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ICMS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
PAGAMENTO A MAIOR. FALTA DE REDUÇÃO
OCASIÃO DO PAGAMENTO
constatado que houve pagamento a maior do tributo, ocorrido pela falta de redução 
dos valores devidos, quitados dentro do prazo previsto na legislação.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A
valores recolhidos a maior, na importância de R$ 59.861,63 (cinquenta e nove mil, 
oitocentos e sessenta e um reais, e sessenta e três centavos).

 
Informa que ao recolher os valor

infração no 2010/002069, nos valores de R$ 1.860,00, R$ 450,00 e R$ 182.342.85, 
referente aos contextos 4, 5 e 6, não efetuou a atualização monetária e por outro 
lado, deixou de aplicar a redução prevista no art

 
Desta forma, realizando o cotejo entre os valores recolhidos a maior e os 

valores deixados de recolher referente à atualização monetária, lhe resta a 
importância ora reclamada, conforme demonstra em quadro anexo e compro
de pagamentos. 

 
A Delegacia Regional Tributária de Miracema às fls. 20/23, manifesta 

favorável ao pedido de Restituição do Indébito Tributário.
 
A Diretoria de Tributação da Superintendência de Gestão Tributária, após 

análise processual,  constata q
que a assinatura aposta no requerimento de fls. 02 é da procuradora  Sra. Luciana 
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PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A.

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.068.686-5 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. 
PAGAMENTO A MAIOR. FALTA DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
OCASIÃO DO PAGAMENTO – É devida a restituição do indébito tributário, quando 
constatado que houve pagamento a maior do tributo, ocorrido pela falta de redução 
dos valores devidos, quitados dentro do prazo previsto na legislação.

te PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A solicita restituição de 
valores recolhidos a maior, na importância de R$ 59.861,63 (cinquenta e nove mil, 
oitocentos e sessenta e um reais, e sessenta e três centavos). 

Informa que ao recolher os valores das multas imputados no Auto de 
2010/002069, nos valores de R$ 1.860,00, R$ 450,00 e R$ 182.342.85, 

referente aos contextos 4, 5 e 6, não efetuou a atualização monetária e por outro 
lado, deixou de aplicar a redução prevista no art. 52, inciso II, da Lei 1.287/2001.

Desta forma, realizando o cotejo entre os valores recolhidos a maior e os 
valores deixados de recolher referente à atualização monetária, lhe resta a 
importância ora reclamada, conforme demonstra em quadro anexo e compro

A Delegacia Regional Tributária de Miracema às fls. 20/23, manifesta 
favorável ao pedido de Restituição do Indébito Tributário. 

A Diretoria de Tributação da Superintendência de Gestão Tributária, após 
análise processual,  constata que não existe nos autos nenhuma comprovação de 
que a assinatura aposta no requerimento de fls. 02 é da procuradora  Sra. Luciana 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

. MULTA FORMAL. 
DO VALOR DA MULTA POR 

devida a restituição do indébito tributário, quando 
constatado que houve pagamento a maior do tributo, ocorrido pela falta de redução 
dos valores devidos, quitados dentro do prazo previsto na legislação. 

solicita restituição de 
valores recolhidos a maior, na importância de R$ 59.861,63 (cinquenta e nove mil, 

es das multas imputados no Auto de 
2010/002069, nos valores de R$ 1.860,00, R$ 450,00 e R$ 182.342.85, 

referente aos contextos 4, 5 e 6, não efetuou a atualização monetária e por outro 
52, inciso II, da Lei 1.287/2001. 

Desta forma, realizando o cotejo entre os valores recolhidos a maior e os 
valores deixados de recolher referente à atualização monetária, lhe resta a 
importância ora reclamada, conforme demonstra em quadro anexo e comprovantes 

A Delegacia Regional Tributária de Miracema às fls. 20/23, manifesta 

A Diretoria de Tributação da Superintendência de Gestão Tributária, após 
ue não existe nos autos nenhuma comprovação de 

que a assinatura aposta no requerimento de fls. 02 é da procuradora  Sra. Luciana 
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da Silveira Perez, e  manifesta pelo encaminhamento dos autos à Delegacia 
Regional de origem para saneamento  e, posteriormente  seja remitidos ao CAT para 
deliberação. 

 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 26/28, opina pelo 

deferimento do pedido na forma pleiteada, por ter efetuado pagamento superior ao 
que a lei determina, aplicando-se a redução somente para o contexto 6. 

 
 
VOTO 
 
 

No presente pedido, o contribuinte solicita restituição do indébito tributário 
por pagamento à maior que o valor devido. 

 
Em sua solicitação, alega que ao efetuar o recolhimento da multa formal 

originada em auto de infração, deixou de aplicar a redução prevista no art. 52, inciso 
II, da Lei 1.287/2001, ocasionando com isso, pagamento a maior que o valor 
efetivamente devido. 

 
Ao verificar a peça básica que originou a obrigação tributária, constata-se 

que foi aplicada a seguinte penalidade: Art. 50, Inciso V, Alínea B, da Lei 1.287/2001 
(com redação dada pela Lei 2.253/2009), que assim dispõe: 

 
Art. 50.  A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 
............................................................................................................... 
 
V – 2% do valor: 
............................................................................................................... 
 
b) da operação ou prestação, no uso de sistema eletrônico de 
processamento de dados para emissão e preenchimento de 
documento fiscal ou a escrituração de livros fiscais, sem prévio 
pedido de autorização ao Fisco, não podendo ser inferior a R$ 
1.500,00; (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 

 
Após notificada, a autuada efetuou o pagamento do valor devido, porém, 

deixou de aplicar a redução prevista no Código Tributário do Estado do Tocantins, 
em seu art. 52, inciso I, da Lei 1.287/2001, (com redação dada pela Lei 1.662/2006 e 
2.253/2009), que assim dispõe: 

 
Art. 52  O valor das multas previstas nos art. 48 e 49 e nos incisos I a 
V do art. 50 é reduzido em: (Redação dada pela Lei 1.662 de 
22.02.06). 
 
I – 50%, se o pagamento for efetuado no prazo de cinco dias, 
contado da ciência pelo sujeito passivo do auto de infração ou 
notificação; (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 

 
Desta forma, ao deixar de aplicar o redutor previsto na legislação 

estadual, ocorreu pagamento de tributo a maior que o devido, ocasionando com isto, 
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um indébito tributário que deve ser restituído ao requerente, na conformidade do art. 
12 do Anexo Único ao Decreto 3.088/2007. 

 
Diante do exposto, voto pelo deferimento do pedido de restituição do 

indébito tributário, na forma pleiteada. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, por unanimidade, deferir integralmente o pedido de restituição do 
indébito tributário no valor de R$ 59.861,63 (cinquenta e nove mil, oitocentos e 
sessenta e um reais e sessenta e três centavos). O Sr. Rui José Diel fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Deides 
Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 07 dias do mês de maio de 
2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 18 dias do mês de maio de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


