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ACORDÃO Nº : 421/2010
PROCESSO : 2009/7160/500109
REEXAME NECESSÁRIO : 2.873
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : SANTA FÉ CARVOARIA E MINIMERCADO LTDA
INSC. ESTADUAL : 29.376.651-7

EMENTA: ICMS. Exigência do Imposto Embasado em Cheque Devolvido do 
Contribuinte - Não prevalece a exigência tributária proveniente de devolução de 
cheques por não constituir 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 2009/000984 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 5.793,90 (cinco mil,
setecentos e noventa e três reais e noventa centavos), referente ao campo 4.11. O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo 
Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 24 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: Versa a peça básica sobre ICMS no valor de R$ 5.793,90 (cinco mil,
setecentos e noventa e três reais e noventa centavos), tendo em vista que o 
cheque nº 000734-0, dado como forma de pagamento, foi devolvido por falta de 
fundos, sendo as operações acobertadas pelos DARES anexos, no período de 
01.12.2008 a 31.12.2008.

A autuada foi intimada, por via postal, não apresentou impugnação, 
tornando-se revel.

           O julgador de primeira instância considerou o auto de infração 
improcedente, absolvendo o sujeito passivo do valor de R$ 5.793,90

              A REFAZ manifestou-se pela confirmação da decisão prolatada em 
primeira instância, e julgar improcedente  o auto de infração.
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              Notificado da sentença prolatada em primeira instância e do parecer da 
REFAZ, o contribuinte não se manifestou.

              A chefe do CAT, através do DESPACHO nº 418/2010, encaminha para 
julgamento pelo COCRE o valor absolvido de R$ 5.793,90, do campo 4.1.

Os argumentos da Autuada foram acatados pelo julgador de primeira 
instância, que prolatou sentença julgando improcedente a peça básica, a qual deu 
origem ao reexame necessário a este Conselho.

Analisando a documentação apresentada, ficou constatada a inocorrência 
da exigência tributária, visto que a devolução de cheques não é um liame 
tributário, ou seja, não é fato gerador que enseje o lançamento tributário, a 
Fazenda Pública deve utilizar os procedimentos judiciais próprios para receber o 
valor constante no cheque.

Ante o exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração em epígrafe, absolvendo 
o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça vestibular.

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

Presidente

Conselheira Relatora 

Representação Fazendária


