h jx06r518550000-0 71.759,21
12/ 2008 06/01/2009 fxijscbgBuvDÚDD—Z 27.996,06
01/2009 06/02/2009 mí50f0wagcpÚOOD—2 59.651,57
02/2009 06/03/2009 nf2i7gcd «1630000-4 72.584,41
03/2009 06/04/2009 gsuutvardc20000-4 74.470,45
04/2009 07/05/2009 dºySzwjlopuDÚOÚ—S 79.969,36
05/2009 04/06/2009 fkidquj6500000-5 77.264,90
06/2009 01/07/2009 f3fh08300xc0000-1 79.890,54
07/2009 06/08/2009 jy2pxj0756rDDDD-5 78.659,69
08/2009 04/09/2009 dfxyiamtung0000-7 88.154,47
09/2009 06/10/2009 |CfCZ4ZbBHSÚÚOD-4 86.025,25
10/2009 10/11/2009 kmisxlzjswbÚDDD-É. 100.565,95
11/2009 07/12/2009 ewaxzbd7j90000—0 99.652,51
12/2009 07/01/2010 cãaszlgolkDDf/OHB 108.954,12
01/2010 02/02/2010 kxjanoxeD810000-8 56.491,74
02/2010 10/05/2010 deebakvuooOOOD-Ú 68.051,85
03/2010 13/04/2010 pqg1j7fba1m0000-4 69.608,70
04/2010 11/05/2010 d723j08tcw00000u1 69.954,79
05/2010 08/06/2010 gazclõzjlWDÚÚOD—D 69.871,01
06/2010 09/07/2010 85118qu 117000004 70.921,19
07/2010 15/08/2010 mdquqlbulmDÚDO-9 71.588,10
08/2010 51/08/2010 ptlcnj3wcbq000D-Ú 47.554,94TOTAL 1.977.407,59

Página 2/5
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2.2 — As ocorrências dos fatos geradores dos créditos tributários constituídos 'no
decorrer desta ação fiscal, em razão da glosa das compensações indevidas, estão
narradas nu "Rei:-!tório Fiscal do Procasso Administrativo Fiscal COMPRDT n.“ 15536—
7201775/2155113—81.” e no "Relatório Fiscal do Processo Administrativo Fiscal CDMPROT
n.“ 1555 “420.776/2012—25”, anexados, processos instaurados para abarcar os Autos
de ini'rmjàe DEBCAD nª 373615524, 510236464 e 51.023,647-2.

Documentos de Crédito emitidos no Procedimento Fiscai
W UEBCAD . PROCESSO ASSUNTO ' PERÍODO
37.363,552-4 15586—720.775/2012«31 Glosa de Compensação Indevída 06/2008 A 12/2008
510235454 15586—720.776/2012-25 Glosa de Compensação Indevída 01/2009 A 08/2010
51.023.547-2 15586420375/2012-25 Multa Isolada? W _ _ mamonª/1510

2.3 -— Crime Contra a Ordem tributária

Fazendo declarações falsas em documento público, nas GFIP — Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, declaração a que se refere
o art. 32, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24/07/1991, ao nelas introduzir valores
indevidos de compensação, no intuito de reduzir contribuição social devida, conforme
D ªposto claramente nos Relatórios Fiscais anexados, em frontal desacordo com o art.
30, inciso |, letra ”b”, da Lei nº 8-212/91, conduta essa que, em tese, configura a
prática de crime prevista no art. 12, inciso I da Lei 8,137, de 27/12/1950, razão pela
qual estamos formaliza ndo a presente Representação Fiscai Para Fins Penais.

2.3.1 — Tipifícação Penal

LEÍ "— ª 8.137, de 2 7/12/1990 _ Dos crimes praticados por particulares

"Art. 1” Constitui crime contra cr ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas:

! — omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendários;

2.3.2 - Pessoas Relacionadas

Página 3/5
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Secretaria da Racalta Fedarªl do Brasil — RFB

Pracálm n.“
15-th "ªfir—*;

“uma a > Fªlarªm“?—
f' 3D49.596.126-49 - GILSDN ANTONIO DE SALES AMARC) — ADMINISTRADOR *“ Prefeitó-E“ .

Municipal no numha em que as CDmPEHSHÇõES indevidas foram realizadas.

2.303 — ÍIQIQÇÉD dos Elementos Comprobatórios

3) Ai - :.:—“um de Infração emitidos
h) Termo de Início de Procedimento Fiscal "TIFF, datado de 23/04/2012
c) Termo de Intimação FiscaI -—— TIF Nº 1. datado de 23/07/2012
<ª") Termo de Intimação Fiscal —- TIFN.º 2, datado de 13/08/2012
&) Termo de Encerramentº do Procedimento Fiscal —TEPF
f) Termo de Devolução de Documentos —— TDD N.9 1
g) Documentos pessoais do Prefeita Municipal
h) Relatório Fiscal do Processa Administrativo Fiscal CDMPRDT n.“ 15586—
720.775/2012—81
i) Relatório FIScal do PrDCESSÚ Administrativo Fiscal COMPROT n." 15586—
720.776/2012-25
j) Sentenças em ação judicial
|) ESpeIhos dem GFIP
m) Processo de contratação do Instituto de Geatão Pública — URBIS
n) Planilhas de "Controle de Créditos do INSS", raferentes. aºs agentes políticos
(fornecidas pelo cºntribuinte).

