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ACÓRDÃO Nº: 055/2011
PROCESSO Nº: 2010/6500/500040
REEXAME NECESSÁRIO : 2.984
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: VIAÇÃO NORTE EXPRESS LTDA.
INSC. ESTADUAL: 29.416.724-2

EMENTA: Imposto Sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens 
e Direitos. Cessão de Cotas aos Demais Sócios – Inexigível o imposto quando 
comprovadamente a transmissão foi onerosa, na modalidade de compra e venda.

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 2010/000157 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz os valores de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 
lançados individualmente, referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente. O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres 
Pimentel, Luciene Souza Guimarães Passos e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 02 dias do mês de março de 2011, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais), referente ao pagamento do imposto sobre a transmissão causa mortis e 
doação de quaisquer bens e direitos, pela saída dos sócios cotistas Bento Alves da 
Silva; Flaviano Teodoro da Silva e Adailton Ferreira de Souza, pela cessão de suas 
cotas aos demais sócios, conforme constatado por meio da primeira assembléia dos 
sócios realizada em 02/09/2009.

A autuada foi intimada por via postal, não compareceu ao processo 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância volve os autos à origem para saneamento, 
sendo lavrado termo de aditamento incluindo a inscrição estadual do contribuinte.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte se manifestou 
alegando que a alteração contratual fora feita como doação quando na verdade teria 
sido feito a compra pelos demais sócios em cotas de igual valor.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 54, a chefe do CAT, considerando que o valor do 
crédito tributário julgado inexigível é superior o valor de alçada, submete o feito ao 
duplo grau de jurisdição nos termos dispostos no parágrafo único do artigo 58 da Lei 
1.288/2001, encaminhando o mesmo para julgamento pelo COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos representativo 
do patrimônio ou capital de sociedade, inclusive ações e quotas quando for fruto de 
doação não onerosa, conforme previsto no artigo 53, inciso III, da Lei 1.287/2001.

Portanto, como resta claro nos autos o contribuinte apresenta contrato de 
compra e venda, sendo o objeto da venda as quotas que foram alvo da presente 
autuação, desta forma, não há que se falar em recolhimento de ITCD, uma vez que 
resta configurado, tratar-se de transferência onerosa e não simples doação.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, e julgar improcedente o auto de infração nº 
2010/000157 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), lançados individualmente, referentes aos 
campos 4.11 a 6.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


