
ESTADO DO ACRE 
Secretaria de Estado de Fazenda 

Conselho de Contribuintes do Estado do Acre

ACORDAON0 033/2020
PROCESSO N° 2012/81/17072
RECORRENTE: DENTAL RIO BRANCO LTD A

ALBERTO BARDAWIL NETO (OAB/AC 3222) E MARCOS 
ANTONIO CARNE1RO LAME1RA (OAB/AC 3265)

ADVOGADOS:

RECORRIDA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
PROCURADOR FISCAL: LUIS RAFAEL MARQUES DE LIMA
CONSELHEIRO RELATOR: FREDI DETTWEILER
DATADE PUBLICACAO:

EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO. IMPUGNA^AO AO AUTO DE INFRAQAO E 
NOTIFICAQAO FISCAL. EXTRAPOLAgAO DO PRAZO PARA CONCLUSAO DA FISCALIZAQAO. 
INERCIA DO ORGAO FISCALIZADOR. NULIDADE NAO CONFIGURADA. INICIO DA A^AO 
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DA DENUNCIA ESPONTANEA. IMPROCEDENTE
1. Qualquer ato por escrito da autoridade fiscal que indique a continuidade dos trabalhos e suficiente para 
prorroga^ao dos trabalhos de fiscaliza9ao (paragrafo unico do art. 16. Decreto 462/87). 2. O excesso do 
prazo para conclusao do procedimento fiscal nao anula o procedimento e nem o auto de infra9ao (art. 6° do 
Decreto 462/87). 3. A Recorrente solicitou varias prorroga9oes de prazo para a entrega de documentos 
fiscais relatives ao penodo fiscalizado. ocasionando demora na conclusao dos trabalhos. 4. O auto de 
infra9ao, como ato administrativo que e, observou a exigencia dos pressupostos de va idade do ato 
administrative (art. 142. do Codigo Tributario Nacional e art. 19. do Decreto n. 462/87). 5. O contribuinte 
nao notiflcado de oficio no prazo de 60 (sessenta dias) deve apurar e recolher o imposto devido (o § 12° 
art. 96 do Decreto 008/98). 6. Nao se considera espontanea a denuncia apresentada apos o im'cio de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscaliza9ao. relacionados com a infraipao (art. 138. 
paragrafo unico do CTN). 7. Recurso Voluntario improvido. Decisao por maioria._____________________

ACORDAO

Vistos. relatados e discutidos estes autos, em que e interessada DENTAL RIO BRANCO LTDA. 
ACORDAM os membros do Conselho de Contribuintes do Estado do Acre, por maioria. em negar 
provimento ao recurso voluntario do contribuinte e. via de consequencia. em manter a decisao. ora 
recorrida, tudo nos termos do voto do Conselheiro Relator, que passa a constituir parte deste julgado. 
Participaram do julgamento os Conselheiros a seguir nominados: Fredi Dettweiler (Relator). Willian da 
Silva Brasil. Luiz Antonio Pontes Silva e Camila Fontineli da Silva Caruta. Presente ainda o Procurador do 
Estado Dr. Luis Rafael Marques de Lima, Sala das Sessoes, Rio Branco, Capital do Estado do Acre. 08 de 
outubro de 2020.
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO DO ACRE

PROCESSO TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO n° 2012/81/17072 - RECURSO VOLUNTARIO 
RECORRENTE: Dental Rio Branco Ltda
ADVOGADOS: Alberto Bardawil Neto (OAB/AC 3.222) e Marcos Antonio Carneiro Lameira 
(OAB/AC 3265)
RECORRIDA: Fazenda Publica Estadual 
PROCURADOR FISCAL: Luis Rafael Marques de Lima 
RELATOR: Conselheiro Fredi Dettweiler

