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RESOLUÇÃO CROIPA N° 03/2018

NORMATIZA O cALCULO DOS CRÉDITOS
TRIBUTARIOS DO CRO/PA NÃO PAGOS NA
DATA DO SEU VENCIMENTO,
REGULAMENTANDO A INCIDÊNCIA DA
TAXA SELIC, DE MULTA DE MORA E
ENCARGO LEGAL, NOS MESMOS MOLDES
APLICAvEIS AOS DEMAIS TRIBUTOS
FEDERAIS.

A Diretoria do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO

DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente no que determina o

art. 13, inciso I, do Regimento Interno CRO/PA (Resolução CRO/PA n? 01/2007) e ainda:

CONSIDERANDO a natureza tributária das anuidades cobradas pelos conselhos de

fiscalização' profissional sendo denominadas, portanto, de contribuições parafiscais

(contribuições de interesse das categorias profissionais de natureza tributária);

CONSIDERANDO o disposto no art. 37-A da Lei n? 10.522/02, que assim estebelece:

Art. 37-A. Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de
qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos na legislação, serão
acrescidos de juros e multa de mora, calculados nos termos e na forma da
legislação aplicável aos tributos federais.
§ 10 Os créditos inscritos em Dívida Ativa serão acrescidos de encargo legal.
substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios,
calculado nos termos e na forma da legislação aplicável à Dívida Ativa da
União.

CONSIDERANDO que o dispositivo citado determinou que os créditos pertencentes

às autarquias federais, nesta qualidade também enquadrados os conselhos de fiscalização

profissional, não pagos nas datas dos seus respectivos vencimentos, sofrerão a incidência de

juros e multa de mora nos mesmos moldes aplicáveis aos demais tributos federais;

CONSIDERANDO que a Lei n° 9.430/96 estabeleceu em seu art. 5°, §3°, a incidência

de juros conforme índice do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para os

casos de inadimplência do Imposto de Renda, na seguinte forma:

Art. 5° O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1~ será pago
em quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento
do período de apuração.
§ 3° As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para
títulos ederais acumul da me salmente calculados a artir do rimeiro dia
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do segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até
o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.

CONSIDERANDO que a Lei n? 9.430/96, ainda em seu art. 61, estabeleceu os

critérios para a incidência da multa de mora, a qual deverá er calculada na base de 0,33% (trinta

e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitado ao total de 20% (vinte por cento), in

verbis:

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 1°de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação especifica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 10A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 20 O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 30 Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirãa juros de mora
calculados à taxa a que se refere o §3° do art. 5~ a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento.

CONSIDERANDO O previsto pelo art. IOdo Decreto-Lei n° 1.025/69 que,

combinado com o disposto no art. 3° do Decreto-Lei n? 1.569/77 e com o art. 3° do Decreto-

Lei n° 1.645/78, determinou que a aplicação do encargo legal na cobrança executiva da Dívida

Ativa da União substitui a condenação do devedor em honorários de advogado, bem como fixou

em 20% a taxa referente ao citado encargo, pagos pela metade quando, já inscrito em dívida

ativa o débito, não houver sido ainda proposta a respectiva execução fiscal. Assim:

Decreto-Lei n? 1.025/69
Art 10 É declarada extinta a participação de servidores públicos na cobrança
da Dívida da União, a que se referem os artigos 21 da Lei n" 4.439, de 27 de
outubro de 1964, e 1~ inciso Il, da Lei n" 5.421, de 25 de abril de 1968,
passando a taxa, no total de 20% (vinte por cento), paga pelo executado, a
ser recolhida aos cofres públicos, como renda da União.