2.2.4 - Documentos de Crédito Relaciºnadm

Documenta DEBCAD Periodº Quant. de Valar Valor Vªlºr
Compet. Originário Consolidada Relacionada ao

lIiçltq .
AIDF 373635524 ._06f2003 a 12/2003 7 443.064,29 — 714.861.25 448.064,29
AIDF 5 I .021646—4 01/2009 & OBIZOIO ' zo" 1.529.343J (: 2.251.155,05 1.529,343,m

III - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS MENCIONADAS

Nome : GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
CPF : 0435951264?!
RG : 598897 SSP/ES
Endereço : RUA JOSE EUGENIO VERVLDET, 396, RESIDENCIAS VALE DO CANAÃ
Bairro : CENTRO

Cidade ] UF : SANTA TERESA - ES
CEP : 29650000

Página 4/5
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Vínculo com a empresa fiscalizada : ADMINISTRADOR —- Prefeito Municipal a partir de
01/01/2005, parte-nin no períodú em que as compensações foram realizadas:, de
05/2008 & OMEGA,“

Vitória — ES, 31/08/2012

Preceuçnj _?

'na! -a Receita Federal do Brasil RT—h IJ:“ É? FªÇª/57;' . , º r , " o ;l _»Matricuta n 0.836.999 (E? ) l
8“)

Página 5,15
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PRQCURÃDÚRIA-GERAL DA ÉÃZENDA NACIONAL

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS IL
Par meio do E-Éni

Relatório Complementar de Situação Fiscal
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CNPJ:27.157.444 - MUNIÇIPLO DE SANTA TERESA PREFEITURA MUNLCLPÁLW ”“í$%% ; -%m

CNPJ: 27.167Q444/0001—72

Débitº em cobrança - PGFN
N" de débito Fase Descriçãº
171nídhi 797 PARCELAMENTO RESCINDIDO

N“ do débito Situação Mºdalidade
tª,-:; 1 I_kLILu-F LL' 11 EEFÚJOÉI' -— CÚHTRTEÍPIl Ar7 PATRONAL.
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_ MINISTÉRIO DA FAZENDA
( ' ' Secretaria da Receita Federal da Brasil
' Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - ES

RELATÓRIO FISCAL DO PROCESSO Nº 15586-720.776/2012-25

CONTRIBUINTE: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

ENDEREÇO: RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446 — SANTA TERESA - ES

CNPJ: 27.167.444/0001-72

CNAE: 75116 CNAE FISCAL: 8411600
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL: 07.2.0.100—2011.01924

1— O Processo Administrativo Fiscal COMPROT n.º 15586—
720.776/2012—25, a que alude este Relatório Fiscal que narra as verificações do
procedimento fiscal, foi instaurado para abarcar os Autos de Infração DEBCAD n.º
51.023.646—4 (Glosa de compensação indevida) e 51.023.647-2 (Multa Isolada),
que se referem a créditos tributários relativos às contribuições destinadas à
Seguridade Social, arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo
2º da Lei nº 11.457, de 16/03/2007, ocorridos nas competências compreendidas no
período de 01/2009 a 08/2010.

2— Como medidas preparatórias aos lançamentos creditícios
cobrados pela Fazenda Pública, foi o contribuinte notificado da execução do
procedimento fiscal autorizado por Mandado de Procedimento Fiscal — MPF,
solicitando-se formalmente, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal —
TIPF, datado de 23/04/2012, do Termo de Intimação Fiscal -— TIF Nº 1, datado de
23/07/2012, e do Termo de Intimação Fiscal — TIF Nº 2, datado de 13/08/2012,
emitidos de acordo com o art. 32, Ill, e' art. 33, êêlº e 29, da Lei nº 8.212, de
24/07/1991, a apresentação dos documentos necessários à realização das
verificações definidas pelo citado Mandado.

AI DEBCAD-euª semente.-4- —* GZLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA. -—
Periodo": alma;-_a 03/2010

3 — O presente lançamento de crédito tributário, de natureza previdenciária, foi
motivado pela glosa das compensações realizadas pelo contribuinte nas

Página 1 de 19 , Processo COMPROT Nº l5586-720.776/2012-25 ..,—º' .“ B A. daRocbd.. , . « u'raIdoB rrnim Anton Sªlª Amam " Mag ula..'0.88?5999nncccrrn UNICIPAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - ES

competências compreendidas no periodo de 01/2009 a 08/2010. As competências
insertas no periodo de 06/2008 a 12/2008, também resultantes de glosas de
compensações, são objeto de lançamento fiscal no Auto de Infração 37.363.552—4
e compõe o processo COMPROT n.º 15586-720.775/2012—81. Em que pese a
identidade do objeto lançado, todo ele arrimado sob mesma argumentação
jurídica, a separação de processos obedece a ditames de ordem operacional, vez
que o crédito tributário lançado, em função dos anos a que se refiram, tem como
destino diferentes sistemas de arrecadação da Receita Federal do Brasil. Por
questões de ordem didática, consta aqui abordada toda a compensação efetivada
e seu cotejo com as balizas legais de regência, mesmo das competências não
objeto de específico lançamento nesse processo fiscal.

