ESTADO DO ACRE
Secretaria de Estado de Fazenda
Conselho de Contribuintes do Estado do Acre
ACORDAO N°
PROCESSO N°
RECORRENTE:
ADVOGADO:
RECORRIDA:
PROCURADOR DO ESTADO:
RELATOR:
DATA DE PUBLICACAO:

94/2021
2020/97/28513
DISTRIBUIDORA
EQUADOR
DE
PRODUTOS
DE
PETROLED LTDA.
LUIZ FELIPE BRANDAO OZORES - OAB/AM 4.000 e outros
FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
THIAGO TORRES ALMEIDA
Cons. ANTONIO RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA

EMENTA
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voluntArio.
AFETAQ'AO
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PODER
judiciArio.
RENUNCIA
DA VIA
ADMINISTRATIVA. PREPODERANCIA DA DECISAO NA SEARA JUDICIAL.
1. A propositura de a^ao judicial pelo contribuinte contra a Fazenda Publica Estadual, por qualquer
modalidade processual, que discute o mesmo objeto cm processo administrativo, acarreta a renuncia as
instancias administrativas ou desistencia de eventual recurso interposto. consoante disposi^'ao inserta
no art. 8°, paragrafo unico, alinea “c”, do Decreto Estadual n° 462/87.
2. Segundo o principio da unidade da jurisdi^ao. havendo concomitancia entre o objeto da discussao
administrativa e o da lide judicial, tendo ambos origem na mesma rela^ao jundica de direito material,
toma-se despicienda a defesa na via administrativa. uma vez que esta se subjuga ao versado naquela
outra, em face da preponderancia do merito pronunciado na instancia judicial.
3. Recurso voluntario nao conhecido. Decisao unanime.
acordAo
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que e recorrente DISTRIBUIDORA EQUADOR DE
PRODUTOS DE PETROLEO LTDA., ACORDAM os membros do Conselho de Contribuintes do
Estado do Acre, por unanimidade de votos, pelo nao conhecimento do recurso voluntario. tudo nos
ieint^grante deste julgado. Participaram do
termos do voto do Conselheiro Relator, que e
julgamento os Conselheiros a seguir nominadds: Andre Lufe Caruta Pinho (Presidente), Antonio
Raimundo Silva de Almeida (Relator). Luiz^Antonio Pontes Silva eiCamila Fontineli da Silva Caruta.
Presente ainda o Procurador do Estado Tmago Torres Alm<fida. Said das Sessoes. Rio Branco. Capital
do Estado do Acfe. 08 de setembro de 2021.
_____ /____________________________
t

Andre"LuiF. Caruta Pinho
PreJidente

Antonio Raimundo S. de Almeifda(
Conselheiro - Relator /

Thiagpjforfes Almeida
Trocurador do Estado
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RELATORIO
Trata

o presente de

recurso voluntario

interposto pela contribuinte

DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, ja qualificada nos
autos, contra a Decisao de n° 1.190/2020, da lavra da Diretoria de Administrapao
Tributaria

na

qual

ratificou o

Parecer de

n° 729/2020,

do

Departamento de

Assessoramento Tributario, que julgou pela improcedencia do pedido de restituipao do
ICMS/ST, assim ementado:
PROCESSO

ADMINISTRATIVO

TRIBUTARIO.

ICMS.
SUBSTITUIQAO
A EFETIVA. ART. 31 DO
DEC. 008/98. RE 593.849/MG DO STF. ENCERRAMENTO DA FASE DE
TRIBUTAgAO. ART. 166 DO CTN. CONFRONTO ENTRE O ICMS A RESTITUIR
EACOMPLEMENTAR. IMPROCEDENCIA.

tributaria. base de cAlculo efetiva inferior

Alegou, em sintese, o seguinte:
Da necessaria restituipao da diferenpa pago a maior a titulo de
a)
ICMS quando a base de calculo presumida for superior a real determinapao

expressa

e

Extraordinario n° 593.849/MG;

consolidada

do

STF

no

R>

rso

/
L
1

Da ausencia de repasse do onus pelo pagamento do ICMS

b)

incidente sobre a operagao - venda em valor inferior ao praticado no
mercado.

