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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário nº 
1007855-63.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante JUIZO EX OFFICIO, são 
apelados/apelantes SONIA MARQUES SAMAJA, BETINA SAMAIA MARTINS 
FERREIRA, CLAUDIO MARQUES SAMAIA e ALBERTO SAMAIA NETO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos 
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA 
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.

São Paulo, 17 de outubro de 2016.

Nogueira Diefenthaler
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 27677
Processo nº 1007855-63.2014.8.26.0053

Apelante/Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo e 

Sonia Marques Samja e outros 

Comarca de São Paulo

Juiz prolator: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho

5ª Câmara de Direito Público

Mandado de Segurança. ITCMD. Recolhimento do imposto 
depois de descontadas as dívidas do espólio. Admissibilidade. O 
imposto de transmissão causa 'mortis' não incide sobre o monte-
mor total, mas sim sobre o monte partível, deduzidas todas as 
dívidas e encargos. Aplicação dos artigos 1.792 e 1.997 do 
Código Civil. Necessário, entretanto, esclarecimento, através de 
processo administrativo  para verificação da montante  do 
patrimônio liquido deixado pelo 'de cujus'. Sentença mantida. 
Recursos desprovidos.

Vistos.

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SONIA 

MARQUES SAMAJA e OUTROS apela nos autos da ação mandamental 

da r. sentença de fls. 473/475, cujo relatório integro ao presente 

voto, por meio da qual o DD. Magistrado houve por bem julgar 

parcialmente procedente a ação, reconhecendo aso impetrantes do 

direito de recolher ITCMD sobre o valor do patrimônio líquido que 

lhes foi transmitido pelo “de cujus”, que deverá ser apurado em 

processo administrativo regular.

Inconformados, recorrem buscando a reforma. 
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A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 

483/491) busca a integral reforma da decisão recorrida, observando 

a inviabilidade da via escolhida, em razão da impossibilidade de 

obtenção de declaração genérica de direito.

Ressalva que o valor de R$ 22.516.230,00 (vinte e 

dois milhões, quinhentos e dezesseis mil duzentos e trinta reais) 

referente à obrigações do Espólio (compra das ações de Paresi 

Holding S/A é mencionado apenas nas “primeiras declarações” e na 

declaração de imposto de renda inexistindo  documento algum que 

comprove  o alegado contrato. Ressalta, por fim, que a alegada 

transferência de ações não foi averbada na JUCESP. Razões pelas 

quais busca a reversão do julgado.

SONIA MARQUES SAMAJA e OUTROS (fls. 495/505) 

buscam, por sua vez, a parcial reforma da sentença proferida, na 

parte  que determinou a apuração do valor da dívida a ser deduzido 

da base de  cálculo do ITCMD e dê em processo administrativo 

regular, a fim que de seja autorizados aos apelantes a dedução  da 

dívida do Espólio no valor de R$ 22.516.230,00 do cálculo do ITCMD.

Estamos a tratar de recurso adequadamente 

processado e que se acha instruído com o suprimento das razões 

adversas. 

É o relatório. Passo ao voto.

1.  Conheço dos recursos de apelações interpostos, 

porquanto tenho por presentes os pressupostos de 

admissibilidade.

2. Pretendem os autores, através do presente “writ” 
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a suspensão da exigibilidade de incidência  de Imposto de 

Transmissão 'Causa mortis' e Doações  ITCMD sobre o valor de 

R$ 22.516.230,00 descontando-se, deste modo,  os passivos do 

“de cujus” incidindo-se, assim, o imposto apenas sobre bens e 

direitos transferíveis por herança.

 Deste modo, a controvérsia da questão cinge-se à 

correta determinação da base de cálculo para a incidência do 

ITCMD.

 A apelação, todavia, não comporta provimento, 

consoante fundamentação que se segue.

3. Com efeito, é de ver-se que a base de cálculo do 

ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido, não 

incidindo, portanto, sobre a totalidade do patrimônio inventariado, 

mas apenas sobre a herança transmitida aos herdeiros, já abatidas 

as dívidas.