3.1 —— Fez as compensações o ente público em virtude da declaração de
inconstitucionalidade da alínea h, inciso I, do Art. 12 da Lei n.º 8.212, de
24/07/1991, acrescentada pelo é 19 do art. 13 da Lei nº 9.506, de 30/10/1997, pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 351.171.1 —-
Paraná, e procedendo sobre os auspícios da decisão de 1ª Instância prolatada no
Processo nº 2008.50.01.009247-5, originado na Justiça Federal — Seção Judiciária
do Espírito Santo, que trata de ação de conhecimento, ajuizada em 06/08/2008,
requerendo o direito de compensar o que foi pago a título de contribuição social
sobre os subsídios dos exercentes de mandato eletivo municipal no período de
01/1998 a 08/2004, com parcelas vincendas de contribuição previdenciária, sem os
limites da LC 118/05 e Leis de nº 9032/95 e 9129/95, além da Portaria MPAS nº
133/2006, e, cuja sentença, publicada no DOE. em 06/04/2009, acha—se em
anexo, e tem o seguinte teor:

”Ante o exposto, JULGO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o

pedido de exclusão das limitações impostas pelas Leis de nº 9.032 e
9.129/05, porquanto ausente o interesse de agir da parte autora e;

JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido de compensação para
determinar à União que reconheça ao autor o direito de compensar as
contribuições sociais exigidas nos termos da alínea ”h" do inciso I do artigo
12 da Lei 8.212/91, recolhidas nos últimos dez anos anteriores ao
ajuizamento da presente ação (06/08/2008), extinguindo o processo com a
resolução do mérito nos termos do art. 269, l, do CPC."

Página 2 de 19 ÃL7 Processo COMPROT Nº 15586-720.776/20 | 2-25

Mchn'd umcw—L



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - ES

4 — Para implementar as ditas compensações, incluso o levantamento e apuração
dos valores do suposto indébito, o Município de Santa Teresa no Estado do Espírito
Santo, contratou os serviços especializados de assessoria e consultoria do Instituto
de Gestão Pública — URBIS, CNPJ 05.4117.517/0001—02, com sede na cidade de
Vitória — ES, pactuando o Contrato de Prestação de Serviços n.º 117/2008, assinado
em 28/03/2008. A URBIS também foi a responsável por ajuizar em nome do
Município de Santa Teresa a citada ação declaratória perante a Justiça Federal no
Espírito Santo.

4.1 —— As discutidas compensações foram declaradas pelo sujeito passivo em GFIP —
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, e, como as mesmas não foram documentalmente sustentadas
pelo contribuinte, foram aqui tratadas como indevidas e glosadas integralmente,
pelas razões que abaixo passaremos a expor, e resulta que, ao utilizar—se do
instituto da compensação, de forma equivocada, produziu insuficiência no
recolhimento a Seguridade Social com base nas remunerações dos segurados —-
base de cálculo das contribuições previdenciárias informadas nos documentos
envolvidos com as compensações, referentes às competências compreendidas no
periodo de 06/2008 a 08/2010.

4.2 -— No ANEXO I consta os dados das GFIP impIicadas, enviadas antes do início do

procedimento fiscal, os números de controle e os respectivos valores
compensados.

5 — Através do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal e reiterações através dos
Termos de Intimação Fiscal Nº 1 e Nº 2, solicitou-se ao contribuinte que
comprovasse a ocorrência, a efetividade dos pagamentos indevidos, que
apresentasse as guias de pagamento das contribuições previdenciárias e/ou os
lançamentos de ofício que originaram o suposto indébito, e que demonstrasse a
higidez, certeza dos valores compensados, apresentando para tal planilhas
especificando as rubricas de pagamento, as base de cálculo, a contribuição
patronal e de segurados e eventuais deduções que resultaram nos valores
compensados.

5.1 — Apresentadas inicialmente 2 (duas) planilhas denominadas ”Controle de
Créditos do INSS", anexas, uma referente à Prefeitura Municipal e a outra à
Câmara Municipal, ditas como elaboradas pela URBIS, donde extrai—se que as

Página 3 de 19 "' ' de Sªl” Aªacesso COMPROT Nº l5586-720.776/20I2-25
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compensações realizadas referem-se ao período de 06/1998 a 09/2004, somam 0
valor original de R$ 534.993,71 (quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e
noventa e três reais e setenta e um centavos), conforme detalhado no ANEXO II -
Valores Originais Compensados, e relacionam mensalmente os valores que o
contribuinte atribuiu-se como tendo direito a compensar-se.

5.2 — Após dilatados prazos oportunizando a apresentação documental, o
contribuinte elaborou e entregou planilhas onde registra 2 (dois) valores de bases
de cálculo -— a primeira, informa que foi a utilizada para realização da
compensação, e a segunda, que informa ter extraído das folhas de pagamento.
Confuso, vez que deveriam as duas bases informadas ser coincidentes, pois afinal
trata-se teoricamente da mesma coisa: compensação de valores supostamente
indevidos em razão de recolhimento efetuado com base nas remunerações dos
cargos eletivos municipais. Enfim, não detalhou o sujeito passivo como chegou aos
pretensos valores compensados, não demonstrou a composição da base de
cálculo, as alíquotas de contribuição aplicadas, as contribuições dos segurados e as
deduções legais, em resumo, não esclareceu o que efetivamente compensou.