Na

forma

do

disposto

no

Regimento

Inferno

deste

Conselho,

o

Representante da Fazenda Estadual, na pessoa do Procurador do Estado Thiago Torres
Almeida, por intermedio do Parecer PGE/PF n° 066/2021, opinou pelo nao conhecimento
do recurso voluntario, face a concomitancia de discussao judicial e administrativa, por
opgao do contribuinte, que impos renuncia ao foro administrative e o encerramento da
instancia administrativa por forga do art. 8°, paragrafo unico, alinea “c”, do Decreto
462/1987, assim ementado:
PROCESSO

ADMINISTRATIVO

tributAria.

restituiqao

de

TRIBUTARIO.
ICMS.
SUBSTITUigAO
ICMS. crFdito fiscal recurso

voluntario. ricms. aqAo judicial, afetaqao. poder judiciArio.

PREJUDICIAL!DADE. ENCERRAMENTO DA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

E o relatorio.
Rio Branco -

26 de agosto de 2021.
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Cons. AIVTONIO RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA
/
RELATOR
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VOTO DO RELATOR
No presente caso, a contribuinte DISTRIBUIDORA EQUADOR
DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA., ja qualificada nos autos, interpos
recurso voluntario no tocante a Decisao de n° 1190/2020, da lavra da Diretoria
de Administragao Tributaria, na qual ratificou o Parecer de n° 729/2020, do
Departamento de Assessoramento Tributario, que julgou pela improcedencia do
seu pedido de ressarcimento de ICMS/ST.
Posteriormente, ingressou com agao judicial de n° 074625756.2020.8.04.0001, em tramite na Vara Especializada da Divida Ativa da
Comarca de Manaus/AM, em que discute o mesmo objeto desse recurso
voluntario.
Assim, nao conhego do recurso voluntario em tramite neste
Conselho de Contribuintes, tendo em vista a afetagao do caso ao Poder
Judiciario.
1
Dessa forma, o ajuizamento de agao judicial que discute o mesmo
objeto em processo administrative, implica em renuncia a esfera administrativa,
consoante disposigao inserta no art. 8°, paragrafo unico, alinea “c”, do Decreto
462/87, verbis:

{
*

r

2
Art. 8.° Instaurada a fase contenciosa, o Processo Tributario
Administrativo desenvolve-se, ordinariamente, em duas Instancias
organizadas, na forma deste Regulamento, para instrugao,
apreciagao e julgamento das questoes surgidas entre o sujeito
passivo e a Fazenda Estadual, quanto a interpretagao e aplicagao da
legislagao tributaria.
Paragrafo unico. A instancia administrativa, iniciada pela
instauragao do procedimento contencioso, termina com:
a) a decisao irrecorrivel exarada no processo;
b) o decurso de prazo para recurso; e
c) a afetagao do caso ao Poder Judiciario (sem destaques no
original)

Dessa forma, segundo o principio da unidade da jurisdigao,
havendo concomitancia entre o objeto da discussao administrativa e o da lide
judicial, tendo ambos origem na mesma relagao juridica de direito material,
torna-se despicienda a defesa na via administrativa, uma vez que esta se
subjuga ao versado naquela outra, em face da preponderancia do merito
pronunciado na instancia judicial.

No mesmo sentido, e o entendimento pacificado no ambito do
Tribunal Regional Federal da 4a regiao;
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AQAO ANULATORIA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PREPONDERANCIA DA DECISAO NA ESFERA
JUDICIAL. 1. O ajuizamento de agao judicial que discute o mesmo
credito tributario tambem discutido em processo administrativo,
implica em reniincia ao recurso interposto nesta esfera, prevalecendo
o merito pronunciado na esfera judicial. 2. Flipdtese em que, em
consonancia ao principio da jurisdigao, a continuidade do debate
administrativo e totalmente incompativel com a opgao pela agao
judicial, e nao o contrario, devendo ser reformada a decisao agravada
que determinou o sobrestamento do feito. (TRF-4
Ag:
502978108201540400005029781-08.2015.404.0000, Relator: Maria
de Fatima Freitas Labarrere, data de julgamento: 17/08/2016, primeira
turma)
TRIBUTARIO. DISCUSSAO JUDICIAL DA MATERIA. RENUNCIA
PELA VIA ADMINISTRATIVA. PREPONDERANCIA DA DECISAO NA
SEARA JUDICIAL. CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL.
INCABIMENTO.
1. O ajuizamento de agao judicial discutindo o mesmo credito
tributario implica em renuncia ao recurso interposto na esfera
administrativa. Portando, se o autor interpds recurso administrativo
com o fito de suspender a exigibilidade dos tributes em discussao,
este restou tacitamente renunciado.
2. Nao e possivel a simultanea de processo administrativo e judicial
discutindo exatamente a mesma materia, em razao da
preponderancia do merito pronunciado na via judicial.
3. A agao ordinaria ajuizada nao suspendeu a exigibilidade do credito
tributario, pois nao houve concessao da tutela antecipada.