  Isso porque, em que pese o artigo 12 da Lei 

Estadual nº 10.705/2000 encontrar-se em consonância com os 

artigos 155, I, da Constituição Estadual, e artigo 35 do Código 

Tributário Nacional, há que observar-se que os dispositivos do 

Código Civil (art. 1.792 e 1.997), estabelecem, respectivamente, 

que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da 

herança e que a herança responde pelo pagamento das dívidas do 

falecido.

 Nesse sentido é a jurisprudência desse E. Tribunal 

de  Justiça:

“Inventário. Cálculo do imposto de transmissão 'causa mortis'. 
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Pretensão ao abatimento das dívidas do falecido no valor dos bens do 
espólio. Admissibilidade. Base de cálculo que deve corresponder ao 
monte partível, excluídos os bens que foram ou serão utilizados para o 
pagamento do passivo da herança. Recurso provido”. (TJSP, Agravo de 
Instrumento nº 609.136-4/5-00. Relator Des. Morato de Andrade).

Agravo de instrumento. Inventário. ITCMD. Recolhimento do imposto 
depois de descontadas as dívidas do espólio. Admissibilidade. O imposto 
de transmissão causa 'mortis'
não incide sobre o monte-mor total, mas sim sobre o monte partível, 
deduzidas todas as dívidas e encargos. Aplicação dos artigos 1.792 e 
1.997 do Código Civil. Recurso provido. (A.I n. 
2066835-77.2016.8.26.0000  Rel. Des. Mauro Conti Machado)

“INVENTÁRIO. ITCMD. INCIDÊNCIA. DÍVIDAS DO ESPÓLIO. EXCLUSÃO. 
RESPONSABILIDADE PELO CÁLCULO.
1- Agravo interposto contra decisão que fixou que a responsabilidade do 
cálculo do do ITCMD (Imposto sobre
Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) é 
da parte, não se manifestando sobre a sua base de cálculo.
2- O imposto incide sobre o monte partível e não sobre o
Monte-mor total. Inteligência do art. 12 da Lei Estadual n. 10.705/2000 
e dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil.  Precedentes. Agravo provido 
nesta parte. 3- Compete ao contribuinte (parte) proceder o cálculo, do 
valor devido e recolher o imposto. À Fazenda do Estado compete 
verificar se o imposto foi pago corretamente e, não concordando, 
apontar, de maneira fundamentada, a quantia faltante. Agravo não 
provido nesta parte. 4- Recurso parcialmente provido.” (A.I. nº 
0294059-16.2011.8.26.000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini).

4. Entretanto, necessário ressaltar-

se, como de fato ressaltado ficou, na sentença ora discutida:

“...Não é possível, todavia, de plano reconhecer 

que, no caso sob exame, a divida apontada pelos impetrantes é 

passível de cômputo no monte partível ou não.

Como se verifica das informações prestadas pela 

impetrada, há dúvida fundada se o débito declarado pelos herdeiros 

do de cujos corresponde à realidade.

Destaco trecho da manifestação:
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"(...) O valor da última sociedade citada (cuja 

aquisição de cotas justificaria a dívida) é irrisório comparativamente 

à pretensa obrigação, pois o bem declarado para fins de incidência de 

ITCMD pelo valor de R$ 55.561,29 e pelo valor de R$ 31,10 na 

declaração de ajuste ano base de 2011 do de cujos" (fls. 398).

Correta portanto, a decisão do D. Magistrado de 

primeiro grau ao conceder a ordem  apenas para declarar que o 

ITCMD devido em razão da transmissão da herança deva recair sobre 

o patrimônio líquido deixado pelo 'de cujus' devendo, entretanto, 

este ser objeto de prova em processo administrativo.

Por estas razões acima demonstradas, devem a 

sentença permanecer em sua inteireza.

Posto isso, voto no sentido do desprovimento dos 

recurso.

Eventuais recursos interpostos contra este julgado 

estarão sujeitos a julgamento virtual1, ficando as partes intimadas 

desde já a apresentarem manifestação em caso de oposição ao 

julgamento virtual.

NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

1 Nos termos do art. 1º da Resolução n.º 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal, publicada no DJe de 25 
de agosto de 2011 e em vigor desde 26 de setembro de 2011. 
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