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ACÓRDÃO No:                             261/2017 
PROCESSO No:                           2015/9540/502165 
RESTITUIÇÃO INDÉBITO No: 101 
AUTO DE INFRAÇÃO No:            2014/003352 
INTERESSADO:                           REZENDE & DANTAS LTDA - EPP 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:        29.046.223-1 
RECORRIDA:              FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS – RESTITUIÇÃO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PROVAS 

INEQUÍVOCAS. DEFERIDO. É concedido a restituição do indébito tributário, 
quando comprovado é inequivocamente que houve recolhimento indevido do 
imposto. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Referem-se os autos deste PROCESSO No: 2015/9540/502165, de 

“Requerimento”  da Empresa REZENDE & DANTAS LTDA EPP, IE/CAD No 
29.046.223-1, e CNPJ - No 37.381.548/0001-39, Através de seu Representante 
em Procuração de Pessoa Física, para solicitar a restituição de indébito 
tributário, no valor de R$ 1.131,02 (Hum Mil, Cento e Trinta e um Reais e dois 
Centavos), do valor pago indevidamente ao Auto de Infração No 2014/003352, 
e processo no 2014/6640/500910. Protocolado em 11 de agosto de 2015 na 
Agência de Atendimento de Araguaína. 
 

Para tanto se juntou aos autos, cópia de DDF – ICMS, 
Demonstrativo de Débitos Fiscais na IE/CAD no 29.046.223-1, CNPJ no 
37.381.548/0001-39; Espelho Processo no 2014/6640/500977 para o CNPJ no 
37.381.548/0001-39; Relatório de Arrecadação por Contribuinte IE/CAD no 
29.046.223/1– SEFAZ; Espelho Processo no 2015/6640/500744, do CNPJ no 
37.381.548/0003-09; DDF – ICMS, Demonstrativo de Débitos Fiscais fls. 1 e 2 
na IE/CAD nº 29.398.272-4, CNPJ no 37.381.548/0003-09; Cópia Pagamento 
Eletrônico de Tributos com código de Barras Banco do Brasil em Comprovante 
de Agendamento, no valor de R$ 565,51, na data de 30/12/2014, fls. 09, Cópia 
de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE no CNPJ nº 
37.381.548/0001-39 processo 2014/06640/500977, parcela 2, fls.10, cópia 
Pagamento Eletrônico de Tributos com código de Barras Banco do Brasil em 
Comprovante de Agendamento, no valor de R$ 565,51, na data de 23/12/2014, 
fls. 11, Cópia de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE 
no CNPJ no 37.381.548/0001-39 processo 2014/06640/500977, Parcela 1, 
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fls.12; Cópia de Procuração Pessoa Física Outorgante Helida Dantas CPF nº 
539.580.716-00 RG: M-33.252.900 para Outorgado: Bruno Henrique Arruda 
Sampaio, CPF nº 004.438.111-56 RG no 839.368 SSP-TO; cópia documento 
pessoal CNH. 
 

Trata-se e trás o presente processo, que, postula o requerente 
acima identificado, pela restituição de indébito tributário, originário de 
Lançamento de Oficio em auto de infração no 2014/003352 e processo no 
2014/6640/500910 (FLS. 20), de Exigências Tributárias ICMS normal, no total 
dos valores originários de R$ 2.612,96 (Dois Mil Seiscentos e Doze Reais e 
Noventa e Seis centavos), provenientes de Omissão de Registro de Notas 
Fiscais de Entradas em Livros próprios dos exercícios de 2010, 2011, 2012, 
2013. 

 
Insta noticiar, conforme se depreende no processo dos fatos, para 

conhecimento; que enviado para a Delegacia Regional Tributária de Araguaína, 
seu titular determinou encaminhamento a um auditor fiscal para analise, 
realização de diligência e emissão de parecer conclusivo acerca do requerido. 

