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ACÓRDÃO Nº:256/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/503129
RECURSO VOLUTÁRIO: 7542
RECORRENTE: SHELL BRASIL S.A
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS - Aproveitamento Indevido de Crédito de ICMS Substituição 
Tributária. Ausência do Devido Pedido de Restituição de Indébito – É devido o 
lançamento por falta de cumprimento das formalidades legais quanto ao 
aproveitamento dos referidos créditos, porém, extinto pelo pagamento.

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2008/001997 
em relação ao crédito tributário no valor de R$.4.988,94 (quatro mil, novecentos e 
oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) e extinto o crédito tributário pelo 
pagamento. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, 
João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 21 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada por utilizar indevidamente de um crédito relativo à 
ICMS Substituição Tributária no valor de R$ 4.988,94 (Quatro mil, novecentos e 
oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), sem, contudo, constituir o pedido 
de restituição do indébito ou mesmo autorização para amparar tal feito como 
determina a legislação, relativo ao mês de abril de 2006, conforme constatado na 
guia de apuração mensal de abril de 2006.

Intimado por AR o contribuinte não se manifestou, incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância, face à revelia, julgou o auto de infração 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$.4.988,94 (quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e 
quatro centavos), mas acréscimos legais.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou o DARE 
com o pagamento do referido crédito tributário, acrescido das cominações legais, 
conforme constatado às fls. 23.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a extinção 
do processo uma vez que o mesmo encontra-se extinto pelo pagamento.

Diante do exposto, considerando que o contribuinte pagou o crédito 
reclamado com as devidas atualizações, conforme constatado através da DARE de 
fls. 23, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2008/001997 
em relação ao crédito tributário no valor de R$.4.988,94 (quatro mil, novecentos e 
oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) e extinto o crédito tributário pelo 
pagamento. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