RELATORIO

Trata-se de Recurso Voluntario interposto por DENTAL RIO BRANCO LTDA, em face 

da Decisao n. 716/2013 proferida pela Diretoria de Administra^ao Tributaria (fls. 236 e 237), nos autos 

do Processo Tributario Administrativo de auto de infragao, requerido pela Recorrente, que decidiu pela 

improcedencia do pedido, como se afere do decisum vergastado:

[...I Visto e analisado o processo em que e interessada a parte acima identificada, 
com fundamento no art. 96, §12. do Decreto n° 08/98 c/c 149 do CTN e no Parecer 
n° 904/2013^ do Departamento de Assessoramento Tributario, decido pela 
IMPROCEDENCIA do pedido de cancelamento e ou anulagao do Auto de Infragao 
e Notificagao Fiscal n° 05.504/2012, considerando que restou comprovado que a 
impugnante deixou de recolher o ICMS relative as operagoes de entradas de 
mercadorias no territorio do Estado do Acre em vista de que nao houve registro no 
SIAT o que obriga o sujeito passive a recolher o imposto no prazo de sessenta dias

Em suas razoes (fls. 239/263), o Recorrente aduz, preliminarmente, a nulidade do Auto de 

Infragao e Notificagao Fiscal n. 05.504/2012 em face da nao observancia do prazo de conclusao dos 

trabalhos de fiscalizagao estabelecido pelo art. 16, paragrafo unico, do Decreto n° 462/87. Portanto, 

declara existir vfcio formal na lavratura do AINF, ora impugnado.

Acresccnta que a conclusao dos trabalhos de fiscalizagao ocorrcu 421 (quatrocentos e 

vinte um) dias apos o inicio dos trabalhos e declara que nao houve notificagao quanto ao 

prosseguimento dos trabalhos de fiscalizagao, bem como nao houve mengao escrita a sua continuidade.

Ainda, declara haver divergencia na legislagao tributaria quanto ao prazo de conclusao 

dos trabalhos de fiscalizagao estabelecidos pelo art. 16, paragrafo unico, do Decreto n° 462/87, e pelo

Pagina 1 de 3



art. 75, do Decreto n° 008/98 - RICMS/AC. For outro lado, afirma que a O.S. n° 045 e O.S n° 050 sao 

bem claras ao estabelecerem os prazos para a conclusao dos trabalhos, bem como a possibilidade de 

prorroga9ao, e que ambas estao em conformidade com o art. 16 do Decreto 462/87.
Alega, tambem, que houve desrespeito ao art. 185, incisos I e II, do Decreto n° 462/87, e 

que nao houve prorroga^ao dos trabalhos pelo agente outorgante, sendo o trabalho concluido por 
servidor incompetente, que ao instituir as Ordens de Servigo n° 045/2011 e 050/2011, as notifica^oes 

emitidas referentes a Ordem de Servico n° 050/2011 nao poderiam contemplar o periodo fiscalizado por 

meio da Ordem de Servigo n. 045/2011 por nao haver amplia^o do prazo do periodo fiscalizado, mas 

tao somente novo periodo a ser fiscalizado. Portanto, solicita que sejam nulas as notificagoes emitidas 

do periodo apurado quando emitidas com base na Ordem de Servigo n° 050/2011.

No merito, argumenta que o langamento do ICMS no Estado do Acre nao ocorre por 
homologagao, mas de oficio e que. portanto, nao e de sua responsabilidade a existencia de notas sem as 

devidas Notificagoes Espcciais/TAD.

Declara que, em 29 de agosto de 2012, protocolou pedido na Secretaria de Estado da 

Fazenda de emissao das notificagoes referentes as notas fiscais constantes no presente AINF, contudo, a 

Divisao de Classificagao e Langamento informou pela impossibilidade de emissao das notificagoes haja 

vista a existencia de procedimento fiscalizatorio finalizado com a incidencia de penalidade.

