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ACÓRDÃO Nº: 403/2008
PROCESSO Nº: 2009 / 9520 / 500009
RESTITUICAO DE INDEBITO: 87
REQUERENTE: HAMILTON VALDIVINO DE SOUSA
REQUERIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Restituicão de Indébito Tributário. Imposto Recolhido em Duplicidade – É 
devida a restituição de indébito tributário quando comprovado o pagamento do 
imposto em duplicidade, deduzidos os valores residuais constantes do pedido. 

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do pedido, dar-lhe provimento parcial para julgar procedente 
em parte a restituição do indébito no valor de R$. 429,47 (quatrocentos e vinte nove 
reais e quarenta e sete centavos), favorável ao requerimento feito pela requerente 
em forma de crédito. O Gaspar Mauricio Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo 
Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel e Wagner Garcia de 
Souza. Presidiu a sessão de julgamento do dia 15 de julho de 2009, o conselheiro 
Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: Às fls. 02 consta o pedido de Restituição de Indébito Tributário no valor de 
R$. 512,09 (quinhentos e doze reais e nove centavos), mas juros e correção 
monetária, sob a alegação de ter sido paga em duplicidade, referente ao processo nº 
2006/6330/500000, fazendo juntada da Certidão de Julgamento e Acórdão 
564/2007.

Em parecer a Auditoria recomendou para que o processo fosse enviado para 
a Coletoria de Bom Jesus, para que o requerente fosse intimado a apresentar os 
documentos fiscais necessários para o parecer conclusivo.

Intimado, o contribuinte fez juntada dos DARE de fls. 25/27 e 29/30.

Em Parecer, o auditor se manifestou: Que após conferência dos documentos 
anexados ao processo, tais como, comprovantes de parcelamento e guias de 
recolhimentos, bem como certidão de julgamento do COCRE e voto do relator de fls. 
04/05; verificou-se que o contribuinte foi condenado parcialmente ao pagamento dos 
créditos tributários na importância de R$. 429,47, (quatrocentos e vinte e nove reais 
e quarenta e sete centavos), campo 4.11, valor principal, R$. 233,43, (duzentos e 
trinta e três reais e quarenta e três centavos), campo 5.11 e R$. 118,48 (cento e 
dezoito reais e quarenta e oito centavos), campo 6.11, e às fls. 91 do processo em 
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julgamento, consta o despacho do Diretor de Gestão de Créditos Fiscais, com a 
informação que os campos 4.11 e 5.11 foram parcelados e quitados, e o campo 6.11 
foi parcelado no valor de R$. 118,48 (cento e dezoito reais e quarenta e oito 
centavos), e que, portanto, não resta dúvida quanto a quitação dos valores acima 
suscitados pelo auditor.

Que em referência ao valor em questão, ou seja, a importância de R$. 118,48 
(cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos) resta provado que foi parcelado e 
quitado, sendo posteriormente notificado (intimado) pelo Coletor de jurisdição, a 
pagar novamente  aquela importância, com as atualizações e multas no valor de R$. 
440,70 (quatrocentos e quarenta reais e setenta centavos) e resíduos totais de R$. 
66,96 (sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), totalizando a importância de 
R$. 507,66 (quinhentos e sete reais e sessenta e seis reais), valor este, pago em 
duas vezes de R$. 253,83 (duzentos cinqüenta e três reais e oitenta e três 
centavos).

Sendo assim, a importância paga no valor de R$. 507,66 (quinhentos e sete 
reais e sessenta e seis centavos) e que deverá ser deduzida do valor de R$. 66,96 
(sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), referente aos resíduos devidos, 
restando a importância paga a maior correspondente a R$. 429,47 (quatrocentos e 
vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) a ser restituída, devidamente 
atualizada.

A Representação Fazendária, em manifestação, conclui que o contribuinte faz 
jus à restituição do crédito, visto que suportou o ônus de um duplo recolhimento pela 
mesma exigência tributária.

Diante do exposto, considerando de que restou provado que o contribuinte 
recolheu em duplicidade o tributo reclamado, no mérito, conheço do pedido, dou-lhe 
provimento parcial para, julgar procedente em parte a restituição do indébito no valor 
de R$. 429,47 (quatrocentos e vinte nove reais e quarenta e sete centavos), mais 
acréscimos legais, favorável ao requerimento feito pela requerente na forma de 
crédito.

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