5.3 — E capital, não comprovou que realizou os pagamentos os quais pleiteia a
compensação, e para tal, deveria ter vinculado as guias de recolhimento existentes
(Guias da Previdência Social — GPS), de forma inequívoca, às contribuições dos
cargos eletivos com fulcro na alínea h, inciso !, do Art. 12 da Lei n.º 8.212, de
24/07/1991, acrescentada pelo é 19 do art. 13 da Lei nº 9.506, de 30/10/1997, em
virtude da declaração de inconstitucionalidade. Não demonstrou, não detalhou e
não comprovou documentalmente os valores envolvidos nos recolhimentos
existentes, tanto os relativos à Prefeitura, quanto à Câmara Municipal. Os
recolhimentos em GPS feitos por órgão público podem envolver diversas
contribuições, como as com base nas remunerações de servidores de cargo em
comissão, de servidores de cargo efetivo, de autônomos e de transportadores
autônomos, dentre outras.

5.4 — Considerando que somente o sujeito passivo, enquanto responsável pelos
recolhimentos espontâneos, conhece os fatos geradores que motivaram os
recolhimentos previdenciários, competia—lhe apresentar a memória de cálculo dos
mesmos, para o necessário exame pelo Fisco, no exercício de seu poder-dever de
verificar a regularidade do procedimento de compensação efetuado pelo sujeito

Página 4 de 19 Processo COMPROT Nº 15586-720776/2012—25

Gilson Anªpu SulaAmroon::z MUNiClPAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - ES

passivo. De tal sorte que, o quantum compensado e a efetividade do recolhimento
não se fizeram comprovar.

5.5 — Findos os prazos concedidos, o contribuinte não apresentou elementos que
dessem certeza e liquidez à compensação realizada no valor original de R$
534.993,71 (quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e
setenta e um centavos), e corrigido na monta de R$ 1.977.407,39 (um milhão,
novecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e trinta e nove
centavos), não comprovou que realizou pagamentos indevidos, em razão da
exigência contida na alínea h, inciso I, do Art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24/07/1991,
acrescentada pelo é lª do art. 13 da Lei nº 9.506, de 30/10/1997, bem como não
demonstrou de forma inequívoca como chegou aos pretensos valores.

6 — A Receita Federal do Brasil - RFB reconhece a inexigibilidade das contribuições
advindas da aplicação da alínea h, inciso !, do Art. 12 da Lei nº 8.212, de
24/07/1991, acrescentada pelo 5 19 do art. 13 da Lei nº 9.506, de 30/10/1997, em
virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário nº 351.171.1 — Paraná, com execução suspensa
pela Resolução nº 26 do Senado Federal, de 21/06/2005, no período
compreendido entre 01 de fevereiro de 1998 até 18 de setembro de 2004,
inclusive deferindo, administrativamente, pedidos de restituição ou compensação,
desde que obedecido o disposto nos atos normativos que regem a matéria,
principalmente na Portaria MP5 nº 133, de 02/05/2006 (DOU DE 03/05/2006) e na
instrução Normativa MPS/SRP nº 15, de 12/09/2006 (DOU de 18/09/2006).

6.1 — As contribuições sociais das empresas, incidentes sobre a remuneração paga
ou creditada aos segurados, previstas na alínea ”a" do parágrafo único do art. 11
da Lei nº 8212/1991, somente poderão ser restituídas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior que o devido,
conforme estabelecido do art. 89 da mesma lei e no art. 247 do Decreto nº 3.048,
de 06/05/1999, que aprova o Regulamento da Previdência Social — RPS.

6.1.1 -— São passíveis de compensação ou restituição qualquer crédito tributário
resultante de indébito advindo de recolhimentos espontâneos, confissões
espontâneas em parcelamentos administrativos ou lançamentos de ofício que
versem sobre contribuições previdenciárias indevidas, dentre as quais aquelas
declaradas indevidas por força de decisão judicial definitiva.

Página 5 de 19 Processo COMPROT Nº 15586-720.776/2012-25
Gilson _ "(145410314er

ou:: n MUNlClPAL

,ç' , Miami.:'. da '
Fe era! do Brasil!“,
= * ' a.: 0.886 999



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - ES

6.1.2 — No caso concreto, os lançamentos de ofício tendo como matéria as
contribuições previdenciárias cobradas com amparo na alínea h, inciso I, do Art. 12
da Lei nº 8.212, de 24/07/1991, acrescentada pelo & lº do art. 13 da Lei nº 9.506,
de 30/10/1997, são objeto de indébito ao sujeito passivo. Os documentos
constitutivos de crédito que possuem valores lançados neste fundamento são
Lançamentos de Débito Confessado — LDC, relativos ao período de 02/1998 a
06/2000, cuja análise e retificação, se for o caso, é procedida pelo setor de
cobrança da Receita Federal do Brasil, nos termos estabelecidos no art. 29 da
Portaria do Ministério da Previdência Social — MP5 nº 133, de 02/05/2006 (DOU DE
03/05/2006):

Art. 29 Deverão se cancelados ou retificados, conforme o caso, todos os
débitos oriundos das contribuições referidas nesta Portaria, independente
da fase em que se encontram, observadas as disposições referentes às
contribuições descontadas.

6.2 —- Assim, no caso concreto desta ação fiscal, resta como matéria compensável
propriamente dita a existência de recolhimentos espontâneos em GPS, que devem
evidentemente ser objeto de comprovação pelo sujeito passivo.