No caso em tela, o Recorrente pleiteou o beneffcio do institute da denuncia espontanea 

depois de enccrrada as atividades de fiscalizagao e emissao do auto de infragao. Ao entendimento do 

Recorrente, a denuncia encontra-se suspensa com a notificagao de infeio de procedimento fiscal, 
contudo, passa a ser restabelecida a partir do descumprimento do prazo estabelecido para a conclusao 

dos trabalhos de fiscalizagao. Por fim, solicita a emissao das Notificagoes Especiais e que o impost© 

devido seja utilizado como credito nos Autos de Infragao n. 5.498 a 5.502/2012.
Na forma do disposto no Regimento Interne deste Conselho, o Representante da Fazenda 

Estadual, por intermedio do Parecer Juridico n° 082/2013/PGE/PF (fls. 267 a 286), opinou pelo 

improvimento do Recurso Voluntario, ratificando os termos da Decisao n. 716/2013 proferida pela 

Diretoria de Administragao Tributaria.

A Procuradoria Fiscal sustenta que o prazo para conclusao do processo administrativo 

tributario deve obedecer ao principle constitucional do devido processo legal e, neste sentido, no 

presente caso, foi efetivamente respeitado. Defende que a empresa Recorrente, ao entregar os 

documentos fiscais solicitados pelas autoridades fiscais, “o fazia sempre de mode incomplete, nao 

obstante, que devido a vultuosidade de documentos, era necessario a concessao de mais prazo, o que fez 

por diversus vezes e sempre com o deferimento da autoridade fiscal”, portanto, nao houve extrapolagao 

de prazo para conclusao dos trabalhos de fiscalizagao. Ademais, reconhece que o atraso dos servigos
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de fiscaliza^ao ocorreu devido aos sucessivos pedidos de dila^ao de prazos, pelo Recorrente, para 

ef'etuar a entrega dos livros e documentos fiscais necessarios a apura9ao real do ICMS.
A Procuradoria Fiscal afirma, que a interpreta^ao do art. 16, paragrafo iinico, do Decreto 

n. 462/87, nao e no sentido de que o prazo limite para conclusao dos trabalhos de fiscaliza^o e de 120 

(cento e vinte) dias, pois o texto nao restringe a prorroga^ao por uma unica vez, devendo a duragao do 

processo ser razoavel, levando-se em considerate a complexidade da causa, o comportamento dos 

administradores ou interessados no processo e a atuato do agente publico na condu^ao do processo. 
Descreve ainda, que o art. 6° do Decreto n. 462/87 dispoe que a inobservancia dos prazos 

destinados a instru^ao, movimentagao, exame e julgamento do processo tributario adininistralivo, 
nao acarretara a nulidade do procedimento fiscal, mas sim, se for o caso, em responsabilidade 

disciplinar do servidor.

E o relatorio, e nos termos do Art. 10, inciso XI, do Regimento Interno do Conselho de 

Contribuintes do Estado do Acre (Dec. 13.194/05), solicito a inclusao em pauta para julgamento.

Rio Branco - AC, o<?2020.

FREDI DETTWEILER
Conselheiro - Relator
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO DO ACRE

PROCESSO TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO n° 2012/81/17072 - RECURSO VOLUNTARIO 
RECORRENTE: Dental Rio Branco Ltda
ADVOGADOS: Alberto Bardawil Neto (OAB/AC 3.222) e Marcos Antonio Cameiro Lameira 
(OAB/AC 3265)
RECORRIDA: Fazenda Publica Estadual 
PROCURADOR FISCAL: Luis Rafael Marques de Lima 
RELATOR: Conselheiro Fredi Dettweiler

VOTO DO RELATOR

Trata-se de Recurso Voluntario interposto por DENTAL RIO BRANCO LTDA. em face 

da Decisao n. 716/2013 proferida pela Diretoria de Administraqao Tributaria (11s. 236/237). nos autos do 

Processo Tributario Administrativo de auto de infraqao. requerido pela Recorrente, que decidiu pela 

improcedencia do pedido de cancelamento do auto de infraqao n° 5.504/2012.

