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ACÓRDÃO Nº. : 108/2010
PROCESSO Nº. : 2009/7160/500104
REEXAME NECESSÁRIO : 2.800
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : RODRIGO RODRIGUES HONORATO
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.385.669-9

EMENTA: Exigência de ICMS. Auto de Infração. Valor Relativo a Cheques Sem 
Fundos. Não Ocorrência do Fato Gerador – Devolução de cheques sem fundos não 
configura ocorrência de fato gerador do ICMS, não sendo passível de autuação. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2009/000979 e absolver o sujeito passivo 
do valor de R$ 5.833,00 (cinco mil e oitocentos e trinta e três reais), referente ao 
campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo 
Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Luciene Souza 
Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de abril de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada a recolher o ICMS no valor de R$ 5.833,00 (cinco mil, 
oitocentos e trinta e três reais), relativo a saída tributada, haja vista que o cheque nº. 
000404-9, dado como forma de pagamento, foi devolvido por falta de fundos. 

Intimada via postal, a autuada não comparece ao processo, sendo lavrado 
termo de revelia às fls. 05.  

          O julgador de primeira instância julgou o auto de infração improcedente.          

A Representação Fazendária se manifesta pela improcedência do auto de 
infração e a conseqüente manutenção da sentença em primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de fls. 15, a Chefe do CAT, considerando que o crédito 
tributário considerado inexigível supera o valor de alçada; fica o feito sujeito ao duplo 
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grau de jurisdição, nos termos dispostos no Parágrafo único do Art. 58 da Lei 
1.288/01.

No presente processo, a autuação tem como base a devolução de cheque 
utilizado para pagamente de tributo e taxa. Portanto, não houve ocorrência do fato 
gerador. O CTN (Lei 5.072/66) em seu art. 97, III, estipula que somente a lei pode 
estabelecer a definição de fato gerador da obrigação tributária principal; que, 
também, em seus artigos 114 e 115, determina que o fato gerador deve estar 
definido em lei. Concluindo, a cobrança de cheques devolvidos não está na seara 
tributária, não se configura fato gerador de imposto. Lançar crédito tributário de 
ofício, baseando nos fatos já mencionados, fica totalmente fora dos procedimentos 
tributários. 

Pelo exposto, voto no mérito, em reexame necessário, para confirmar a 
decisão de primeira instância e julgar improcedente o auto de infração nº 
2009/000979, absolvendo o sujeito passivo no valor de R$ 5.833,00 (cinco mil e 
oitocentos e trinta e três reais), referente ao campo 4.11.  

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