 
O auditor em Parecer no 292/2015, faz relato quanto ao requerido, e 

declina do Procedimento da Restituição do Indébito Tributário no artigo 72 do 
PAT Lei 1.288/01, E após na analise da documentação entende que o 
lançamento do crédito tributário, a considerar que a requerente recolheu duas 
parcelas do processo 2014/6640/500977 em PPD – TA do DDF – ICMS, (fls.3) 
no CNPJ e IE/CCI da Matriz, parcelando débito da Filial, PPD – TA do DDF – 
ICMS pag. 1 e 2, (fls.7/8), conforme cópias ás fls. 03 e 04, e Considera ainda 
que o processo de parcelamento correto é nº 2015/6640/500744 do dia 
13/07/2015, em curso na Agencia de Atendimento de Araguaína, nas copias às 
fls. 06, 07, 16, dos autos.  

 
Do exposto, conforme Art. 72, inciso III da Lei 1.288/01, é de parecer 

favorável à restituição em forma de compensação do crédito no valor de R$ 
1.131,02[...].  

 
O Delegado Regional adota o parecer do auditor, e encaminha o 

processo á Diretoria de Tributação para providências.  
 
Juntam-se aos autos, cópia do auto de infração no 2014/003352, fls. 

21/22, cópia de planilha em relatório de arrecadação por contribuinte na 
IE/CAD no 29.046.223-1 e espelho processo para CNPJ nº 37.381.548/0001-
39, fls. 24 e espelho de processo ao CNPJ no 37.381.548/0003-09. 

 
Em Parecer no 316/2015, fls. 28/29, a Auditora designada pelo 

Diretor de Tributação, faz relato do ocorrido para o requerido e fundamentada 
no Anexo Único do Decreto no 3.088/2007, Art. 2º, inciso I, alínea “b”; Art. 3º, 
inciso I, e Art. 14, inciso I, trás sua Conclusão.  
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Considera que, do pagamento indevido em pedido de parcelamento 

em contrato firmado erroneamente em nome da empresa matriz porquanto se 
trata de origem em auto de infração da filial. Que, em relação à Taxa de 
Serviço Estadual – TSE, no valor de R$6,00[.....] cada parcela, não se restitui. 

 
De todo exposto, opina pelo deferimento, sob forma de 

aproveitamento de crédito, nos termos do Art. 3º, inciso II, Decreto no 
3.088/2007, no valor de R$ 1.119,02[....]. O Contribuinte deverá observar para 
o lançamento do crédito autorizado o disposto no § 8º do Art. 8º do anexo único 
do Decreto 3.088/2007.  

 
Adotado o Parecer supra, pelo Diretor de Tributação, que envia o 

processo para a Superintendência de Administração Tributária.  
 
Esta em Despacho / SEFAZ/ SAT no 1011/2015, considera que 

nesse caso a decisão é do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – 
COCRE, nas disposições do Art. 5º, I, Art. 8º, I, Art. 9º, I, do Decreto nº 
3.088/2007.  

 
E, Encaminham-se os autos ao Contencioso Administrativo 

Tributário. 
 
Por ordem do Presidente do CAT, faz se remessa do processo ao 

Representante Fazendário, para manifestação.  
 
O Representante Fazendário em sua análise verifica que o 

documento de Procuração, onde a outorgante, trata–se de Pessoa Física, e 
não pessoa jurídica, como o caso requer.  

 
E mais, na necessidade de firmar entendimento, na confirmação do 

recolhimento do ICMS parcelado indevidamente, ao requerido Indébito 
Tributário.  

 
Pede o envio do processo a Agencia de Atendimento de Araguaína 

para atender aos solicitados. 
 
O Sujeito Passivo é notificado e apresenta-se tão somente com a 

original procuração da cópia já apresentada as fls. 13, na inicial do processo. 
Não atendendo a questão jurídica suscitada pelo REFAZ. 

 
Já em Despacho no AGARAG/CFD 071/2016, fls. 37, a Chefe da 

Agência de Atendimento de Araguaína, considera que após o verificado 
equivoco ao efetuar o parcelamento do Auto de Infração 2014/003352, do 
Processo 2014/6640/500910, da Filial, na inscrição e CNPJ da Matriz, de que 
resultou no pagamento de duas parcelas, fora feito outro Parcelamento em 
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Processo PPD No 2015/6640/500744, o qual se encontra quitado conforme 
Espelho do processo as fls. 36 destes autos.  

 
E encaminha o presente processo ao Contencioso Administrativo 

Tributário. 
 
Por ordem do Presidente do CAT o processo é distribuído à 

Representação Fazendária.  
 
