
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
PROCESSO No: 
REQUERENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
REQUERIDA: 
 
 
EMENTA 
 

ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
CONTRIBUINTE REGULAR
DO CTN. Presente a convicção de recolhimento tributário indevido
condições instituídas para viabilizar a restituição do imposto, configura
de repetição pecuniária de tributo recolhido
do valor pago a maior. 
PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA.

 
 

RELATÓRIO 
 

Cuida-se de requerimento interposto por Petróleo Sabba S/A
do art. 72, inciso I, da Lei 1.288/2001, por meio do qual solicita a restituição da 
importância de R$24.993,72 a título de ICMS recolhido a maior por ocasião da 
adesão ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, REFIS, instituído pela Lei 
2.352/2010. 

 
O autor esclarece que a Secretaria da Fazenda emitiu uma guia no valor 

de R$302.179,35 para quitação do ICMS 
de infração no 2005/000004, e outra, no valor de R$1.516,87, correspondente aos 
honorários da Procuradoria, cujos p
conforme cópias de páginas 9 a 1

 
Posteriormente, constatou

valor do imposto sem levar em consideração a decisão proferida, em sede
Processo Administrativo-
R$127.593,84, conforme Certidão
relativo ao processo 2005/6040/500061
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

051/2012 
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO No: 96 

2010/6040/503709 
PETROLEO SABBA S/A 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.999.855-0 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. 
REGULAR. LEGITIMIDADE DO PEDIDO. ART

Presente a convicção de recolhimento tributário indevido
para viabilizar a restituição do imposto, configura

pecuniária de tributo recolhido. Logo, correta a pretensão de restituição 
do valor pago a maior. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. PEDIDO DEFERIDO. UNÂNIME.

se de requerimento interposto por Petróleo Sabba S/A
I, da Lei 1.288/2001, por meio do qual solicita a restituição da 

importância de R$24.993,72 a título de ICMS recolhido a maior por ocasião da 
adesão ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, REFIS, instituído pela Lei 

arece que a Secretaria da Fazenda emitiu uma guia no valor 
de R$302.179,35 para quitação do ICMS – Substituição Tributária, relativo ao auto 

2005/000004, e outra, no valor de R$1.516,87, correspondente aos 
honorários da Procuradoria, cujos pagamentos foram efetuados, em 12/08/2010, 
conforme cópias de páginas 9 a 12. 

Posteriormente, constatou-se que a Administração Fazendária calculou o 
valor do imposto sem levar em consideração a decisão proferida, em sede

-Tributário, a qual reduziu a exigência de R$139.405,
R$127.593,84, conforme Certidão de Julgamento do Recurso Voluntário
relativo ao processo 2005/6040/500061, de páginas 5. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

PAGAMENTO INDEVIDO. 
. LEGITIMIDADE DO PEDIDO. ARTIGOS 165 A 168, 

Presente a convicção de recolhimento tributário indevido, e preenchidas as 
para viabilizar a restituição do imposto, configura-se o direito 

ogo, correta a pretensão de restituição 
DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 

. UNÂNIME. 

se de requerimento interposto por Petróleo Sabba S/A, nos termos 
I, da Lei 1.288/2001, por meio do qual solicita a restituição da 

importância de R$24.993,72 a título de ICMS recolhido a maior por ocasião da 
adesão ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, REFIS, instituído pela Lei 

arece que a Secretaria da Fazenda emitiu uma guia no valor 
Tributária, relativo ao auto 

2005/000004, e outra, no valor de R$1.516,87, correspondente aos 
agamentos foram efetuados, em 12/08/2010, 

se que a Administração Fazendária calculou o 
valor do imposto sem levar em consideração a decisão proferida, em sede de 

io, a qual reduziu a exigência de R$139.405,44 para 
do Recurso Voluntário no 5.909, 
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Em decorrência desse equívoco, a atualização do tributo foi efetuada 
sobre o valor de R$139.405,44, ao invés de R$127.593,84, o que resultou um 
recolhimento a maior pela requerente no montante de R$24.993,72. 

 
Por meio do DESPACHO/SEFAZ/DGCF No 187/2010, páginas 18, o 

Diretor de Gestão de Créditos Fiscais se manifesta favoravelmente ao pedido. 
 
Igualmente, o Representante da Fazenda Pública Estadual, à vista do 

disposto na alínea “b”, do inciso III, do art. 5o, da Lei 1.288/2001, opinou pelo 
deferimento do pedido. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
Nos termos do art. 165, do Código Tributário Nacional, CTN, a seguir 

transcrito, é assegurado ao sujeito passivo, independentemente de prévio protesto, a 
restituição de tributo indevidamente pago aos cofres públicos, ou a mais que o 
devido, em decorrência da legislação tributária aplicável, erro na determinação da 
alíquota ou no cálculo do montante do débito. 

 
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a 
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do 
artigo 162, nos seguintes casos:  
(...) 
 
II – erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da 
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na 
elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao 
pagamento;” 
 

Com efeito, trata-se de requerimento formulado pelo sujeito passivo, o 
qual demonstrou que tem direito à restituição do que foi indevidamente recolhido, 
cuja solicitação foi efetuada dentro do prazo previsto pelo art. 168, da mesma lei. 

 
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o 
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:  
 
I – nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção 
do crédito tributário;” 

 
O recolhimento do crédito tributário restituível, efetuado em 12/08/2010, 

decorre de erro da Administração Fazendária ao calcular a atualização monetária 
sobre o valor nominal de R$139.405,44, do auto de infração no 2005/000004, que, 
após decisão administrativa condenatória do Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais, COCRE, foi reduzido para R$127.593,84. 

 
Esse equívoco contribuiu para o pagamento indevido da importância 

R$24.993,72, consoante restou demonstrado por meio do comprovante de 
pagamento, de páginas 11, relativo ao Documento de Arrecadação de Receitas 
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Estaduais, DARE, com código de barras no 85610003021-7 79350027223-2 
10303280175-7 92299998550-5, de páginas 9. 

 
Com razão o contribuinte. Conforme se depreende da análise dos autos, 

pode-se concluir que: 
 
1 – pagou o imposto. A prova por ele apresentada se refere ao 

pagamento do tributo, com a demonstração da respectiva quitação; 
 
2 – o pagamento indevido não é proveniente de causa jurídica. 

Comprovou que pagou sem ser devedor, em consonância com a hipótese contida no 
precitado inciso II, do art. 165, cuja prova representa um pagamento baseado em 
erro da própria Administração Fazendária ao emitir o documento para recolhimento 
do ICMS exigido por meio do citado auto de infração. 

 
Logo, caracterizado o pagamento indevido do imposto, deve ser 

procedida a devida restituição do seu valor, ao teor do art. 167, do CTN, verbis. 
 

Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, 
na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades 
pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não 
prejudicadas pela causa da restituição. 
 

Por essas razões, acolhendo parecer do representante da Fazenda 
Pública Estadual, voto pelo deferimento do pedido de restituição do indébito 
tributário, no valor postulado. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, deferir o pedido de restituição de indébito tributário, de fls. 02/03, no 
valor de R$24.993,72 (vinte e quatro mil e novecentos e noventa e três reais e 
setenta e dois centavos). O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira 
Lopes, Evaniter Cordeiro Toledo e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 27 dias do mês de abril 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. 

 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro Relator. 


