












Enquanto a Comissao Processante aguardava a resposta do Oficio n° 

616/2017/CGM-G (fl. 313), no qual foram solicitados a Receita Federal do Brasil o valor 
da receita bruta auferida, a forma de tributac;ao e o valor total dos tributos pagos, 
relativamente ao ano-calendario de 2016, houve a necessidade de solicitar a 
prorrogac;ao do prazo de instruc;ao processual par mais 180 (cento e oitenta) dias, nos 
termos do artigo 6°, paragrafo (mica, do Decreto Municipal n° 55.107/2014, para 
encerramento dos trabalhos daquela Comissao (fls. 314/314-v0), o que foi deferido pelo 
despacho de fl. 315, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo (fl. 316). 

Par fim, coma ultimo ato instrutorio, a Comissao Processante constituida 
pela Portaria n° 47/2017-CGM, visando ao prestigio dos prindpios constitucionais do 
devido processo legal, da ampla defesa e do efetivo direito ao contraditorio, bem coma 
para evitar qualquer alegac;ao de cerceamento do direito de defesa, aplicou o artigo 12 do 
Decreto Municipal n° 55.107/2014, para dar ciencia a defesa acerca das informac;oes 
fiscais juntadas aos autos (fls. 317/324), bem coma intimar para manifestac;ao, se assim o 
desejasse, sabre o Termo de Depoimento prestado par William Nacked, em 20 de setembro 
de 2017, no ambito do Procedimento Investigatorio Criminal - P.I.C. no 34/15, do 
Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo (fls. 326/327), par canter referencias expressas 
a pessoa fisica de Maria Elisabeth Ildiko De Fiore, representante legal da pessoa juridica 
Editora Pau-Brasil Ltda. - EPP, CNPJ/MF n° 53.949.608/0001- 23, bem coma para que 
informasse e comprovasse, em caso positivo, sabre a eventual existencia de mecanismos 
e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de 
irregularidades e a aplicac;ao efetiva de codigos de etica e de conduta, por meio de 
publicac;ao em name do seu advogado regularmente constituidos nos autos, sem, contudo, 
qualquer manifestac;ao subsequente da interessada (fls. 328/330). 

O relatorio de fls. 331/342-v0 terminou par propor, em desfavor da pessoa 
juridica EDITORA PAU-BRASIL LTDA. - EPP, CNPJ/MF n° 53.949.608/0001-23, a aplicac;ao 
da sanc;ao de multa pecuniaria no valor equivalente a R$ 9.000,00 (nave mil reais), com 
fundamento no artigo 6°, §4°, da Lei Federal n° 12.846/2013 e nos artigos 21 e 22, §§1° e 
3°, ambos do Decreto Municipal n° 55.107/2014, em razao da 

comprovada pratica da conduta tipificada pelo artigo s0, inciso I, da Lei Federal no 

12.846/2013, observando-se o piso sancionatorio mfnimo correspondente, pelo menos, 
ao valor da vantagem indevida efetivamente auferida pela pessoa juridica infratora. 

Em cumprimento a determinac;ao do artigo 14 do Decreto Municipal no 

55.107/2014, os autos do presente processo de PAR foram submetidos a analise juridica 
dos 6rgaos da Procuradoria Geral do Munidpio, que nao opuseram obices quanta ao 
regular prosseguimento do presente, porquanto observada a legislac;ao federal e 
regulamentar municipal aplicavel ao caso concreto (fls. 347/352). 




