Esta em manifestação declina e descreve o Art. 72, Lei 1288/01.  
 
Após, procede a análise do pedido e entende ser o mesmo coerente, 

e manifesta-se pelo deferimento da restituição do indébito tributário, requerido. 
 
É em síntese o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

Vistos, analisados e discutidos o presente processo. Tem-se que a 
“requerimento”  da Empresa Rezende & Dantas Ltda EPP, IE/CAD Nº: 
29.046.223-1, e CNPJ - Nº: 37.381.548/0001-39, através de seu agora 
Representante em nova procuração legal, para solicitar e requerer a 
Restituição de Indébito Tributário, no valor de R$ 1.131,02 (Hum Mil, Cento e 
Trinta e um Reais e dois Centavos), do valor de duas parcelas pagas 
indevidamente através do Processo nº 2014/6640/500977, em parcelamento ao 
Auto de Infração no 2014/003352, e Processo nº 2014/6640/500910. 
Protocolado em 11 de Agosto de 2015 na Agência de Atendimento de 
Araguaína.  

 
Trilha o presente requerimento neste processo a considerar 

procedimentos do PAT no Art. 72, § 1º, incisos I, II, da Lei 1.288/01, “verbis”: 
 

Art. 72 . [ in albis] 
 
§ 1º Inicia-se o procedimento de restuição do indébito tributário com o 
pedido formulado pelo sujeito passivo que é instruído com: 
 
I – o documento de arrecadação ou outro documento comprobatório 
do pagamento efetivado. (Redação dada pela Lei nº 1.744 de 15.12.06). 
 
II – a prova de que o pagamento foi efetuado indevidamente e de que 
o ônus tributário foi suportado pelo requerente. 
 

A admissibilidade ou não da restituição do indébito cabe por decisão 
em instância única, nos mandamentos do PAT, em Art. 72, inciso I, da Lei 
1.288/01, “verbis”: 
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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: 
 

O requerido na inicial, reza sob a restituição do indébito tributário em 
forma de aproveitamento de crédito, na previsão contida no § 6º do Art. 72 da 
Lei 1.288/01, “Verbis”: 

 
Art. 72 . [ in albis] 
 
§ 6º. A restituição de indébito tributário, oriundo de pagamento 
do ICMS pode ser efetivada sob a forma de aproveitamento de 
crédito, observado o Regulamento. (NR) (Redação dada pela Lei nº 
1.744 de 15.12.06). 
 

O Pedido de restituição de indébito foi instruído de inicio, com os 
prováveis documentos postulados em § 1º, incisos I, II, do Art. 72, da Lei 
1.288/01, acima descritos, em Legislação Tributária PAT, no entanto alguns 
carecedores de saneamentos e averiguações.  

 
O processo é pautado para julgamento no COCRE.  
 
Que em Resolução no 013/2017, Decidiu o Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais, em sessão plenária, por unanimidade, 
converter o julgamento em Diligência, a pedido do Conselheiro relator Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno, para que a Agencia de Atendimento de Araguaína, 
junte aos autos o resultado do julgamento do auto de infração nº 2014/003352, 
cópia do Pedido de Parcelamento de Débito – PPD e Termo de Acordo de 
Parcelamento de Débito – TARE, tanto da Matriz quanto da filial, devidamente 
assinados e procuração da pessoa jurídica Resende & Dantas Ltda. 

 
Em Diligência do setor competente, após compelir em intimação a 

requerente, na apresentação dos documentos solicitados. Faz-se juntar cópia 
de espelho de processo 2014/6640/500977, em PPD, com status de anulado; 
cópia de Termo de Acordo de Parcelamento de Crédito Tributário – TARE, para 
a IE/CAD no º 29.398.272-4; o Requerente apresenta um novo pedido, trás a 
Procuração Legal e Jurídica da Empresa, cópia de extrato de conta corrente 
Banco do Brasil, cópia de espelho de processo 2017/9540/501185, para Baixa 
Voluntária, status em análise, e a chefe da Agencia de Atendimento de 
Araguaína faz Despacho do processo ao CAT. Acostados as fls. 46 a 53 dos 
autos. 

