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ACÓRDÃO Nº : 181/2010
PROCESSO Nº : 2006/7380/500026
REEXAME NECESSÁRIO : 2112
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : LUIZ CELSO PERES
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.075.405-4

EMENTA: ICMS. Cheque Sem Fundos Dado Como Pagamento. Não Constituição
de Fato Gerador - É imprópria a referida exigência fiscal por meio de auto infração, 
devendo a Fazenda Pública se utilizar dos procedimentos judiciais próprios para 
cobrança.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração 2006/002242 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 2.656,27 (dois mil, seiscentos e 
cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. 
Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker, Elena Peres Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 16 dias do mês de junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado para que recolha ao Tesouro Estadual o valor de 
R$ 2.656,28 (dois mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais e vinte e oito centavos), 
referente a devolução do cheque nº 897646 do Banco da Amazônia, que foi dado em 
pagamento de ICMS.

O contribuinte foi intimado por via postal, não comparecendo aos autos e 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância julgou improcedente o auto de infração.

Em sua manifestação, a Representação Fazendária recomenda a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.
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Em despacho às fls. 32, a chefe do CAT, considerando que o auto de infração 
já havia sido julgado em primeira instância, concluiu ser inoportuno e ilegal o 
despacho de andamento, lavrado às fls. 25 destes, pela julgadora monocrática, que 
encaminhava os autos ao autor do procedimento para novo aditamento.

Assim, com fulcro no inciso VII, art. 8º do Regimento Interno do COCRE, 
chama o processo a ordem e declara sem efeito todos os atos praticados  nas fls. 25 
a 31 dos autos. E determina o encaminhamento dos autos a Secretaria do CAT para 
inclusão em pauta, uma vez que a decisão de primeira instância constitui situação 
de reexame necessário, nos termos do parágrafo único, do art.58, da Lei nº 1288/01.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que a infração 
apontada pela autoridade autuante não trata de exigência de crédito tributário e sim 
de cobrança de cheque devolvido sem fundos dado como pagamento do ICMS, não 
sendo o auto de infração via própria para cobrança, o crédito deverá ser exigido por 
meio do lançamento e em caso de permanência da dívida, está deverá ser cobrada 
pela Fazenda Pública pela via judicial.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância para julgar improcedente o auto de infração 2006/002242 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 2.656,27 (dois mil, 
seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), referente ao campo 
4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 13 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


