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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 047/2012 
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO: 95 
PROCESSO No: 2010/6010/500902 
REQUERENTE: POSTO DE COMBUSTÍVEIS ECOPETRO LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.364.999-5 
REQUERIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO 
INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO JULGADO 
IMPROCEDENTE – É devida a restituição do indébito tributário quando constatado 
que o recolhimento do imposto foi indevido. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte vem requerer a restituição dos valores conforme 
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE nos 103032871511 e 
103032871520, que seguem em cópias anexas, pagos antes do julgamento do 
processo no 2010/6010/500584, referente ao auto de infração 2010/001951, em 
razão do mesmo ter sido julgado improcedente. 

 
Pede que a restituição se dê na forma de depósito em moeda com crédito 

em conta corrente no 16732-0, agência 0804-4 do Banco do Brasil. 
 
Às fls. 04 e 05, a requerente juntou DARE nos valores de R$ 2.696,79 e 

R$ 257,73, respectivamente. 
 
Às fls. 06 a 11, constam parecer da Representação Fazendária e 

sentença de primeira instância, que julgou improcedente o auto de infração. 
 
Em parecer de fls.18 a 25, exarado por Antonio José Pereira da Silva 

AFRE III, matrícula 6947115, o mesmo se mostra desfavorável à restituição dos 
valores pleiteados. 
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Devidamente notificado do parecer, o contribuinte comparece aos autos 
alegando que a empresa apenas optou pelo pagamento dos créditos tributários 
referidos no auto de infração, pois pretendia utilizar-se dos benefícios do REFIS 
2010, porém ocorreu um erro, uma vez que tais pagamentos foram efetuados antes 
do julgamento do auto de infração, que posteriormente foi julgado improcedente. 

 
Desta forma, conforme determina o Código Tributário Nacional – CTN, em 

seu art. 165 a ora requerente teria direito a restituição total do tributo, seja qual for a 
modalidade do seu pagamento. 

 
A Representação Fazendária, em parecer de folhas 46/47, entende que o 

contribuinte comprovou haver suportado um recolhimento indevido, por isso o pedido 
é de direito e merece deferimento. 

 
 

VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que trata de pedido de 
restituição de indébito. 

 
Em seu pedido, o requerente alega que efetuou o pagamento do auto de 

infração no 2010/001951, antes de ocorrer o julgamento do processo 
2010/6010/500584, o qual foi julgado improcedente. 

 
Analisando os documentos acostados aos autos, foi possível constatar 

que ocorreu o pagamento em 01/11/2010, do valor de R$ 2.696,79 (dois mil 
seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), conforme DARE no 
103032871511, fls. 04 e o valor de R$ 257,73 (duzentos e cinqüenta e sete reais e 
setenta e três centavos), conforme DARE no 103032871520, fls. 05. 

 
Por outro lado, o acórdão no 007/2011 do dia 03 de abril de 2011, define 

como improcedente o auto de infração. 
 
Assim sendo, entendo correto o pedido da requerente, pois, conforme 

preceitua o art. 2o, inciso I, alínea “b”, do Anexo Único do Decreto 3.088/07, o 
mesmo tem direito a ser restituído do valor pago indevidamente, vejamos: 

 
Art. 2º Procede-se à Restituição do Indébito Tributário quando: 
 
I – ocorrer: 
 
b) cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido; 

 
Portanto, há que se deferir o pedido da requerente, para que lhe seja 

restituído o valor ora pleiteado conforme previsto em lei. 
 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, deferir o pedido de restituição de indébito tributário, relativo aos 
documentos de arrecadação de fls. 04/05, nos valores de R$ 2.696,79 (dois mil, 
seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos) e R$ 257,73 (duzentos 
e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos). O Senhor 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 Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de 
abril de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 11 dias do mês de maio de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


