Advocacia Geral do Estado publica a Resolução n° 17/2016 Regulamento Geral dos procedimentos aplicáveis ao Contencioso
Tributário da Advocacia-Geral do Estado - AGE
A Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais publicou, recentemente,
a Resolução n° 17/2016, por meio da qual fixou procedimentos relevantes a
serem observados pelos servidores públicos estaduais no contexto do
contencioso tributário.
A partir da leitura de tal Resolução, é possível conhecer um pouco do
funcionamento e das rotinas observadas pelo Estado de Minas Gerais em seu
relacionamento com os contribuintes. Dentre os aspectos mais interessantes,
inclui-se o art. 41 da Resolução, que determina parâmetros para a pesquisa de
bens titularizados por contribuintes de acordo com o montante de débitos
identificados. São os seguintes os parâmetros:
a) - até R$100.000,00: pesquisa junto ao DETRAN e Cartório de Registro
de Imóveis-CRI e penhora online;
b) - a partir de R$100.000,00: pesquisa junto ao DETRAN, CRI,
Secretaria da Receita Federal - SRF, e penhora on line;
c) - a partir de R$300.000,00: DETRAN, CRI, SRF, penhora online,
penhora junto à Administradora de Cartão de Crédito e Agência Nacional de
Aviação Civil - ANAC, penhora de faturamento, dentre outros (...)
Além disso, a Resolução determina, de acordo com seu art. 80, que o
Procurador do Estado, ao requerer a citação de responsável, com fundamento
no art. 135, III, do CTN, instrua o pedido com a Ficha Cadastral obtida a partir
da consulta ao banco de dados da JUCEMG e, se esse documento não se
mostrar suficiente, com as alterações contratuais necessárias para indicar a
contemporaneidade do fato gerador ou da dissolução irregular da sociedade,
conforme o caso, com o período de participação na sociedade do citado,
observando, para tanto, a existência de prescrição intercorrente. Referida
determinação é relevante, tendo em vista os múltiplos pedidos de
redirecionamento de Execução Fiscal aos sócios da pessoa jurídica executada,
frequentemente feitos sem qualquer preocupação quanto a elementos de prova
da responsabilidade de tais sócios.

Por fim, a Resolução também prevê (art. 79) a necessidade de
acolhimento do pedido de exclusão de sócios da Execução Fiscal quando se
tratar de: a) sócio sem poderes de administração da empresa ou b) sócio com
poderes de administração da empresa, ainda que em período contemporâneo
ao fato gerador da obrigação tributária em questão, quando não houver
elementos que indiquem a prática de abuso de poder, infração à lei, contrato
social ou estatutos.
Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.
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