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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004067-68.2015.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é 
apelante SILVIA HELENA FERREIRA DA SILVA, é apelado FAZENDA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram 
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE 
ABREU AMADEI.

São Paulo, 25 de outubro de 2016. 

Rubens Rihl
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação n. 0004067-68.2015.8.26.0297
Apelante: SILVIA HELENA FERREIRA DA SILVA
Apelado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: JALES
Voto n. 21159

APELAÇÃO  AÇÃO DECLARATÓRIA  ITCMD  
Busca a autora a declaração judicial de seu direito de 
recolher o ITCMD da forma como já efetivada  Fisco que 
calculou o ITCMD com base no saldo de conta corrente sem 
a consideração de cheque emitido anteriormente à data de 
falecimento do marido da autora, incluiu na base de cálculo 
supostos bens não pertencentes ao de cujus à época do óbito 
e ativos da empresa sucedida, desconsiderando o 
patrimônio indicado em balanço contábil  Sentença de 
improcedência decretada em Primeiro Grau  Decisório 
que comporta parcial reforma  A sucessão ocorre no 
momento da morte (princípio de saisine), além de que, 
embora o cheque seja ordem de pagamento à vista, a valor 
ali expresso somente deixa a esfera patrimonial do emitente 
quando ele é efetivamente descontado  Ausência de provas 
de que o imóvel e o automóvel indicados nos autos não 
eram propriedades do de cujus no momento de seu 
falecimento  Mesmo em se tratando de microempresa, o 
ITCMD não deve incidir sobre o montante total de seus 
bens, mas somente sobre o montante efetivamente partível, 
já descontadas todas as dívidas e encargos, sob pena de 
afronta ao disposto nos artigos 1.792 e 1.997 do Código 
Civil - Inaplicabilidade da regra contida no art. 12 da Lei 
Estadual nº 10.705/2000  Ausência de hierarquia de 
normas  Precedente do E. STF e deste Tribunal de Justiça 
 Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, movido por SILVIA 

HELENA FERREIRA DA SILVA em face da FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando seja declarado judicialmente 

o direito da autora de recolher o ITCMD, da forma como já 
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efetivada, reconhecendo-se como indevida inclusão na base de 

cálculo do imposto dos bens e direitos na forma exigida pelo Fisco 

(saldo de conta corrente sem a consideração de cheque 

anteriormente emitido, inclusão de bens não pertencente ao de 

cujus à época do óbito e inclusão de ativos da empresa sucedida de 

forma a desconsiderar o patrimônio indicado em balanço contábil).

A r. sentença de fls. 416/418, cujo relatório ora se adota, julgou 

improcedentes os pedidos, julgando extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Irresignada, apela a autora aduzindo, em resumo, que a alegação 

de completa injuridicidade da tributação a partir do balanço 

patrimonial não se sustenta, justamente por se tratar de uma 

tendência já divulgada e praticada em outros estados. Salienta que 

o art. 9º da Lei nº 10.705/00, que é repetido pelo art. 12 do 

Decreto nº 46.665/02, estabelece que a base de cálculo do imposto 

é o valor venal do bem ou direito transmitido, sendo que se 

considera valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data 

da abertura da sucessão. Assevera que a empresa herdada deve 

ser considerada como um todo, como um bem que possui um valor 

que será demonstrado apenas por habilidade contábil, por meio de 

balanço de patrimônio. Defende que, nos termos do art. 14, § 3º, 

da Lei nº 10.705/00, que é confirmado pelo art. 17 do Decreto nº 

46.665/02, a empresa herdada deve ser tributada pelo seu 

respectivo valor patrimonial, esse apontado em balanço e não 

representado pelo valor dos bens que compõem o seu ativo. 

Argumenta que não pode, numa situação fática idêntica, existir 

modalidades de transmissão diversas, sendo uma para herdeiros 

de titulares de empresas com sociedade limitada ou por ações e a 
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outra para herdeiros de empresário individuais. Consigna que o 

cheque é uma ordem de pagamento à vista, razão pela qual o 

respectivo valor não deve ser computado para incidência do 

ITCMD, eis que eles foram emitidos antes da data do falecimento. 

Registra que o imóvel situado à Rua 24, nº 2781, Jardim São Paulo 

VI, Jales-SP, e o veículo GM/Vectra GL, placas CKQ-4226, não 

pertenciam ao de cujus, uma vez que foi honrada a homologação 

que descaracterizou a propriedade (fls. 284, item 2). Pede, assim, 

o provimento do recurso, a fim de que seja julgado procedente o 

recurso (fls. 420/436).

Recurso tempestivo, devidamente preparado e respondido (fls. 

444/453).

É, em síntese, o relatório. 

Examinadas as questões postas em Juízo, vê-se que as 

irresignações recursais comportam parcial provimento.  

A autora ingressou com a presente ação buscando a declaração 

judicial de seu direito de recolher o ITCMD da forma como já 

efetivada, reconhecendo-se como indevida inclusão na base de 

cálculo do imposto dos bens e direitos na forma exigida pelo Fisco.

Em resumo, a apelante se insurge contra as seguintes 

determinações da Administração Tributária do Posto Fiscal de Jales 

(fls. 32/34v):

·Incluir 28 (vinte e oito) veículos em nome da 

empresa individual de seu falecido marido no 
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rol dos bens transmitidos.

·Corrigir o valor do saldo bancário, a fim de que 
conste o valor existente no dia do falecimento 
de seu marido.

·Inclusão do veículo GM/Vectra GL, placas 
CKQ-4226 e do imóvel situado à Rua 24, nº 
2781, Jardim São Paulo VI, Jales-SP.

Pois bem.

