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ACÓRDÃO Nº : 403/2010
PROCESSO Nº : 2010/6860/500020
RESTITUIÇÃO INDÉBITO : 90
REQUERENTE : COVEMÁQUINAS COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.
REQUERIDA : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.014.722-0

EMENTA: Restituição de Indébito Tributário. Aproveitamento de Crédito. Estorno por 
Lançamento. Entrega de Imóvel em Dação em Pagamento. Benefício do REFIS - O
crédito tributário extinto por dação em pagamento e com o benefício do REFIS é 
confissão irretratável da dívida e não autoriza a  restituição das importâncias pagas. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
indeferir o pedido de restituição de indébito tributário no valor de R$ 113.857,50 
(cento e treze mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos), 
acrescidos dos respectivos acréscimos legais. Voto contrário do conselheiro João 
Gabriel Spicker. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de novembro de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte vem por meio deste requerer a restituição do indébito tributário 
no valor de R$ 113.857,50 (cento e treze mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e 
cinqüenta centavos).

O pedido de restituição funda-se em decisão do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins, autorizando a empresa a proceder o aproveitamento de 
crédito, conforme fls. 14 a 19 dos autos.

Em despacho às fls.46, o diretor de tributação, considerando que o 
lançamento que constituiu o crédito tributário foi efetuado pela modalidade de 
lançamento de ofício, e que o art. 5º, inciso I do Anexo Único ao Decreto 3.088/07 
estabelece que nesses casos cabe a manifestação do chefe do CAT, encaminha o  
processo ao CAT para emissão de parecer conclusivo.

Às fls 47, a Representação Fazendária manifestou-se pela concordância da 
solicitação, em razão de se tratar de uma determinação judicial e por estar em 
conformidade com o normativo jurídico.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 Restituição 090

Visto, analisado e discutido o presente processo contatou-se que apesar de o 
contribuinte anexar aos autos decisão judicial que lhe autorize a proceder ao 
aproveitamento de crédito, relativo à correção monetária sobre seus créditos de 
ICMS, o pedido de restituição que ora pleiteia é oriundo do pagamento de Auto de 
Infração que estorna o aproveitamento dos citados créditos.

No presente caso, a restituição em apreço não é devida, uma vez que 
anteriormente fora lavrado Auto de Infração exigindo o estorno do aproveitamento 
desses créditos, sendo que tal lançamento teve a regularização de pagamento, 
beneficiando-se das condições do REFIS e da modalidade Dação em Pagamento, 
operação da qual constaram outros lançamentos, conjuntamente. 

Cabe salientar que a Lei nº 1.481/04, que regulamenta a Dação em 
Pagamento, textualmente dispõe, em seu artigo 6º, inciso II, que a proposta de 
dação em pagamento induz confissão irretratável da dívida e inclusive desistência 
de impugnação ou recurso em juízo, por outro lado a lei do REFIS, de nº 1.892/2008, 
no seu artigo 2º, inciso III, também pressupõe confissão irretratável da dívida e, em 
seu artigo 21, preceitua que tal benefício não confere ao sujeito passivo beneficiário 
qualquer direito à restituição ou compensação das importâncias já pagas. 

O contribuinte ofereceu um imóvel urbano situado a ARSO 41, HM, Alameda 
20, loteamento de Palmas, avaliado em R$ 1.967.059,29 (um milhão, novecentos e 
sessenta e sete mil, cinqüenta e nove reais e vinte e nove centavos), para liquidação 
total de débitos apurados no valor de R$ 1.831.937,71 (um milhão, oitocentos e 
trinta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), 
devidamente aceito e consolidado pela Fazenda Pública em 10 de novembro de 
2006, conforme processo nº 2004.2530.000003, fls. 334 a 343 dos autos.

Assim, a decisão judicial acostada aos autos, com data de 03 de outubro de 
2007, posterior ao reconhecimento da dívida, entrega do imóvel e extinção do 
lançamento, traz o entendimento quanto ao direito da correção monetária de 
créditos, a permissibilidade de seu creditamento, porém, em nada modifica 
lançamento regularmente efetuado e pago, cujas modalidades não autorizam a 
restituição dos valores aqui pleiteados.

É mister ainda ressaltar que, a Dação em Pagamento de imóveis constitui 
modalidade de extinção do crédito tributário, conforme art. 156, inciso XI, do Código 
Tributário Nacional.

Portanto, se o crédito tributário já foi extinto, nas estritas condições legais, 
não há possibilidade de agora, a empresa requerer restituição junto a Fazenda 
Pública.
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De todo o exposto, indefiro o pedido de restituição de indébito tributário no 
valor de R$ 113.857,50 (cento e treze mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e 
cinqüenta centavos), mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 03 
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


