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TRIBUTARIO. ICMS. CONVENIO ICMS 87/2002. RECONSIDERAQAO. INOVAQAO NO
PEDIDO. MATERIA JA APRECIADA NO RECURSO VOLUNTARIO. RECURSO NAO
CONHECIDO.
1. O pedido de reconsideragao e destinado a apreciapao de questoes de fato ou de direito
nao apreciadas no recurso voluntario, nao sendo admitida inovagao no pedido.
2. Regulamento do processo administrative tributario impede a apreciagao, em sede de
reconsideragao, de materia ja apreciada ou interposta pela segunda vez no mesmo
processo.
3^ Recurso nao conhecido. Decisao por unanimidade.

ACORDAO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por DISACRE
COMERCIO E REPRESENTAQOES, ACORDAM os membros do Conselho de Contribuintes do
Estado do Acre, por unanimidade de votos, em nao conhecer do pedido de reconsideragao,
tudo nos termos do voto do Conselheiro Relator, que e parte integrante deste julgado.
Participaram do julgamento os Conselheiros a seguir nominados: Andre Luiz Caruta Pinho
(Presidente), Willian da Silva Brasil (Relator), Renato de Paula Lins, Hilton de Araujo Santos,
Luiz Antonio Pontes Silva, Antonio Raimundo Silva de Almeida. Presente o Procurador do
Estado Luiz Rogerio Amaral Colturato. Sess^o-por^y|deoconferencia, Rio Branco, capital do
Estado do Acre, 04 de fevereiro de 2021. f

Andre-td > Caruta Pinho
Pr isidente

Willian da ^ilvp-Brasil
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO DO ACRE
Processo Administrativo n° 2018/10/24000 - PEDIDO DE RECONSIDERAQAO
RECORRENTE: DISACRE COM E REP IMP E EXP LTD A
RECORRIDA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
ACORDAO: 16/2020
PROCURADOR FISCAL: LUIS RAFAEL MARQUES DE LIMA
RELATOR: WILLIAM DA SILVA BRASIL
RELATORIO

DISACRE COM E REP IMP E EXP LTDA, ja qualificada nos autos, apresentou pedido de
reconsideragao contra o Acordao 16/2020, do CONCEA, publicado no dia 24 de novembro de
2020, no Diario Oficial de n° 12.927/2020, nos termos do art. 77, inciso I do Decreto 462 de 1987.
O recurso fora interposto tempestivamente e os autos foram novamente distribuidos a este
relator, para a analise do pedido.
A recorrente fez acompanhar a pega de copia do Acordao abaixo reproduzido:
TRIBUTARIO. ICMS. CONVENIO 87/2002. MEDICAMENTOS OU FARMACOS.
AQUISIQAO INTERESTADUAL POR CONTRIBUINTE. SAIDA INTERNA A
orgAo publico. isenqAo. nao configuraqAo. imposto devido.
devoluqAo de mercadoria. imposto indevido.
1. A aquisigao interestadual de medicamentos ou farmacos, sob a egide do
Convenio ICMS 87/2002 abrange a operagao que destina os produtos diretamente
ao Poder Publico, nao se entendendo as demais fases.
2. A aquisigao de medicamentos ou farmacos por contribuinte que.
posteriormente, os venda ao Poder Publico, ainda que exclusivamente, nao e
abrangida pela isengao, sendo devido o imposto decorrente da operagao nao
isenta.
3. Comprovada a devolugao de mercadoria, e indevido o imposto cobrando por
antecipagao ou substituigao tributaria.
4. Recurso voluntario parcialmente provide. Decisao por unanimidade.
Em breve resumo, o contribuinte se insurge contra o v. Acordao em razao das razoes que
expoe:
a) Suspensao imediata da notificagao especial;
b) Corregao da base de calculo; e
c)

Baixa da cobranga com base no Convenio 140/2001.

Por fim, nos termos do art. 80 do Decreto 462/1987, solicito inclusao em pauta para
julgamento.

Sala das Sessoes, ^de

de 2021.

da'Sm/a Brasil^
Cons&fheiro Relatef
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VOTO DO RELATOR
Cuida-se de Pedido de Reconsideragao contra o Acordao n° 16/2020, publicado no
Diario Oficial do Estado de n° 12.927, de 24 de novembro de 2020, onde requer.
a) Suspensao imediata da notificagao especial;
b) Corregao da base de calculo; e
c) Baixa da cobranga com base no Convenio 140/2001.
Passemos a analise:
O art. 80 do Decreto 462/87 preve a possibilidade de pedido de reconsideragao
contra acordao do Conselho de Contribuintes, desde que verse sobre questoes de fato ou de
direito nao apreciadas na decisao reconsiderada.
No caso em espeque, verifica-se que os pedidos formulados em seu recurso
voluntario incluem (fls. 33/34):
a) Suspensao imediata da notificagao; e
b) Baixa da cobranga com base na isengao do Convenio 87/2002.

Entretanto, o contribuinte nao podera inovar em seu pedido, razao pela qual deixo
de apreciar a corregao de base de calculo, cujo pedido deve ser formulado junto a esfera
competente.
Em relagao ao requerimento de isengao, o contribuinte reitera o pedido anterior,
alegando entendimento favoravel pacificado pelo Fisco Acreano (juntando copia da Decisao
456/2020, prolatada nos autos do processo 2019/10/29275).
Por outro lado, conforme se verifica da r. Decisao retro, a materia versou sobre a
concessao de desconto incondicional, portanto materia diversa da aqui discutida.
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Segundo o art. 81, incisos I e II, do Decreto 462/87 (grifo nosso):
Art. 81. O Conselho de Contribuintes nao tomara conhecimento do pedido
de reconsiderapao que:
I - verse sobre a materia de fato e de direito ja apreciada por ocasiao do
julgamento anterior, ou insuscetivel de modificar o julgamento da questao,
por nao ter pertinencia com o caso;
II - for interposto pela segunda vez no mesmo processo, salvo quando a
primeira decisao do Conselho tenha versado exclusivamente sobre
preliminar, ou quando interposto pela parte contraria
Por fim, o Regulamento do processo administrative tributario impede a apreciagao,
em sede de reconsideragao, de materia ja apreciada ou interposta pela segunda vez no mesmo
processo, portanto, com base no art. 81, incisos I e II, do Decreto 462/87, voto por nao conhecer
do pedido de reconsideragao.

E como voto.

Willia,
Con

Brasil
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