6.2.1 — E o que se viu nas planilhas ”Controle de Créditos do INSS" apresentadas
pelo sujeito passivo, e utilizadas para a realização das compensações, foi a inclusão
de valores constantes em Lançamentos de Débito Confessado, referentes ao
período de 06/2008 a 06/ 2000.

6.3 — Ponto nevrálgico, a compensação de valores está condicionada à
comprovação de pagamento de contribuições indevidas ou a maior do que o
devido. No caso em análise, contribuição exigida com base em norma
posteriormente julgada inconstitucional pelo STF, portanto indevida, fulminada
que foi do mundo jurídico, o crédito decorre do concreto pagamento da
contribuição debatida.

6.4 — Neste ponto, como já dito, o Município de Santa Teresa não logrou êxito em
comprovar que as contribuições previdenciárias, calculadas sobre as remunerações
dos exercentes de mandato eletivo, e informadas ou não em GFIP, foram
efetivamente recolhidas para a Previdência Social. Portanto, logicamente, onde

' Fiscal da Ronei
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não houver pagamento indevido, não há o que se falar em crédito, mesmo que as
remunerações tenham sido informadas em GFlP.

6.5 — Esclarecedor é estampar que a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social —- GFIP, é declaração
prevista na Lei nº 8.212/1991, e como a própria descrição já esclarece, é
documento de informação à Previdência Social. A Guia da Previdência Social — GPS,
esta sim, é o documento próprio para o pagamento das contribuições
previdenciárias.

Lei nº 8.212, de 24/07/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:

Redação original
lV — informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social—INSS,

por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (Inciso acrescentado pela MP nº
1.596-14, de 10/11/97, convertida na Lei nº 9.528, de 10.12.97, e cuja
redação foi alterada pela MP nº 449, de 03/12/2008, convertida na Lei nº
11.941, de 27/05/2009).

Redação atual
lV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS, na forma,
prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS; (Redação dada pela MP nº 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 — Em razão de apelação da União Federal foi o processo, com a ação ordinária,
originada na 1ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, sob nº 2008.50.01.009247-5,
remetido ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, recebendo o Nº CNJ 0009247-
64.2008.4.02.5001, que reformou a sentença anterior, assim se posicionando em
15/05/2012 — data do julgamento:

_, flv” ,; " ""”“,“de
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”O pedido destes autos é a compensação dos valores referente às
contribuições previdenciárias recolhidas entre janeiro de 1998 a agosto de
2004. A ação foi ajuizada em 06/08/2008, aplicando-se o entendimento
esposado no RE 566.621, acima, operou-se a prescrição quinquenal da
pretensão à repetição do indébito dos valores recolhidos antes de
06/08/2003.
(...)

”Assim, após a Lei nº 10.887/04, passou a ser considerada devida a
contribuição previdenciária pelos ocupantes de cargos eletivos, porém tão—
somente a partir da sua entrada em vigor, 18/06/2004.

Assim, tem o autor direito à compensação tão—só dos valores recolhidos
entre 06/08/2003 a 18/06/2004, respeitada a prescrição e a vigência da Lei
10.887/2004.

Quanto ao recurso adesivo da parte autora, em relação à necessidade de se
retificar a Dirf para se utilizar o instituto da compensação, verifico que a
sentença foi omissa neste ponto. A parte autora silenciou e deixou
transcorrer in albis o prazo dos embargos de declaração. A não-interposição
de recurso, implica em sua aceitação, pela parte sucumbente, acarretando,
por via de consequência, (: preclusão do direito de recorrer.

Constata-se a aceitação da decisão (aquiescência), nos termos do art. 503
do CPC, que assim dispõe:

”Art. 503. A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a
decisão, não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva
alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer. "

Logo, operou-se a preclusão lógica, para a parte, que segundo Barbosa
Moreira, ”consiste na perda de um direito ou de uma faculdade processual
por quem tenha realizado atividade incompatível com o respectivo
exercicio” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O Novo Processo Civil Brasileiro,
279 ed., RJ, Forense, 2008, p. 117).

.. ª ' Sim Amro
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Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a apelação, NÃO CONHEÇO do recurso
adesivo e DOU PARCIAL PROVIMENTO a remessa necessária, que considero

interposta, para declarar a prescrição à compensação dos valores
recolhidos anteriores a 06/08/2003, nos termos do RE 566. 621.”

7.1 — Verifica—se que na reforma da sentença foi restringido o período a ser
compensado, concedendo-se ao ente municipal o direito à compensação tão só
dos valores recolhidos entre 06/08/2003 a 18/09/2004, respeitada a prescrição e a
vigência da Lei 10.887/2004.

7.2 -— A reforma, além de alterar o período a ser compensado, NÃO CONHECEU o
recurso adesivo do Município de Santa Teresa, onde requereu o direito de poder se
compensar dos valores recolhidos indevidamente sem a necessidade de retificar os
lançamentos efetuados na GFIP.

8 — Vemos que as decisões, de 1ª e 2 ª instância, proferidas nos autos, são
dissonantes, tratando-se o assunto prescrição de matéria complexa, controversa,
debatida, em constante evolução, atualmente orientada pelo entendimento do
Supremo Tribunal Federal — STF, em julgamento ao Recurso Extraordinário (RE)
566.621. Portanto, para evitar os resultados advindos desta auditoria fiscal, que
culminou com & glosa integral das compensações realizadas, deveria o contribuinte
ter observado o Art. 170—A do CTN, que foi pelo mesmo desprezado.

