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ACÓRDÃO Nº : 318/2010
PROCESSO : 2009/6880/500302
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7874
RECORRENTE : ESPÓLIO DE DIVINO VAZ
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.391.694-2

EMENTA: ITCD. Falta de Recolhimento. Avaliação dos Bens. Verificação 
Inconsistente - Não prevalece a exigência tributária quando o procedimento fiscal
não atender as normas estabelecidas na legislação estadual para a avaliação dos
bens do espólio.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 2009/001936 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 16.786,36
(dezesseis mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), referente 
ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 13 dias do mês de agosto de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: A autuação refere-se a falta de recolhimento do ITCD (Imposto Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) no valor de R$ 16.786,36 
(dezesseis mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), referente 
aos bens do Sr. Divino Vaz, falecido em novembro de 2006.

Intimado do auto de infração, o espólio de Divino Vaz apresenta impugnação 
tempestiva alegando que o fisco utilizou o poder extrajudicial para autuar, pois o fez 
com base em indícios, questionando a avaliação feita sobre o valor dos bens 
componentes do espólio.

Alega, ainda, que o imposto só será exigível após a homologação dos 
cálculos do imposto, fato que ainda não foi feito pelo juiz que preside o feito, 
entendendo ser nulo o presente auto de infração, pois se refere a cobrança de 
imposto que ainda não é exigível.

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração em sua 
totalidade. 
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Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância o 
contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando as alegações feitas em sede 
de impugnação.

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

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que a avaliação 
dos bens feita pelo auditor não atendeu as normas previstas na legislação, uma vez 
que o mesmo se limitou a dizer que sua avaliação se deu em pesquisa realizada na 
região, não se referindo ao local onde pesquisou e nem os parâmetros que utilizou 
para a pesquisa.

Sendo assim, trata-se de avaliação precária e inconsistente, não devendo ser 
levada em consideração para fins da exigência do ITCD.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
2009/001936 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
16.786,36 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), 
referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 22
dias do mês de outubro  de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


