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EMENTA

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES RECOLHIDOS COM 
BENEFÍCIO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS –
REFIS. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DO PEDIDO – Ocorrida a adesão ao programa, 
torna-se impossível por força de lei a restituição dos valores pagos.

RELATÓRIO

O contribuinte acima qualificado vem requerer que se digne a autorizar a 
restituição do valor de R$ 1.194,25 (mil cento e noventa e quatro reais e vinte cinco 
centavos), o qual foi pago por força de Recuperação de Créditos Fiscais –REFIS, 
realizado de forma indevida, uma vez que não tem interesse em aderir ao programa.

O Sr. Euclides Divino de Oliveira, AFRE III, matricula 6.943.128, emite 
parecer favorável à restituição do valor pleiteado.

Após análise dos autos o Diretor de Tributação remete o mesmo ao 
Contencioso Administrativo Tributário para decisão definitiva.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou que seja 
negado o pedido.

VOTO

Analisado e discutido o presente processo que requer restituição de 
valores pagos por força de REFIS.
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O contribuinte em suas alegações diz que o valor pago ocorreu de forma 
indevida uma vez que não existia interesse em aderir ao programa.

Porém, ao efetuar o pagamento da primeira parcela o mesmo aderiu ao 
termo de acordo de parcelamento de créditos fiscais, usufruindo dos benefícios, e 
também se submetendo as determinações impostas pela Lei 2.352/2010.

Ao analisar o art. 34 do mesmo diploma legal resta claro que uma das 
imposições é a vedação de restituição, ou mesmo compensação dos valores pagos, 
senão vejamos:

Art. 34. O benefício previsto nesta Lei não confere ao sujeito passivo 
beneficiário qualquer direito à restituição ou compensação das 
importâncias já pagas.

De todo exposto, entendo indevido o requerimento do contribuinte, pois 
quando da adesão ao programa o mesmo obrigatoriamente tomou conhecimento da 
impossibilidade de tal pedido.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, indeferir o pedido de restituição de indébito tributário, solicitado pela 
Requerente, por ausência de dispositivo legal que ampare a restituição para essa 
modalidade de recolhimento de imposto. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal 
e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de 
maio de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


