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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 174/2011
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO No: 093
PROCESSO No: 2011/6360/500043
REQUERENTE: MULTIGRAIN S/A
REQUERIDA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.397.709-7
CONS. RELATOR: JOÃO GABRIEL SPICKER

EMENTA 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DE AUTO DE 
INFRAÇÃO EM DUPLICIDADE – Lícita a restituição quando comprovada a ocorrência 
de pagamento em duplicidade.

RELATÓRIO

O contribuinte vem requerer a restituição de ICMS recolhido em duplicidade 
para o processo no 2009/6360/500051, oriundo do crédito tributário exigido por meio do 
auto de infração no 2009/002108, no valor de R$ 1.522,30 (mil quinhentos e vinte dois 
reais e trinta centavos), em conformidade com DARE anexo, solicitando proceder ao 
depósito em conta corrente bancária, tendo como banco: Bradesco nº 237, agência no

2372-8, conta corrente no 3481-9, Multigrain S/A, CNPJ 06.963.088/0001-23.

O contribuinte junta aos autos cópia do DARE com vencimento para 
30/11/2010, no valor de R$1.522,30, comprovante de pagamento na data de 
30/11/2010, de igual valor, e espelho do DARE na mesma importância e relatório de 
arrecadação emitidos pela SEFAZ, constando os recolhimentos nas respectivas datas.

Em parecer, o auditor fiscal da receita estadual, matrícula no 193.852-5,
manifesta-se favoravelmente ao pleito do contribuinte.
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A Representação Fazendária, em manifestação, pede que seja acatado o 
parecer de folhas 20/22 que é favorável ao deferimento do pleito.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo em que o contribuinte 
requer que lhe seja restituído valor de ICMS pago em duplicidade.

Conforme se verifica nos autos houve o pagamento em duplicidade do 
processo no 2009/6360/500051, relativo ao auto de infração no 2009/002108, sendo que 
o primeiro pagamento foi efetuado em 04/08/2010, no valor de R$ 1.518,96 (mil 
quinhentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), conforme se verifica por meio de 
cópia de documento de arrecadação de receitas estaduais – DARE, (fls.09) pagamento 
este confirmado por meio de cópia do espelho do DARE, emitido pela Secretaria da 
Fazenda do Tocantins.

Também se verifica a ocorrência do segundo pagamento em 30/11/2010,
referente ao processo e auto de infração acima descritos no valor de R$ 1.522,30 (mil 
quinhentos e vinte dois reais e trinta centavos) conforme DARE de fls. 03. 

Portanto, entendo que razão assiste ao contribuinte, uma vez que ocorreu a 
duplicidade do pagamento do auto de infração no 2009/002108, sendo que em tal 
situação a alínea “a” do inciso I, art. 2º do anexo único do Decreto nº. 3088, de 17 de 
julho de 2007, prevê que deverá proceder-se a restituição do indébito, senão vejamos:

Art. 2º Procede-se à Restituição do Indébito Tributário quando: 

I – ocorrer: 

a) pagamento com valor superior ao que a lei determina ou em 
duplicidade;

De todo o exposto, julgo procedente o pedido de restituição do indébito.

É como voto.

DECISÃO  

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, 
julgar procedente a restituição de indébito solicitada pela Requerente, no valor de R$ 
1.522,30 (mil quinhentos e vinte dois reais e trinta centavos). O Sr. Rui José Diel fez
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e 
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Agenor de Lima Filho. Presidiu a sessão de julgamento aos 18 dias do mês de 
novembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 16 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes
Presidente em exercício

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


