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ACÓRDÃO Nº: 456/2010
PROCESSO Nº: 2010/6040/502371
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO Nº: 091
REQUERENTE: TNL PCS S.A
REQUERIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.070.515-0

EMENTA: Restituição de Indébito Tributário. Quitação integral do Crédito 
Tributário Originário de Lançamento. Condenação Parcial em Sentença de 
Primeira Instância. Reforma da Sentença Pelo COCRE – Incabível a restituição de 
indébito tributário decorrente de lançamento de ofício definitivamente julgado pela 
procedência.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, indeferir o pedido de restituição de indébito tributário no valor de R$ 
16.000,00 (dezesseis mil reais), acrescido dos respectivos acréscimos legais. 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 nove dias do mês de dezembro 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, na forma da Lei 1.288/2001, em seu artigo 72 e 
regulamentada pelo Decreto 3.088/2007, sob a forma de aproveitamento de 
crédito, no valor de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), originário de pagamento 
do auto de infração nº 2009/002032, Processo 2009/7410/500004, na data de 
31/03/2010, conforme DARE no valor total de R$ 38.500,37. E após ocorreu a 
prolação da sentença parcialmente procedente em primeira instância (fls. 12/14).

            Às fls. 56, a Delegacia Regional de Gestão Tributária em Palmas, em 
Despacho nº 058/2010, através da Auditora Fiscal manifesta-se pelo valor 
recolhido pela requerente ser o valor correto para a exigência tributária imposta no 
auto de infração e que a referida sentença foi equivocada na contagem das 
intimações originárias dos autos, encaminha para o Conselho de Contribuintes 
para manifestação quanto ao mérito.
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          Às fls.57, o Representante Fazendário, através do Parecer 022-9/2010, 
manifesta-se para aguardar julgamento do Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais – COCRE, para poder decidir sobre o pedido de Restituição.

         No que se refere ao pedido de devolução do valor pago em 
decorrência do auto de infração nº 2009/002032, por entender que parte da Multa 
Formal é improcedente entendo que não assiste razão ao contribuinte, pois o auto 
de infração, acima descrito, foi julgado pelo Conselho de Contribuintes  
procedente, por tratar-se do valor correto para a exigência tributária imposta pelo 
supramencionado auto de infração. 

Diante do exposto, voto para indeferir o pedido de restituição de indébito 
tributário no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), acrescido dos 
respectivos acréscimos legais.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


