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ACORDÃO No:                             085 /2015 
PROCESSO No: 2014/7160/500094 
REST IND TRIBUTÁRIO No:  098 
REQUERENTE:  BELMIRO GWOZDZ - EPP 
REQUERIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.426.933-9 
 
 
EMENTA 
 
                 ICMS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE 
INFRAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE – É devida a restituição do indébito 
tributário quando ocorrer a cobrança ou o pagamento espontâneo de tributo 
indevido. 
 
 
RELATÓRIO 

 
 

O contribuinte acima identificado requer a restituição do valor pago 
indevidamente, referente a multa formal na importância de R$ 1.000,00(mil reais), 
atualizada monetariamente no valor de R$ 168,28(cento e sessenta e oito reais e 
vinte e oito centavos), totalizando a importância efetivamente recolhida de R$ 
1.168,28(mil e cento e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), conforme DARE 
– Documento de Arrecadação de Recitas Estaduais - às fls. 31. 

 
Alega a requerente que a multa formal em comento, materializada no Auto 

de Infração nº2012/000274, foi aplicada indevidamente por alegado descumprimento 
de obrigação acessória. Aduz que a referida obrigação foi cumprida no prazo 
solicitado, tendo a documentação sido encaminhada antes que fosse lavrado o Auto 
de Infração supramencionado. 

  
Salienta ainda que o Auto de infração foi julgado improcedente, pela 

julgadora de primeira instância, sendo esta sentença mantida pelo colegiado, 
conforme acórdão nº 049/2014, juntando cópia às fls. 44-47, além de comprovante 
do pagamento e DARE original às fls. 30-31, bem como espelho do DARE e relatório 
de arrecadação às fls.32-33. 

  
Em fls. 40, apresenta requerimento para que a restituição seja procedida 

via conta bancaria, enunciando a Instituição Financeira, a agencia e a conta corrente 
a ser depositado, o que se presume que a restituição seja em moeda corrente.  

 
 
Estão devidamente anexados todos os documentos informativos 

necessários a formalização do pedido de restituição do indébito tributário, como 
Acórdão nº 049/2014, espelho do DARE – Documento de Arrecadação de Receitas 
Estaduais, DARE original com o respectivo pagamento referindo-se ao processo cujo 
Auto de Infração fora julgado improcedente, dentre outros. 
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Encaminhado à Delegacia da Receita Estadual em Taguatinga, o AFRE III 
Robson Geraldo da Rocha emite parecer conclusivo, pela remessa dos autos ao 
COCRE – Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por entender ser deste 
colegiado a decisão da matéria, conforme termos do Art. 72 da Lei nº1.288/2001. 

  
A Representação Fazendária em suas considerações às fls. 52-55, aduz 

que apesar de prejudicado o inciso I do Art. 72 da Lei nº 1.288/2001, por se tratar de 
restituição de indébito tributário em moeda corrente, o que seria de decisão do 
Secretário da Fazenda, aduz que a manifestação é obrigatória e de competência do 
COCRE – Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mandamento do Art. 8º, 
inciso I e Art. 5º inciso I do Decreto3.088/07 do Regulamento aos Procedimentos 
Especiais de Restituição do Indébito Tributário. 

 
Com base no exposto recomenda ao COCRE ser favorável à restituição 

do indébito tributário solicitado pelo contribuinte, em forma de aproveitamento de 
crédito.  

 
Enviado à Procuradoria Geral do Estado, esta se manifesta adotando na 

íntegra o parecer emitido pelo Representante Fazendário, retornando os autos à 
origem para as providências legais. 

 
É o relatório. 

 
 
VOTO 

 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que trata do pedido de 

restituição de indébito tributário. 
 
Na documentação acostada aos autos, pode-se constatar que ocorreu o 

pagamento do Auto de Infração no 2012/002794 em 28/02/2014 no valor de R$ 
1.000,00(mil reais), conforme DARE nº 143030061978 às fls. 09. 

 
Ainda assim, às fls. 44-47 o Acordão 049/2014, traz em seu bojo, o 

julgamento pelo Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em que ratifica a 
improcedência do Auto de Infração referente ao processo nº 2012/7160/500211, face 
a comprovação nos autos do cumprimento da obrigação acessória, objeto da 
reclamação tributária. 

 
 Vale ressaltar que cabe ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 

– COCRE, a decisão sobre o pedido da requerente, conforme descrito no Art. 72 
inciso I, da Lei 1.288/2001(com nova redação da Lei 1.745/2006), a seguir:                    

                
 Art. 72 . A restituição do indébito tributário far-se-á por decisão,                     

em instância única, do: 
 
  I – COCRE, quando o tributo, objeto do pedido, provenha de 

             lançamento de ofício; 
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Desta forma, entendo correto a solicitação da requerente, pois, conforme 
preceitua o Art. 2º, inciso I, alínea “b” do Anexo Único ao Dec. 3.088/2007, é de 
pleno direito a restituição do valor pago indevidamente, assim vejamos: 

                                           
                    Art. 2º . Procede-se a Restituição do indébito Tributário            

                                     quando: 
                                      
                                      I – Ocorrer: 
 
                                      b) cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido; 

 
Diante do exposto, defiro o pedido da requerente, para que lhe seja 

restituído o valor ora pleiteado conforme previsto na legislação. 
 
É o voto 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, deferir integralmente o pedido de restituição do indébito tributário no 
valor de R$ 1.000,00(mil reais), mais os acréscimos legais, em moeda corrente, 
submetida à consideração do Secretário da Fazenda. O Sr. Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os Conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira 
Pincinato, José Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira, José Diel e 
Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de julgamento aos onze dias do mês de 
setembro de 2015, o Conselheiro Suzano Lino Marques. 

  
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 30 dias do mês de setembro de 2015. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro relator 

 