CTN

Art. 170—A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial.

Sobre o Recurso Extraordinário — RE 566.621 — STF

No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 566. 621, o STF observou que
deve ser levado em consideração para o novo entendimento a data do
ajuizamento da ação. Assim, nas ações ajuizadas antes da vigência da LC
118, aplica-se o prazo prescricional de dez anos a contar da data da
ocorrência do fato gerador (tese dos 5+5). Já nas ações ajuizadas a partir de
9 de junho de 2005, data de vigência da LC 118, aplica-se o prazo
prescricional de cinco anos contados da data do pagamento indevido.

Salt: Amª“
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8.1 — Antes mesmo de ajuizar a ação de conhecimento em 06/08/2008, e
publicação em Diário Oficial da decisão judicial de 1ª Instância, que se deu em
06/04/2009, o sujeito passivo já tinha iniciado as compensações. A primeira
compensação deu-se com contribuições relativas à competência 06/2008,
declarada através de GFIP enviada 04/07/2008, e as demais se sucederam mês a
mês. Antecipar-se à decisão judicial é no mínimo imprudência processual.

8.2 — De maneira que, ainda transitando em julgado a respectiva decisão judicial,
deveria o ente público municipal ter observado as diversas normas aplicadas às
compensações do crédito tributário, que preconizam a obediência ao Piãº
Prescricional, infracitadas. Tal desobediência culminou com compensações de
valores declarados prescritos pela decisão prevalente de 2ª Instância, aqueles
recolhidos antes de 06/08/2003, e que, no presente caso, os pagamentos não se
fizeram comprovados:

a) Portaria MPS nº 133, de 02 de maio de 2006 (inciso III do art. 49):

”Art. 49 Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
(...)
/Il — obedecerá ao prazo prescricional previsto em lei. "

b) IN - Instrução Normativa MPS/SRP nº 15, de 12 de setembro de 2006, com
redação dada pela IN MPS/SRP nº 18, de 10/11/2006 (art. 39):

”Art. 39 O direito de efetuar compensação ou de solicitar restituição a que se
refere esta instrução Normativa, prescreve em cinco anos, contados a partir
do pagamento. (Nova redação dada pela IN MPS/SRP nº 18, de 10/11/2006)"

c) Ato Declaratório SRF nº 096, de 26 de novembro de 1999, inciso I, que dispõe
sobre o prazo para repetição de indébito relativa a tributo ou contribuição paga
com base em lei posteriormente julgada inconstitucional pelo STF:

I — o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição paga indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive
na hipótese de o pagamento ter sido efetuada com base em lei
posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em
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ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o
transcurso de prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do
crédito tributário — artigos 165, I e 168, I, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).

d) Código Tributário Nacional '- CTN nos seus artigos 165, |, e 168 | :

”Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no é 49 do artigo 162, nos
seguintes termos:
! — Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue—se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos contados:

l- nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;” (Vide art. 39 da Lei Complementar nº 118, de 2005)

e) Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005:

”Art. 39 Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei nº 5.172 de
25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito o lançamento por homologação,
no momento do pagamento antecipado de que trata o é lª do art. 150 da
referida Lei.”

f) Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de
06 de maio de 1999.

”Art. 253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de
contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos contados
da data:
I— do pagamento ou recolhimento indevido; ou (...)

Ja,/gldmmdakocba
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9 — Ainda, não foi providenciada a retificação das GFIP nas quais as remunerações
dos exercentes de mandato eletivo foram inicialmente informadas, portanto,
deixou o contribuinte de cumprir o preceito básico para usufruto da compensação
pretendida, constante no artigo 49, inciso |, da Portaria MP5 nº 133/2006, e no
artigo 69, inciso I e à 49 da IN MPS/SRP nº 15/2006, infratranscritos, mais um fato
que sustenta a glosa integral das compensações efetuadas pelo contribuinte, pois
que não precedidas de retificações das GFIP

Portaria MP5 nº 133/2006
Art. 49 Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
I — será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social -— GFIP

Instrução Normativa MPS/SRP nº 15/2006

Art. 69 É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 39,
compensar os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo
referido no art. 19, observadas as seguintes condições:

I -— a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir
destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a
remuneração proporcional ao período de lº a 18 na competência setembro
de 2004 relativa aos referidos exercentes;

(...)

é 49 É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente
federativo, independentemente de efetivação da compensação.

9.1 — A GFIP, além de termo de confissão de dívida, é instrumento de cunho social,
pois os dados ali declarados pelos contribuintes — empregadores, compõem a base
de dados da Previdência Social e são utilizados para fins de cálculo e concessão de
benefícios concedidos ao trabalhador, conforme & 29 do art. 32 da Lei 8.212/1991
e art. 225, & lª do RPS, e caso contenha remunerações informadas indevidamente
demandará prejuízos aos cofres públicos.

RPS - art. 225, 5 19

(..-) l..
«*es. .—

Página 12 de 19 Processo COMPROT Nº 15586 20.776/2012-25

vii... à,“ '
”Kºfi Au. Fiscal da Receita



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - ES

9 19 As informações prestadas no Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão
como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo instituto Nacional
do Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão
dos benefícios previdenciários, bem como constituir—se-ão- em termo de
confissão de dívida, na hipótese do não—recolhimento.

