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ACÓRDÃO Nº:211/2009
PROCESSO Nº: 2008/6670/500650
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.514
RECORRENTE: ENOQUE BARBOSA PORTILHO E OUTROS
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Imposto Sobre Transmissão Causas Mortis E Doação de Quaisquer Bens 
e Direitos – ITCD. Falta de Recolhimento - É legítima a exigência tributária quando 
constatada a falta de recolhimento do ITCD, decorrente de doação de cotas de 
capital social, estando esta no campo da incidência do imposto. 

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu: no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração de nº 2008/001839 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), mais acréscimos 
legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 28 de abril de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito 
mil reais), referente ao Imposto Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens e Direitos – ITCD, referente a doação das quotas de capital social, no valor de 
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), tendo como doador Celso Alves Portilho e 
como donatário Enoque Barbosa Portilho, conforme alteração contratual da Empresa 
Celso Alves Portilho & Filhos Ltda, realizada em 20.02.2008 e registrada na Junta 
Comercial do Estado do Tocantins sob o nº 17497825.

A autuada foi intimada, por via postal, comparecendo ao processo 
tempestivamente, alegando que: Não era do seu conhecimento o pagamento desse 
imposto sobre esse tipo de doações, pede a isenção de juros, multa e atualização 
monetária e propõe o parcelamento do valor principal.

O julgador de primeira instância considerou o auto de infração procedente e 
condenou o sujeito passivo ao pagamento no valor de R$28.000,00, acrescido das 
cominações legais.
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Ciente da decisão prolatada em primeira instância, o autuado apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, alegando que tem conhecimento da 
necessidade de recolher o imposto devido ITCD e que não negou a cumprir com sua 
obrigação; que a empresa do qual é sócio abrange o ramo de agricultura e pecuária, 
ramos esses que devido a grande crise econômica mundial foram os mais atingidos 
e consequentemente atingiu a empresa do qual é sócio, tendo sido esse o motivo 
que dificultou o cumprimento da obrigação na data do recebimento da doação. 
Requer que seja considerada a grande dificuldade financeira que está passando 
devido a crise mundial, concedendo-lhe a isenção dos juros, multas e atualização 
monetária e parcelamento do valor principal. Requer ainda que seja refeita a 
sentença de primeira instância e julgado improcedente o auto de infração 
2008/01839.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e a procedência do auto de infração.

Em análise aos autos, verifica-se que a autuação versa sobre a imputação 
fiscal de falta de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 
Doação de Quaisquer Bens e Direitos - ITCD.

Dispõe o artigo 59, inciso II da Lei nº 1.287/01, que "O imposto sobre 
Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens e Direitos - ITCD - incidirá 
na transmissão por doação.

Art. 59. Ocorre o fato gerador do ITCD na:

.

II – transmissão por doação, na data:

Consta na alteração contratual da Empresa Celso Alves Portilho & Filhos 
Ltda, realizada em 20.02.2008 e registrada na Junta Comercial do Estado do 
Tocantins sob o nº 17497825, a doação das quotas de capital social, no valor de R$ 
700.000,00 (setecentos mil reais), tendo como doador Celso Alves Portilho e como 
donatário Enoque Alves Portilho. 

No mesmo ato elevou-se o capital social, utilizando-se de recursos da conta 
"lucros acumulados" para R$ 2.000.000,00, equivalente a 1.000.000 cotas, 
atribuindo-se aos sócios na proporção da participação de cada um no capital social, 
resultando, assim o montante de 700.000 cotas para o ora autuado.
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O Autuado se insurge contra as exigências fiscais constantes do Auto de 
Infração, requerendo a isenção dos juros multas e atualização monetária e o 
parcelamento do principal.

Da análise do recurso apresentado verifica-se que a mesma limitou-se, 
basicamente, a sustentar que houve a doação e que sejam isentados os juros e 
multas, não sendo de nossa competência fazer tal isenção.

Assim, não havendo prova nos autos da total capacidade financeira do 
autuado, no momento da aquisição das cotas, verifica-se acertada a presunção 
fiscal de caracterizar parte da operação como doação de pai para filho.

Evidenciada a doação, correto o Fisco em exigir o tributo incidente, bem como 
aplicar a penalidade prevista no Art.65, Inciso I, da Lei 1.287/01, conforme constante 
do Auto de Infração. 

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento, 
confirmo a decisão de primeira instância e julgo o auto de infração nº 2008/001839 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 28.000,00(vinte e oito mil reais), acrescido das cominações legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


