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ACÓRDÃO Nº : 28/2010
PROCESSO Nº : 2009/7160/500107
REEXAME NECESSÁRIO : 2797
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : OSMAR HONORATO BORGES
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.079.445-5

EMENTA: ICMS. Operações Tributadas. Cheques Sem Fundos Dados Como 
Pagamento. Não Ocorrência de Fato Gerador - É imprópria a referida exigência 
fiscal por meio de auto infração, uma vez que devolução de cheques não configura 
fato gerador do imposto. 

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 2009/000982, e absolver o sujeito passivo 
no valor de R$ 14.913,00 (quatorze mil e novecentos e treze 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 Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos e Rubens Marcelo 
Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de março de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o valor 
de R$ 14.913,00 (quatorze mil, novecentos e treze reais), relativo à saída tributada, 
em razão de ter emitido cheque sem fundos como forma de pagamento a Receita 
Estadual, conforme cheque e DARES anexos.

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

Em manifestação às fls. 07, o julgador de primeira instância entendeu que a 
razão não assiste a autoridade fiscal, uma vez que a devolução de cheques não 
constitui fato gerador que enseja lançamento tributário, devendo assim a Fazenda 
Pública se utilizar dos procedimentos judiciais próprios para receber o valor 
constante no cheque. Julgando improcedente o auto de infração e absolvendo o 
sujeito passivo no valor total de R$ 14.913,00 (quatorze mil, novecentos e treze 
reais).

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 
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Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

Visto, analisado e discutido o presente processo sobre exigência de ICMS 
tendo em vista que os cheques dados como forma de pagamento de tributo e taxa 
foram devolvidos sem fundos, sendo as operações acobertadas pelos DARES. No 
entanto, a devolução de cheques sem fundos não constitui fato gerador que enseja o 
lançamento tributário, devendo a Fazenda Pública constituir lançamento tributário da 
operação que ensejou o fato gerador que não foi quitado, uma vez devolvido o 
cheque dado como pagamento ou se utilizar dos procedimentos judiciais próprios 
para receber o valor constante nos cheques.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
sentença de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração nº 
2009/000982, absolvendo do valor de R$14.913,00 (quatorze mil e novecentos e 
treze reais), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 18 
dias do mês de março de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