Reconheqo o Recurso Voluntario, eis que preenchidos os requisites intrinsecos e 

extrinsecos de admissibilidade.

Preliminarmente, reclama a autuada a nulidade do auto de infraqao por vicio insanavel 
em decorrencia de: a) descumprimento do prazo de conclusao dos trabalhos de fiscalizaqao. prazo 

previsto no art. 16 do Decreto n° 462/87; b) descumprimento do prazo de validade da ordem de serviqo; 

c) conclusao dos trabalhos por servidor incompetente, uma vez que os auditores que realizaram a 

fiscalizaqao nao tiveram seus poderes prorrogados.

Inicialmente, passo a analise da preliminar de nulidade do Auto de Infraqao e Notificaqao 

Fiscal, por nao respeitar o prazo previsto no paragrafo unico do art. 16, do Decreto 462/87 e por 

descumprimento do prazo de validade da ordem de servico.

Para uma melhor analise transcrevemos os citados dispositivos legais:

Art. 16-0 inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito 
passivo em relagdo aos atos anteriores e, independentemente de mtimagao, a dos 
denials atos envo/vidos nas infragoes ve rific ad as.

Paragrafo unico. Para os efeitos do disposto neste artigo os atos referidos no 
artigo anterior, va/erao pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogdvel por igual
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periodo, mediante qualquer ato escrito que indique o prosseguiniento dos 
trabalhos. (Redaqua original: efeitos ate 30 de dezembro de 2014)

Portanto, quanto a primeira alegacao, descumprimento do prazo previsto no paragrafo 

unico do art. 16, do Decreto 462/87 para conclusao do procedimento de fiscaliza^ao. entendo que 

qualquer ato por escrito da autoridade fiscal que indique a continuidade dos trabalhos e suficiente para 

prorrogaqao. independentemente de qualquer ato formal da autoridade superior.

Ademais, o excesso do prazo para conclusao do procedimento fiscal nao anula o 

procedimento e nem o auto de infragao, conforme recomendagao do art. 6°. do mesmo diploma legal:

Art. 6° - A inobservdncia dos prazos destinados d instrngao, movimentagao, 
exame e julgamento do Processo Tribatdrio Administrativo nao acarretard a 
nulidade do procedimento fiscal, mas imp/icard em responsabilidade disciplinar 
do funciondrio culpado. (grifo nosso)

Outrossim, no presente caso, a propria Recorrente solicitou varias prorrogagoes de 

prazo para a entrega de documentos fiscais relativos ao periodo fiscalizado, sendo aceitas as 

solicitagoes pelas autoridades autuantes (fls. 08, 11, 12, 22, 27, 30, 34 e 44). Ainda, em duas 

situagoes. solicitou a retirada temporaria de documentos (fls. 25 e 32), tambem sendo atendido 

pelo fisco.

Destaca-se ainda, a dificuldade alegada pela empresa em conseguir os documentos 

fiscais e o compromisso firmado pela Recorrente junto ao fisco, de apresentar todos os 

documentos solicitados ate o encerramento dos trabalhos, conforme Termo de Entrega de 

Documentos (fl. 28), assim descrito: “Salientamos que as demais notas solicitadas, jd forum 

localizadas suas origens em nosso sistema, porem ate o presente momenta, nao conseguimos 

localizar fisicamente as mesmas. Mas reiteramos que jd solicitamos capias das mesmas junto 

aos fornecedores, e ate o encerramento deste processo fiscalizatdrio, estaremos apresentando 

todas ”.

A autuada nao deve beneficiar-se de sua propria torpeza, se houve demora na 

conclusao dos trabalhos, esta ocorreu exclusivamente da inercia quanto ao cumprimento da entrega da 

documentagao exigida pelo Fisco. Dessa forma, a preliminar relativa a nulidade por excesso de 

prazo de fiscalizagao e prazo de validade da ordem de servigo deve ser afastada.