Decreto Lei n? 1.569/77
Art. 3° O encargo previsto no arfo 1°do Decreto-lei n° 1.025, de 21 de outubro
de 1969, calculado sobre montante do débito, inclusive multas, atualizado
monetariamente e acrescido dos juros e multa de mora, será reduzida para
10% (dez por cento), caso o débito, inscrito como Dívida Ativada da União,
seja pago antes da remessa da respectiva certidão ao competente órgão do
Ministério Público, federal ou estadual, para o devido ajuizamento.
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Decreto Lei n? 1.645/78
Art 3° Na cobrança executiva da Divida Ativa da União, a aplicação do
encargo de que tratam o art. 21 da lei nO4.439, de 27 de outubro de 1964, o
art. 32 do Decreto-lei n° 147, de 3 de fevereiro de 1967, o art. r, inciso lI. da
Lei nO5.421, de 25 de abril de 1968, o art. lOdo Decreto-lei nO1.025, de 21
de outubro de 1969, e o art. 3° do Decreto-lei n° 1.569, de 8 de agosto de
1977, substitui a condenação do djvedor em honorários de advogado e o
respectivo produto será, sob esse titulo, recolhido integralmente ao Tesouro
Nacional.

CONSIDERANDO o disposto pela Lei n? 13,327/16, especialmente em seu art. 30, o

qual estabelece que integram os honorários de sucumbência tanto o total do produto do encargo

legal acrescido aos créditos das autarquias na forma assentada pelo art. 37-A, §1°, da Lei n?

10.522/02, quanto o total do produto dos honorários de sucumbência recebidos nas ações

judiciais em que forem parte as autarquias, assim:

Art. 30. Os honorários advocatícios de sucumbência incluem:
I -o total do produto dos honorários de sucumbência recebidos nas ações
judiciais em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas
federais;
(...)
111 - o total do produto do encargo legal acrescido aos créditos das
autarquias e das fundações públicas federais inscritos na dívida ativa da
União, nos termos do § 10 do art. 37-A da Lei no 10.522, de 19 dejulho de
2002.
Parágrafo único. O recolhimento dos valores mencionados nos incisos do
caput será realizado por meio de documentos de arrecadação oficiais.

- CONSIDERANDO ainda o disposto no art. 85, §14 e §19, do atual Código de

Processo Civil, os quais ressaltam o direito do advogado na percepção dos honorários de

sucumbência, ainda que se trate de advogado público, nestes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor.
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do
trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos
termos da lei.

CONSIDERANDO também o disposto na Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia),

especialmente o disposto no seu art. 22:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o
direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.
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CONSIDERANDO a necessidade de execução judicial dos débitos inadimplidos

desta autarquia, observados os pressupostos e requisitos estabelecidos pela Lei n? 12.514/11,

nos mesmos moldes aplicáveis aos demais tributos federais, conforme exposto;

•RESOLVE:

Art. 10 Os créditos inadimplidos encaminhados à Procuradoria Jurídica do CROIP A para fins

de inscrição em dívida ativa e respectiva execução fiscal, deverão ser calculados na forma da

legislação em vigor, obedecidos os ditames da Lei n? 10.522/02, Lei n° 9.430/96, Decreto-Lei

n° 1.025/69 e Decreto Lei n? 1.569/77;

Art. 2° O cálculo a que se refere o artigo anterior constitui incidência de taxa SELIC até o mês

anterior ao pagamento, acrescido de 1% no mês do pagamento; multa de mora de 0,33% por

dia de atrasõ, limitados à 20%; e encargo legal de 20%, devidos pela metade caso ainda não

tenha sido promovida a respectiva execução fiscal;

Art. 3° O encargo legal a que se refere o art. 2° é substitutivo dos honorários de sucumbência

e são de titularidade da Procuradoria Jurídica do CRO/P A, devendo ser arrecadado mediante

título próprio da autarquia e distribuídos igualitariamente aos titulares dos cargos efetivos de

Procurador Jurídico, quando não concedidos diretamente pelo juízo da execução fiscal.

Art. 4° Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 28 de fevereiro de 2018.

NORI TUJIROBER O DE SOUSA PIRES

Presidente Secretário

PICANÇO
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