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ACÓRDÃO Nº : 211/2010
PROCESSO Nº : 2009/9540/501157
RESTITUIÇÃO DE INDÉ
BITO TRIBUTÁRIO Nº : 88
REQUERENTE : EDIMAC COM. DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA
REQUERIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.054.271-5

EMENTA: Solicitação de Restituição de Indébito Tributário. Auto de Infração 
Julgado Improcedente em Primeira e Segunda Instâncias Administrativa Tributária 
- Legítima a restituição de indébito tributário decorrente de lançamento de ofício 
julgado improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, deferir o pedido de  restituição solicitado pela requerente no valor de 
R$ 625,36 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos). O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 08 dias do mês de junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA:Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa supracitada, já qualificada nos autos, requer Restituição do 
Indébito Tributário,  no valor de R$ 625,36 (Seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
e seis centavos), originário de recolhimento de ICMS referente ao Auto de Infração 
nº 2009/000026, processo nº 2009/6640/500006, julgado improcedente em 
primeira instância, conforme sentença nº 184/2009, julgamento de primeira 
instância.

A empresa anexou aos autos os documentos pertinentes que norteiam a 
análise do presente processo.

Às fls. 26/27, o Delegado da Receita Estadual de Araguaína emite parecer  
favorável à requerente.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 4 AI 2009/000026 

Às fls. 30/31, o Diretor de Tributação emite parecer desfavorável ao 
ressarcimento do crédito tributário, por não estar definitivamente julgado o auto de 
infração pelo COCRE.

Às fls. 33, a empresa requer novamente a restituição do indébito tributário, 
anexando a documentação anterior apresentada, acrescentando cópia do Acordão 
nº 576/2009, referente ao julgamento do auto de infração nº 2009/000026.  

Às fls.54/55, o Diretor de Tributação emite Despacho encaminhando o 
presente processo ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais para 
manifestação acerca do solicitado às folhas 02, como determina o inciso I, do art 
8º, do Anexo Único do Decreto nº 3.088, de 17 de julho de 2007, que determina a 
competência para manifestação.

Às fls. 56/57, a Representação Fazendária manifesta-se favorável ao valor 
pleiteado às fls. 02, conforme dispõe o Art. 72 da Lei 1.288/01.  

Passamos a análise da solicitação do contribuinte quanto a restituição do 
indébito tributário no valor de R$ 625,36 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e 
seis centavos), após decisão favorável em duas instâncias administrativas.

O Auto de  Infração em questão havia sido quitado conforme DARE fls. 16.

Com relação a esta matéria, o art. 72, incisos I, II, III, § 1º, inciso I, II, §§ 2º, 
3º,  4º, 5º e Art. 73 da Lei 1.288/01, estabelece:

Art. 72. A restituição do indébito tributário far-se-á 
por decisão, em instância única, do:

I – COCRE quando o tributo, objeto do pedido, 
provenha de lançamento de ofício;

II – Secretário da Fazenda, nas hipóteses de 
restituição em moeda corrente;

III – Diretor da Receita, nos demais casos.
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§ 1o Inicia-se o procedimento de restituição do 
indébito tributário com o pedido formulado pelo 
sujeito passivo que é instruído com:

I – o documento de arrecadação ou outro 
documento comprobatório do pagamento 
efetivado

II – a prova de que o pagamento foi efetuado 
indevidamente e de que o ônus tributário foi 
suportado pelo requerente.

§ 2º Compete à repartição do domicílio fiscal do 
requerente a autuação do pedido de restituição do 
indébito tributário

§ 3º Sobre o pedido de restituição do indébito, o 
Delegado da Receita Estadual, após diligências, 
manifestar-se-á obrigatoriamente

§ 4º O contribuinte ou o responsável a quem o encargo 
relativo ao tributo tenha sido transferido poderá pleitear 
a restituição do tributo indevidamente pago, desde que 
expressamente autorizado.

Art. 73. A execução da decisão proferida no 
procedimento de  restituição do indébito tributário far-
se-á junto ao Secretário da Fazenda, no caso de 
restituição em moeda corrente.

Diante do exposto, considerando que está atendido o que dispõem os 
incisos e parágrafos do art. 72 e 73 da Lei 1.288/01, voto favorávelmente pela 
restituição dos valores pleiteados. 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 4 de 4 AI 2009/000026 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 15 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