Foi juntado também cópia do espelho relatório da 
Arrecadação/SEFAZ, em IE/CD nº 29.398.272-4, CNPJ no 37.381.548/0003-09, 
da Filial, demonstrando parcelas pagas e recolhidas em quitação do PPD, 
acostados as fls. 54 a 57, dos autos.  
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Contudo já em planilha do relatório de arrecadação/SEFAZ, por 

Contribuinte, com a IE/CAD no 29.046.223.1, do CNPJ no 37.381.548/0001-39, 
da requerente matriz, avistado as fls. 23, pelo qual confirma o recolhimento e o 
pagamento do ICMS, de duas (2) parcelas, na referencia ao processo e PPD, 
com o ingresso da receita no Tesouro Estadual. 

 
Alega agora, desta feita pedindo, o requerente que; a restituição é 

das duas (02) parcelas pagas erroneamente referentes ao processo de 
parcelamento no 2014/6640/500977, onde foi parcelado o Auto de Infração – AI 
no 2014/003352.  

 
O AI – auto de infração supracitado infere-se à inscrição estadual no 

29.398.272-4, (Filial) e que foi parcelado na época pela inscrição estadual no 
29.046.223-1 (Matriz) outra empresa do mesmo grupo. 

 
Após a constatação do fato, foi realizado um novo parcelamento na 

inscrição correta no 29.398.272-4, (Filial). Sem a compensação dos valores já 
pagos, para o novo processo de PPD nº 2015/6640/500744. 

 
Pede-se no entanto a favor, restituir o valor em moeda corrente do 

país, motivo pelo qual a empresa encontra-se em processo de baixa voluntária, 
a depositar no Banco do Brasil - Agencia 0638-6; Conta corrente no 23.555-5. 

 
Neste seguinte, cabe observar o postulado em legislação tributária 

do art. 73, Lei 1.288/01, “Verbis”: 
 

Art. 73 . A execução da decisão proferida no procedimento de 
restituição do indébito tributário far-se-á junto ao Secretário da 
Fazenda, no caso de restituição em moeda corrente. 
 

Ao averiguar as peças constitutivas deste processo, da análise ao 
pedido, pude verificar que razão assiste ao requerente quando solicita 
restituição dos valores relativos a duas (2) parcelas pagas em pedido de 
parcelamento de débito – PPD, recolhidos de forma errônea em Inscrição 
Estadual e CNPJ da Matriz, porquanto deveria ser na Inscrição Estadual e 
CNPJ da Filial.  

 
Corrigidos que foram estes débitos conforme constam do processo 

nº 2015/6640/500744, acudidos em Termo de Acordo de Parcelamento de 
Crédito Tributário - TARE, as fls. 48, e, pagos e recolhidos ao cofre do Tesouro 
Estadual, conforme Relatório de Arrecadação por Contribuinte, juntado as fls. 
54 e 55 destes autos. 

 
Entretanto, à Taxa de Serviços Estaduais – TSE, no valor de R$6,00 

(Seis Reais) relacionados à expedição de documento de arrecadação, para 
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cada um dos recolhimentos, é de se entender que não se restitui, à vista do 
fato gerador. (S.M.J) 

 
Diante de todo o exposto, Conheço deste requerimento de 

restituição de indébito tributário, para dar-lhe provimento, e, voto para deferir a  
 

restituição na forma pleiteada no valor de R$ 1.119,02 (Hum Mil, cento e 
dezenove reais e dois centavos). Com as devidas cominações legais 
pertinentes aos pagamentos indevidos de: R$ 559,51, na data de 23.12.14; e 
R$ 559,51 na data de 30.12.14, conforme documentos as fls. 05, e, 09/12, nos 
preceitos do Art. 72, § 5º, da Lei 1.288/01. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, decidiu, por unanimidade, deferir integralmente o pedido de 
Restituição de Indébito Tributário solicitado pelo sujeito passivo, no valor de R$ 
1.119,02 (mil, cento e dezenove reais e dois centavos), restituição  O 
representante fazendário João Alberto Barbosa Dias fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Maria das Graças Vitor da Silva 
Veloso, Denise Baiochi Alves, Ricardo Shiniti Konya e Kellen C. Soares 
Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos dezenove dias do mês 
de outubro de 2017, o Conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUROS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
Conselheiro Relator 

 