Nesse sentido, e o entendimento deste Conselho de Contribuintes do Estado do Acre, 

conforme ementas reproduzidas a seguir:
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ACORDAO N°:40/2017 
PROCESSO N°: 2010/81/19924 
RECORRENTE: F C PEDROZA

E M E N T A: TRIE UTA RIO. ICMS. PR4ZO PA FLA CONCLUSAO DO 
PROCEDIMENTO FISCAL. INOBSERVANCIA. UTILIZACJAO DE NOTAS 
FI SC A IS COM PR4ZO DE VALIDADE VENC1DO. INIDONEIDA DE. 
INFRACAOA LEGISLAQAO TRIBUTARIA.
1. A inobservdncia do prazo previsto no paragrafo unico do art. 16. do Deere to 
Estadual n°462/87 nao acarreta a nulidade doprocedimento fiscal e nem do auto 
de infraqdo, conforme recomendaqdo do art. 6°. do mesmo diploma legal.
(...)
Recurso Voluntdrio improvido. Decisdo por maioria.

ACORDAO N°:36/2017 
PROCESSO N°:2012/81/17079 
RECORRENTE: DENTAL RIO BRANCO LTDA.

EMENTA: TRIBUTARIO. TR1BUTARJO. ICMS. EM1SSAO DE NOTA FISCAL 
COM NUMERA^AO EM DUPLICIDADE. EXIGENC1A DO IMPOSTO E 
MULTA PUNITIVA. EXTRA POL AC AO DE PRAZO PARA CONCLUSAO DA 
FISCALIZACAO. NULIDADE NAO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DA 
DENUNCIA ESPONTANEA.
(...)
2. Qualquer ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos de 
fiscal izaqdo e vdlido para prorrogaqdo do prazo de con cl us do da fiscal izaqdo. 
consoante art. 16. paragrafo imico. do Decreto Estadual n. 462/87.
3. (...)
Recurso Voluntdrio improvido. Decisdo por maioria.

A principio, o auto de infrafao, como ato administrativo que e, observou a exigencia dos 

pressupostos de validade do ato administrativo e atendeu a todos os requisites impostos pelo art. 142. do 

Codigo Tributario Nacional, e ao comando do art. 19. do Decreto n. 462/87, nestes termos.

Art. 19-0 auto de injraqdo sera lavrado por Fiseals de Tributos Estaduais e 
conterd obrigatoriamente:
I - a qualificaqdo do autuado:
II - o local a data e a bora da lavratura;
I - a descriqdo do fato;
// - a disposiqdo legal infringida e a penalidade aplicdvel:
III - a determinaqdo da exigencia e a intimaqdo para cumpri-la on impugnd-la no 
prazo de 30 (trima) dias;
IV - assinatura do autuante e a indicaqdo de sen cargo ou funqdo e o numero da 
matricula; e,
V - enumeraqdo de quaisquer ocorrencias que possam esclarecer o processo. 
Paragrafo unico - O auto de injraqdo sera lavrado sempre no local da 
verificaqdo dafalta, ainda que nele nao seja domiciliado o autuado.

A possibilidade de declara9ao de nulidade de auto de infraqao, requerido pela autuada,

esta demarcada pelo Decreto n° 462/87, que normatiza o processo administrativo neste Estado e cujas
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hipoteses encontram-se elencadas no art. 185, nestes termos.

Art. 185. Saomdos:
I - os atos e termos lavrados por pessoas incompetentes; e.
II - os despachos e decisoes proferidas por autoridade incompetente on com 
preterigao do direito de defesa

O recorrente alega que ao prorrogar o procedimento de fiscaliza^ao consubstanciado nas 

Ordens de Serviqo n° 045/2011 e 050/2011 a autoridade fiscal, gerente da DIAFE. incorreu em erro ao 

nao estender aos auditores a competencia para continuar os trabalhos fiscalizatorios. Contudo. o Parecer 

PGE/PF n° 82/2013 descreve que tal circunstancia nao interfere na regularidade fiscal (fl. 314).

