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E M ENTA
TRIBUTARIO. ICMS. PARCELAMENTO. TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDAS. RENUNCIA
DE DIREITO E DESISTENCIA DE DEFESA OU RECURSO ADMINI STRATIVO OU JUDICIAL.
INCLUSIVE OS INTERPOSTOS. PERDA DO OBJETO.
1. O recorrente aderiu ao parcelamento com respective termo de confissao de dfvida, renuncia de
direitos e desistencia de defesa ou recurso administrativo ou judicial, inclusive os interpostos.
2. Con vein destacar que o parcelamento e uma faculdade dada ao contribuinte. Para tanto. dentre os
requisites obrigatorios e legais estao o termo de confissao de dfvida, renuncia de direitos e desistencia
de qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial.
3. Tal situaqao poe fim ao contencioso fiscal, nao comportando qualquer discussao na via
administrativa, na forma do art. 116. caput do Decreto n° 462/87.
4. Recurso voluntario. Perda do objeto. Decisao unanime._____________________________________
ACORDAO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que e interessado CUZCO RESTAURANTE LTDA
ACORDAM os membros do Conselho de Contribuintes do Estado do Acre, por unanimidade de votes,
pela perda do objeto, tudo nos termos do voto do Conselheiro Relator, que e parte integrante deste
;eguir nominados: Andre Luiz Caruta Pinho
julgado. Participaram do julgamento os Conselheip
(Presidente), Antonio Raimundo Silva de AEntuda (Rq'lator). Luiz Antonio Pontes Silva, Camila
Fontineli da Silva Caruta e Willian da Silva^Brasil. Present^ ainda o Procurador do Estado Thiago
Torres Almejdq. Sala das Sessoes, Rio Braflco, CapitaJ/do Eyado do Acre. 03 de dezembro de 2020.
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSELHO DE CONTRIBUINTES
Processo Administrative Tributario n° 2017/81/23594 - RECURSO VOLUNTARIO
RECORRENTE : CUZCO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO: OIL FARNEY A. RODRIGUES - OAB/AC 3.589
RECORRIDA : DIRETORIA DE ADMINISTRAQAO TRIBUTARIA
Procurador de Estado: Luiz Rafael Marques de Lima
RELATOR: Cons. ANTONIO RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA

RELATORIO
Trata 0 presente de recurso voluntario interposto pelo contribuinte CUZCO
RESTAURANTE LTDA, ja qualificado nos autos, contra a Decisao de n° 166/2019, da lavra da
Diretoria de Administragao Tributaria, na qual ratificou 0 Parecer de n° 206/2019, do Departamento
de Assessoramento Tributario, que julgou pela procedencia parcial da impugnagao.
O recorrente aderiu ao parcelamento (120 parcelas, em aberto) com respective
termo de confissao de divida, renuncia de direitos e desistencia de qualquer defesa ou recurso
administrative ou judicial, inclusive os ja interpostos, conforme informagoes colhidas as fls.
150/152.
O presente feito foi encaminhado a Procuradoria Fiscal do Estado que opinou pela
intimagao do recorrente para se manifestar quanto a desistencia do recurso voluntario (fls.
153/154).
A fl. 155, o recorrente protocolou pedido de desistencia do recurso voluntario.

Rio Branco -AGf 24 de novembn

2020.

Cons. ANTONIO RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA
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Processo Administrative Tributario n° 2017/81/23594 - RECURSO VOLUNTArIO
RECORRENTE : CUZCO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO: CIL FARNEY A. RODRIGUES - OAB/AC 3.589
RECORRIDA : DIRETORIA DE ADMINISTRAQAO TRIBUTARIA
Procurador de Estado: Luiz Rafael Marques de Lima
RELATOR: Cons. ANTONIO RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA

VOTO DO RELATOR

Trata o presente de recurso voluntario interposto pelo contribuinte
CUZCO RESTAURANTE LTDA, ja qualificado nos autos, contra a Decisao de
n° 166/2019, da lavra da Diretoria de Administragao Tributaria, na qual ratificou
o Parecer de n° 206/2019, do Departamento de Assessoramento Tributario.
O recorrente aderiu ao parcelamento (120 parcelas, em aberto) com
respective termo de confissao de divida, renuncia de direitos e desistencia de
qualquer defesa

ou

recurso

administrative

ou judicial,

inclusive

os ja

interpostos, conforme informagoes colhidas as fls. 150/152.
Vale tambem mencionar que o parcelamento e uma faculdade dada ao
contribuinte. Para tanto, dentre os requisites obrigatorios e legais estao o termo
de confissao de divida, renuncia de direitos e desistencia de qualquer defesa
ou recurso administrativo ou judicial.
Nesse sentindo. transcrevemos trechos do termo de confissao de divida
(fls. 150/151):
A empresa supra identifica, na qualidade de sujeito passive, vem,
amparada pela legislagao vigente fazer confissao espontanea de seu
debito, no valor de R$ 58.420,63 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e
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vinte reais e sessenta e tres centavos) relatives aos langament^s;
constantes do demonstrativo abaixo, ficando reconhecidos de*
forma irrevogavel e irretratavel bem como renunciada qualquer
defesa ou recurso administrative ou judicial, inclusive os ja
interpostos, referentes a tais langamentos. Reconhego, ainda que
nao fleam os creditos tributaries ora confessados homologados de
forma definitiva, ficando ressalvado o direito do Fisco Estadual, a
qualquer tempo apura-los para confirmar a sua veracidade. (grifos
nossos)

Tal situagao poe fim ao contencioso fiscal, nao comportando qualquer
discussao na via administrativa, na forma do art. 116, caput do Decreto n°
462/87, verbis:

Art. 116. O pedido de parcelamento de debitos fiscais feito pelo
contribuinte ou seu representante, implica na confissao da divida e,
uma vez despachado pela autoridade competente, poe termo ao
process© administrative fiscal. (...)

O parcelamento configura suspensao da exigencia do credit© tributario,
na forma do art. 151, inciso VI do CTN, Incluido pela Lei complementar de n°
104/2001, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do credito tributario:
I - moratoria;
II - o deposito do seu montante integral;
III - as reclamagoes e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributario administrative;
IV - a concessao de medida liminar em mandado de seguranga.
V - a concessao de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras especies de agao judicial; (Incluido pela Lcp n° 104, de
2001)
VI - o parcelamento. (Incluido pela Lcp n° 104, de 2001)
Paragrafo unico. O disposto neste artigo nao dispensa o cumprimento
das obrigagoes assessorios dependentes da obrigagao principal cujo
credito seja suspense, ou dela consequentes.

Portanto, somente com a quitagao da ultima parcela opera a extingao do
credito tributario.

Com relagao ao processo de parcelamento, que nao e objeto deste
recurso voluntario, sugiro a Divisao de Arrecadagao da SEFAZ/AC o
sobrestamento da exigencia do credito tributario, ora parcelado, ate a quitagao
da ultima parcela, ou sobrevindo a inadimplencia das parcelas, seja escrito em
divida ativa do Estado e encaminhado a Procuradoria Fiscal para a competente
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execugao fiscal, conforme inteligencia dos §§ 1° e 2° do art. 116 do Decret(
462/87, a seguir reproduzidos:
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Art. 116. (...)
§ 1.° Vencido e nao satisfeito o debito ou quaiquer uma das parcelas,'
apos efetuada a conferencia do calculo do imposto e das multas
aplicaveis pelo setor competente, sera o processo encaminhado a
Procuradoria Fiscal para ser inscrito como divida ativa.
§ 2° A falta de pagamento, no prazo respective, de tres prestagoes do
debito, importa no vencimento automatico do restante da divida,
aplicando-se, nesta hipotese, o imposto no paragrafo antecedente.

Ja com relagao ao recurso voluntario ocorreu a perda do objeto e, assim
determine a remessa ao Arquivo Geral da SEFAZ/AC.

E como voto.
Sala de Sessoe/C^e dezembro de 2020.

Cons^r

IO RAIMUNDO SIliVA DE ALMEIDA
RELATOR
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