10 — Em face de todo o exposto, demonstrado está que o contribuinte realizou
compensações indevidas, não comprovando a efetividade dos pagamentos das
contribuições e o quantum envolvido na compensação, não aguardando o transito
em julgado da decisão em sentença judicial, ainda sem definitividade, não
observando a normas sobre compensação e prescrição de créditos tributários,
utilizando nos cálculos dos créditos tributários valores atingidos pela prescrição,
deixando de retificar as GFIP envolvidas no suposto indébito, formou esta
fiscalização convicção da irregularidade do ato praticado pelo sujeito passivo e,
desta forma, providenciou a glosa dos valores compensados no período de
06/2008 a 08/2010, lançando-os nos Auto de Infração DEBCAD nº 37.363.552-4 e
51.023.646-4.

10.1 - Os valores glosados compõem o levantamento Gl —- GLOSA DE
COMPENSAÇÃO INDEVIDA, e estão discriminados no Relatório Discriminativo do
Débito — DD e no Relatório de Lançamentos — RL.

11 — Destaque-se que, com a alteração do é 99 do art. 239 do RPS, promovida pelo
Decreto nº 6.042, de 12/02/2007, DOU de 13/02/2007, cabe, a partir de 02/2007,
a aplicação de multa moratória em Órgãos Públicos, pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias fora do prazo. '

11.1 — E, conforme & 99 do art. 89 da Lei nº 8212/1991 ”os valores compensados
indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o art. 35
desta Lei” (incluído pela Medida Provisória nº 449, de 03/12/2008 — DOU de
04/12/2008, convertida na Lei nº 11.941 de 27/05/2009), que dispõe:

Lei nº 8.212/1991.

”Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições Sociais
previstas nas alíneas ”a”, ”b” e ”c" do parágrafo único do art. 11 desta Lei,
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das contribuições instituídas a titulo de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos
nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430 de 27 de dezembro de
1996. (Alterado pela Lei nº 11.941/2009. ”

Lei 9430/1996
(...)

”Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 19 de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculado a taxa de trinta e três centésimos por cento por dia de atraso.

& lº A multa de que trata este artigo será calculado a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.

é 29 O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento"
(grífamos)

12 — O art. 89, é 10, da Lei nº 8212/1991, dispõe o seguinte:

”é 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove a
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei nº 9.430 de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Medida Provisória nº 449, de 03/12/2008 —- DOU
de 04/12/2008) ”.

,. JL « .
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Lei nº 9.430, de 1996:

”Art. 44 — Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007)

l - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
nº 11.488, de 15 de junho de 2007)

12.1 — imperioso é reconhecer que o contribuinte tinha inteiro conhecimento, à
época da compensação, de que o prazo prescricional para efetuar tal operação era
de 5 (cinco) anos. Tanto que buscou amparo do Poder Judiciário para alargar este
prazo. Prova disto, na ação de conhecimento, ajuizada em 06/08/2008, o sujeito
passivo aponta as normas aplicadas às compensações do crédito tributário, que
preconizam a obediência ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos e os critérios
estabelecidos para a sua realização, e, em um trecho, assim discorre sobre elas:

”Ainda assim, são criados obstáculos para a prefeita (perfeita)
compensação, como limitações impostas pela Lei 9.129 e 9032 quanto aos
limites do valor a ser compensado, a exigência de retificação Do
Lançamento já efetuado (GFIP), bem como a limitação imposta pela lei
complementar 118/05, a qual, contrária a jurisprudência dominante,
reduziu 'o prazo para repetição de indébito para 5(cinco) anos.
Diante disso, outra alternativa não restou ao Município Autor senão
ajuizar a presente ação, buscando ver reconhecido direito de compensar
sem as limitações das leis 9129, 9032 e LC 118, tudo aquilo que pagou
indevidamente neste período (tributo sujeito a lançamento por
homologação) com parcelas vincendas da contribuição previdenciária por
ele devida, incidente sobre a folha de vencimentos de servidores públicos
municipais."

12.2 — Sabedores do prazo prescricional de 5 (cinco) anos estampado em normas
robustas e à época vigentes, prudente seria aguardar o trânsito em julgado da
decisão da ação de conhecimento, a sua definitividade, o que não aconteceu, não
cumpriu a determinação do art. 170—A do CTN:

Gilson '
PRÉFMUÉÉÍÁTM "4 MW dª Rººb“"A d. Fiscal da Receita

Federal do Brasil
atriz-ala.: 0.886.999
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Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.

12.3 - Recorrendo ao Poder Judiciário, impetrando ação de conhecimento
requerendo o direito de compensar—se além dos 5 (cinco) anos estampados em
normas que regulamentam a matéria, não poderia o contribuinte realizar as
compensações sem o devido trânsito em julgado da sentença, e, ao fazê—lo,
procedeu sem o devido respaldo judicial, configurando—se as compensações como
indevidas, agindo portanto com o intuito de suprimir ou reduzir, deliberadamente,
as contribuições sociais previdenciárias.

12.4 —- A conduta do autuado molda-se perfeitamente à situação prevista no art. 72
da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964 (DOU de 30/11/1964).

Art. 72. Fraude e' toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.

12.4.1 — Pretendeu o sujeito passivo diferir ou evitar o pagamento da contribuição,
como de fato o conseguiu, até que a fiscalização, antes de esgotado o' prazo
homologatório de que trata o art. 150, 5 49, do CTN, constatou—o e adotou as
providências necessárias.