Com razão a autora ao defender que para a base de cálculo do 

ITCMD deve ser considerado o valor patrimonial apontado em 

balanço da empresa individual herdada, e não apenas o valor dos 

bens que compõem o ativo.  

Isso porque mesmo em se tratando de microempresa, o ITCMD não 

deve incidir sobre o montante total de seus bens, mas somente 

sobre o montante efetivamente partível, já descontadas todas as 

dívidas e encargos, sob pena de afronta ao disposto nos artigos 

1.792 e 1.997 do Código Civil:

Art. 1.792. O herdeiro não responde por 
encargos superiores às forças da herança; 
incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo 
se houver inventário que a escuse, 
demostrando o valor dos bens herdados.

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento 
das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só 
respondem os herdeiros, cada qual em 
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proporção da parte que na herança lhe coube.

Ora, pretende o Fisco que o tributo em discussão incida somente 

sobre os bens ativos da empresa (28 veículos), desconsiderando o 

passivo, o que, por óbvio, imporá à apelante o pagamento de 

ITCMD sobre valor superior ao quinhão que efetivamente irá 

herdar.

Destarte, na hipótese, inaplicável a regra contida no art. 12 da Lei 

Estadual nº 10.705/2000, a qual determina que “no cálculo do 

imposto, não serão abatidas quaisquer dívidas que onerem o 

bem transmitido, nem as do espólio”, por se opor ao previsto 

nos artigos supracitados do Código Civil.

Neste sentido, as seguintes jurisprudências deste E. Tribunal de 

Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  DECISÃO QUE, 

ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, DETERMINA O 

RECOLHIMENTO DO ITCMD SOBRE A 

TOTALIDADE DOS BENS DO ESPÓLIO  

IMPOSTO QUE INCIDE SOMENTE SOBRE 

O PATRIMÔNIO LÍQUIDO   DADO PROVIMENTO 

AO RECURSO”

(Agravo de Instrumento nº 

2185637-68.2015.8.26.0000, 9º Câmara de Direito 

Privado, Relª. Desª. Lucila Toledo, julgado em 

04.03.2016)
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“INVENTÁRIO. Expedição de alvará para 
transferência de veículo dado como forma de 
pagamento de dívida do de cujus. ITCMD que 
deve incidir sobre o monte partível (patrimônio 
líquido) e não sobre o monte-mor total. Decisão 
reformada. RECURSO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento nº 
2167592-50.2014.8.26.0000, 6º Câmara de Direito 
Privado, Relª. Desª. Paulo Alcides, julgado em 
10.12.2015)

Registre-se que, ao contrario do defendido pela Fazenda do Estado 

de São Paulo, o E. Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela 

“inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei 

complementar”1, não havendo que se falar em supremacia da Lei 

Estadual nº 10.705/2000 sobre o Código Civil.

Nessa toada, a decisão deve ser reformada para determinar que o 

ITCMD seja calculado com sobre o patrimônio líquido da empresa 

herdada pela agravante, denominada Alcides Ângelo da Silva 

Transportes  ME, CNPJ nº 10.473.012/0001-97, registrada no 

balanço contábil. 

Por outro lado, melhor sorte não assiste à recorrente no que se 

refere à alegação de que o cálculo do ITCMD deve considerar não o 

saldo da conta corrente existente no momento do falecimento de 

seu marido, e sim o valor restante depois de descontados os 

cheques anteriormente emitidos.

Como bem ponderado pelo nobre Magistrado de Primeiro Grau, a 

1 RE 509300 AgR-EDv / MG - MINAS GERAIS; EMB. DIV. NO AG. REG. NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator Min. GILMAR MENDES, Julgamento:  
17/03/2016,   Órgão Julgador:  Tribunal Pleno.

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=509300&classe=RE-AgR-EDv&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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sucessão ocorre no momento da morte (princípio de saisine), além 

de que, embora o cheque seja ordem de pagamento à vista, a 

valor ali expresso somente deixa a esfera patrimonial do emitente 

quando ele é efetivamente descontado. 

Por fim, registra-se que não há nos autos qualquer prova capaz de 

demonstrar que o imóvel situado à Rua 24, nº 2781, Jardim São 

Paulo VI, Jales-SP, e o veículo GM/Vectra GL, placas CKQ-4226, 

não pertenciam ao de cujus na data de seu óbito.

O item 2 da decisão de fl. 284 proferida nos autos do inventário (fl. 

46), não demonstra que o Juízo do inventário excluiu estes bens do 

plano de partilha, tampouco a decisão de fl. 302 (fl. 56).

Aliás, a própria apelante reconhece que não foi formalizada a 

escritura para transferência do referido imóvel antes do óbito do 

autor da herança e que o supracitado veículo foi adquirido em 

nome deste para fins de aprovação de financiamento (fl. 42).

Destarte, de rigor o provimento parcial do recurso apenas para 

determinar que o ITCMD seja calculado com sobre o patrimônio 

líquido da empresa herdada pela agravante, denominada Alcides 

Ângelo da Silva Transportes  ME, CNPJ nº 10.473.012/0001-97, 

registrada no balanço contábil. 

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os 

honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o 

valor atualizado da causa (§ 4, II, e § 17 do art. 85 do CPC).

Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias 
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necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões 

pelas quais chegou ao resultado do recurso. A leitura do acórdão 

permite ver cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta 

para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre 

elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister 

divagar sobre todos os pontos e dispositivos legais citados pelas 

partes. 

De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias 

extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria 

infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, 

tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação 

numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta 

tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, 

DJ 08.05.2006 p. 240).

Daí porque, pelo meu voto, dá-se provimento parcial ao recurso 

nos termos acima alinhavados.  

RUBENS RIHL
Relator


		2016-10-25T18:09:28+0000
	Not specified