Considerando que esta questao nao foi apresentada no momento da impugnacao. ou seja, 

nao houve aprecia^ao em primeira instancia, nao cabe a este Conselho de Contribuintes examina-la, 

visto que a apreciagao de materia nova em sede de recurso voluntario implicaria em supressao de um 

grau de jurisdigao, ferindo o principio do duplo grau de jurisdigao. Nesse sentido, vejamos o artigo 30 

do Decreto n° 462/87:

Deere to n. 462/87

Art. 30. Na defesa, o Contribuinte alegar a, de uma so vez e por escrito. toda 
materia que entender util, indicando ou reejuerendo as provas que pretenda 
produzir e juntando, desde logo, as que constarem de documeutos. (grifo nosso)

No merito, o Recorrente argumenta que o langamento do ICMS no Estado do Acre nao 

ocorre por homologagao, mas de oficio, alega nao ser de sua responsabilidade a existencia de notas sem 

as devidas Notificagoes Especiais/TAD. Tal argumento nao merece prosperar. Cumpre anotar que 

conforme o § 12° art. 96 do Decreto 008/98, legislagao em vigor na epoca dos fatos, o contribuinte 

deveria apurar e recolher o imposto quando nao notificado de oficio, nesses termos.

Decreto 008/98

Art. 96 -. Sera pago por antecipaqao na entrada do territorio do Estado do Acre, 
o imposto devido pelo contribuinte comprador, transportador ou importador de 
mercadorias, bens ou serviQOS, se procedentes de outra unidade da Federaqdo ou 
do Exterior, hem como nas operaqoes de substituigao tributdria interna.

§ 12. O imposto devido nos termos deste artigo, quando new notificado de oficio 
no perlodo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada da mercadoria, 
bens e ou servigos no estabelecimento, deverd ser apurado e recolhido de 
imediato. (grifo nosso)

Quanto a denuncia espontanea. o institute permite ao contribuinte, antes de iniciada a 

agao fiscal, assumir determinada obrigagao tributaria, permitindo que sejam afastadas as penalidades em
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rela^ao ao recolhimento do tribute nao adimplido, como forma de estimulo ao cumprimento 

espontaneo pelo contribuinte, como premio (estimulo) a sua boa-fe. Seu suporte legal consta do art. 138 

do Codigo Tributario Nacional:

Art. 138. A respotisabilidade e excluida pela denuncia espontdnea da mfraqao, 
acompanhada, se for o caso. do pagamento do tribute devido e dos juros de 
mora, ou do deposito da importdncia arbitrada pela autoridade administrativa, 
quando o niontante do tribute dependa de apuraqdo.

Pardgrafo unico. Ndo se considera espontdnea a denuncia apresentada apes o 
inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de fisca/izaqdo, 
relacionados coni a infraqdo.

No caso vertente, o contribuinte nao se adiantou a fiscaliza^ao da autoridade 

fazendaria, autodenunciando-se e comprometendo-se ao pagamento do tribute. Por conseguinte. nao 

ha espontaneidade na denuncia realizada apos inicio do procedimento fiscal e lavratura do auto de 

infraepao. Em outras palavras, nao se aplica a denuncia espontaneaao objeto de discussao.

Restou claro que o langamento consubstanciado no Auto de Infra^ao em tela baseou-se 

em info imagoes idoneas das quais a recorrente teve ciencia e prazo para se manifestar Desse mode, 

reitero o assentado na decisao recorrida pelos seus proprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntario.

E como voto.

Sala das Sessoes. 08 de outubro de 2020.

lEm DETTWEILER
Conselheiro Relator
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