12.5 — Desse modo, comprovado que as GFIP entregues pelo contribuinte
continham informações sabidamente falsa e que a Lei nº 8.212/1991, com a nova
redação dada pela Medida Provisória nº 449/2008, convertida na Lei nº
11.941/2009, comina pena de multa de 150% (cento e cinquenta por cento) do
valor das contribuições que se informou ter compensado, independentemente da
exigência da própria contribuição com os acréscimos moratórios.

12.6 — Ainda, o município realizou as compensações ignorando as exigências para a
concretização das mesmas, como a retificação das GFIP que originaram a
compensação, não subtraiu destas os agentes de cargo eletivo informados, e,
como consequência à manutenção destes segurados nas GFIP, caracterizou—se a
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declaração de informações falsas. E o mesmo era conhecedor da necessidade de
sanear, de retificar as GFIP originais, conforme acima já relatado.

12.7 - Os valores lançados constam no Levantamento — GZ -— GLOSA DE
COMPENSAÇÃO MULTA ISOLADA, e estão discriminados no Discriminativo do
Débito — DD e no Relatório de Lançamentos — RL, nos meses em que as GFIP
informando as compensações foram entregues, ou seja, de 01/2009 e 08/2010.

13 — Portanto, em face da declaração falsa em GFIP —- Documento Público, no
intuito de reduzir contribuição social devida, conforme o exposto claramente no
presente relatório, em frontal desacordo com o art. 30, inciso I, letra ”b", da Lei nº
8.212/91, conduta essa que, em tese, configura a prática de crime prevista no art.
lº, inciso I da Lei 8.137, de 27/12/1990, razão pela qual estamos formalizando
Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP), para encaminhamento ao Ministério
Público Federal.

Lei n. º 8.137, de 27/12/1990

”Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas:

! - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendários;

14 — Os documentos examinados que serviram de base para a lavratura dos Autos
de Infração, integrantes do presente processo fiscal foram: GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social, GPS — Guia da
Previdência Social, Sentenças Judiciais de 1ª e 2ª Instância, processo de Contrato
entre o Município e o Instituto de Gestão Publica (URBIS) e planilhas de ”Controle
de Créditos do INSS”.

15 — Além dos dispositivos legais já citados, os débitos lançados e os acréscimos
legais cobrados encontram-se fundamentados na legislação constante do ANEXO
dos Autos de Infração DEBCAD nº 51.023.646—4 e 51.023.647-2, denominado "FLD —
Fundamentos Legais do Débito"... ' * - - . d.F'
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16 — Os documentos, a seguir descritos, integrantes do presente Processo
Administrativo Fiscal, além de terem sido entregues em meio impresso também
foram entregues em meio digital ao contribuinte, juntamente com este Relatório
Fiscal e seus Anexos:

a) Relatório DCCTP - Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo;
b) Relatório IPC — instruções para o Contribuinte;
c) Relatório de Vínculos;
d) Capas dos Autos de Infração;
e) DD — Discriminativo do Débito;
f) FLD - Fundamentos Legais do Débito;
g) RL - Relatório de Lançamentos.

16.1 — Integram também o Processo Administrativo Fiscal os seguintes
documentos:

a) Termo de Início de Procedimento Fiscal — TIPF, datado de 23/04/2012;
b) Termo de Intimação Fiscal —-TIF, datado de 23/07/2012;
c) Termo de Intimação FiscaI —TIF, datado de 13/08/2012;
(I) Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal ——TEPF;
e) Sentenças em ação judicial;
f) Espelhos das GFIP;
g) Processo de contratação do Instituto de Gestão Pública — URBIS.
h) Planilhas de ”Controle de Créditos do INSS", referentes aos agentes políticos
(fornecidas pelo contribuinte).

17 —- Foram lavrados no decorrer da presente ação fiscal, incluindo este, os
seguintes Autos de Infração — AIOP:

DEBCAD PROCESSO ASSUNTO PERÍODO
37.363.552—4 15586—720.775/2012-81 Glosa de Compensação Indevida 06/2008 A 12/2008
51.023.646-4 15586-720.776/2012—25 Glosa de Compensação Indevida 01/2009 A 08/2010
51.023.647—2 15586-720.776/2012-25 Multa Isolada 01/2009 a 08/2010

17.1 — Em caso de apresentação de defesa, cada Auto de Infração deverá ser
objeto de defesa específica, dentro do prazo de 30 (trintas) dias, contados do seu

Ui ,; , elanNWdªRººbª
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recebimento, sendo aceitável a apresentação por cópia autenticada, quando
houver mais de um crédito com o mesmo fato gerador.

18 -— A identificação dos co-responsáveis pelo crédito tributário ora constituído
encontra—se no Relatório de Vínculos.

19 — Na ação fiscal, como representantes do contribuinte, acompanharam os
trabalhos, o Sr. Rian Bolsoni, Secretário Municipal de Finanças e a Sra. Margareti
A. Novelli, contadora do município, a quem foram prestadas os esclarecimentos
necessários.

Santa Teresa — ES, 31 de Agosto de 2012.

, ER DA ROCHA
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil

Matrícula 0.886.999

. deSnlcsAmaro
onEFçl MUNlClPAL

Página l9 de 19 Processo COMPROT Nº 15586-720.776/2012-25