3
4. Nao se tern noticia nos autos de que o debito tributario em testilha
esteja amparado em qualquer hipotese concessiva de suspensao da
exigibilidade. Logo, presente causa impeditiva de expediqao de
certificado de regularidade fiscal, mesmo na forma prevista do art.
206 do CTN. (TRF - 4 - AC: 18334320094047108 RS 0001863432009.404.7108, Relator: Joel llan Paciornik, data de julgamento:
19/05/2010, primeira turma, data de publicagao: D.E. 15/06/2010)

TRIBUTARIO. TRIBUTARIO. MANDADO DE SEGURANQA. DISCUSSAO JUDICIAL DA MATERIA. RENUNCIA PELA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO VOLUNTARIO SEGUIMENTO INDEFERIDO.
Esta Corte ja decidiu que "Segundo o principio da unidade da jurisdipao, havendo concomitancia entre o objeto da discussao administrativa e o da lide judicial, tendo ambos origem em uma mesma relagao
juridica de direito material, torna-se despicienda a defesa na via administrativa, uma vez que esta se subjuga ao versado naquela outra, em
face da preponderancia do merito pronunciado na instancia judicial.
Ha uma especie de renimcia tacita pelo process© administrative, pois
a continuidade do debate administrativa e incompativel com a opgao
TRF4, AMS V
pela agao judicial (preclusao logica)"
(2006.70.00.009422-9, Segunda Turma, Relatora Luciane Amaral
Correa Munch, ' D.E. 14/11/2007.

TRIBUTARIO. AUTUAgAO FISCAL. INTERPOSigAO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. PROPOSITURA SUPERVENIENTE DE AQAO
JUDICIAL DECLARATORIA DISCUTINDO A MESMA MATERIA. RENUNCIA AO PROCESSAMENTO RECURSAL NO NAO-CONTENCIOSO.
1. Com a propositura de agao judicial, despropositado levar a julga
mento aquela primeira, e isto dado a disposigao do artigo 38, da Lei
n° 6.830/80, cujo escopo maior foi obstaculizar a duplicidade de discussoes em esferas distintas. Doutro ponto, nao e demais afirmar a
coincidencia das teses levantadas, tanto em seara judicial, quanto ad
ministrativa, o que conduziria a urn sensivel prejuizo a economia processual, inerente aqueles procedimentos, mormente considerando a
preponderancia do provimento jurisdicional.
2. Inconsistente o argumento de que se trata o feito de agao declara
tor^, e, por isso, afastada a dita prejudicialidade, porquanto impossivel afastar, "in casu", o carater condenatorio daquele, conclusao esta
retirada da propria pretensao estampada pela demandante (repetigao
de indebito). (TRF 4a Regiao, AGA 2004.04.01.018373-0/SC, Primeira
Turma, DJ 23/06/2004, Relator Wellington Mendes de Almeida).

Assim, a propositura de agao judicial pelo contribuinte contra a
Fazenda Publica Estadual, por qualquer modalidade processual, acarreta a
renuncia as instancias administrativas ou desistencia de eventual recurso
interposto.

Com essas consideragoes, nao conhego do recurso voluntario da

4
contribuinte DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO
LTDA., por afetapao do caso ao Poder Judiciario, na forma do art. 8°, paragrafo
unico, alinea “c”, do Decreto Estadual n° 462/87.

E como voto.
Sala das Sesames, (98 de Ae-

ConsvANTON

de 2021.

JMUNDO SILVA DE ALMEIDA
RELATOR /

