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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000174-82.2017.8.26.0038, da Comarca de Limeira, em que é apelante FAZENDA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados RENATO MUNIZ (JUSTIÇA 
GRATUITA) e GUILHERME MUNIZ (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 13ª 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 Exmos. Desembargadores 
RICARDO ANAFE (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E 
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.

São Paulo, 20 de setembro de 2017.

DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1000174-82.2017.8.26.0038
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo 
Apelados: Renato Muniz e Guilherme Muniz 
Interessado: Chefe do Posto Fiscal de Limeira - PF 12
Comarca: Limeira
Juiz: Rudi Hiroshi Shinen
RELATOR: Djalma Lofrano Filho

Voto nº 11340

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. ISENÇÃO. 
ADMISSIBILIDADE.  Transmissão de 35% do valor do 
imóvel para os herdeiros, sendo o único bem transmitido, 
cujo valor não ultrapassa 2.500 UFESPs. Base de cálculo 
do tributo correspondente ao montante efetivamente 
transmitido e não ao valor total do imóvel. Inteligência do 
art. 38 do CTN e art. 6º, I, "b" da Lei Estadual nº 
10.705/2000. Existência de direito líquido e certo. 
Precedentes Jurisprudenciais. Ordem concedida em 
primeiro grau. Sentença mantida. Recursos não providos.

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos do 

mandado de segurança impetrado por Renato Muniz e outro contra ato do 

Chefe do Posto Fiscal de Limeira. Na sentença de fls. 55/58, foi concedida a 

ordem para reconhecer a isenção do pagamento do ITCMD sobre o imóvel 

apontado na inicial. Custas na forma da lei, sem condenação em honorários 

advocatícios, porque não cabíveis na espécie (Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ). 

Inconformada, a apelante postulou a reforma da r. 

sentença, aos seguintes argumentos: a) ausência de direito à isenção, uma vez 

que o valor do imóvel ultrapassa 5.000 UFESP; b) a lei não isenta fração de 

imóvel; c) observância do princípio da separação dos Poderes (fls. 61/64).
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O recurso foi respondido a fls. 66/69. 

É o relatório.

Há reexame necessário, com fundamento no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/09. 

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e 

jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que 

exerça (art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009). 

Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e 

certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras 

palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, 

há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e 

condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se 

sua extensão ainda não tiver sido delimitada, se seu exercício depender de 

situações ou fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Meirelles, Hely 

Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35ª edição. São 

Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).

Cuida-se de ação mandamental impetrada por Renato 

Muniz e outro contra ato do Chefe do Posto Fiscal de Limeira visando ao 
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reconhecimento da isenção do pagamento do ITCMD sobre o imóvel 

apontado na inicial.

Pois bem. De acordo com o art. 155, inc. I, da 

Constituição Federal: Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 

direitos.

Conforme ensinamento de Leandro Paulsen: A 

Constituição de 1988 inovou ao autorizar a imposição tributária sobre a 

“transmissão causa mortis e doação” “de quaisquer bens ou direitos”, o que 

restringe a competência quanto à causa (só transmissão causa mortis e 

doação), mas estende quanto ao objeto (tanto imóveis como, também, bens 

móveis e chamados intangíveis) (Direito tributário à Luz da Doutrina e 

Jurisprudência, Livraria do Advogado, 16ª edição, Porto Alegre, 2014, p. 

353).

De fato, a base de cálculo para incidência do ITCMD 

deve adotar como parâmetro o valor venal do imóvel constante da certidão 

expedida pelo órgão público municipal.

Nesses termos, dispõe o art. 38, do CTN: “A base de 

cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.

O art. 6º, I, 'b', da Lei Estadual nº 10.705 de 28 de 

dezembro de 2000, determina: 

Artigo 6º - Fica isenta do imposto:
I - a transmissão "causa mortis": 
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b) de imóvel cujo valor não ultrapassar 2.500 (duas mil 

e quinhentas) UFESPs, desde que seja o único transmitido.

In casu, o valor total do imóvel é de R$ 142.807,34 (fls. 

10), sendo transmitido aos herdeiros, ora impetrantes, 35% do imóvel, ou seja, 

R$ 49.982,56, sendo tal percentual oriundo da dissolução do casamento do de 

cujus com Maria Teresa Galina, portanto, sem meação.

Assim sendo, considerando que a base de cálculo do 

ITCMD corresponde à 35% do valor lançado, e que à época da abertura do 

arrolamento o valor de 2.500 UFESPs correspondia ao montante de R$ 

53.125,00, deve ser aplicada a isenção pleiteada pelos impetrantes, visto que a 

situação está prevista no art. 6º, I, 'b', da Lei Estadual nº 10.705/00.

De fato, a base de cálculo para cobrança do tributo em 

questão não corresponde à totalidade do imóvel, mas sim, ao valor venal dos 

bens e direitos que foram transmitidos, nos termos do art. 9º, da Lei Estadual 

nº 10.705/00: a base de cálculo do imposto o valor venal do bem ou direito 

transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs”, especificando, em 

seu §1º, que “considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito 

na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de 

doação.

Logo, o ITCMD somente recai sobre o efetivo 

acréscimo patrimonial, o qual corresponde a 35% do valor total do imóvel. No 

caso em tela, não há dúvidas de que o imóvel gerador do tributo é o único 

pertencente aos impetrantes, assim como não existe controvérsia sobre a 

obtenção de fração do imóvel pelos apelados.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1000174-82.2017.8.26.0038 -Voto nº 11340 6

Não é outro o entendimento deste E. Tribunal:

ITCMD. Mandado de Segurança. Transmissão de 50% 

do imóvel. Valor do quinhão transmitido como base de cálculo para isenção  

Possibilidade. Art. 38 do CTN e art. 6º, I, "b" da Lei Estadual nº 10.705/2000. 

Segurança denegada em 1º grau  Decisão reformada em 2ª instância para 

concessão da segurança. RECURSO PROVIDO. (TJSP;  Apelação 

1021951-40.2016.8.26.0562; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12ª 

Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2ª Vara da Fazenda Pública; 

Data do Julgamento: 03/05/2017; Data de Registro: 08/05/2017).

INVENTÁRIO. ITCMD. Pedido de isenção. 

Possibilidade de decisão nos autos de inventário. Recurso Especial Repetitivo 

nº 1.150.356/SP. Transmissão de 1/3 do bem imóvel. Tributo que deve incidir 

sobre o percentual transmitido, e não sobre o valor venal total. Arts. 38, 

CTN, e 9º, Lei nº 10.705/00. Herdeiros que fazem jus à isenção. Art. 6º, I, b, 

Lei nº 10.705/00. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP;  Agravo de 

Instrumento 2192785-96.2016.8.26.0000; Relator (a): Fernanda Gomes 

Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João 

da Boa Vista - 3ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 01/03/2017; Data de 

Registro: 01/03/2017).

Apelação e Reexame Necessário - MANDADO DE 

SEGURANÇA com pedido liminar  ITCMD  Fração ideal de imóvel  

Valor venal da fração transmitida que não supera 2.500 UFESPs  Isenção 

do ITCMD - Admissibilidade  Exegese do art. 6º, I, "b", da Lei Estadual 

10.705/2000  Presença de direito líquido e certo - Sentença concessiva de 

segurança mantida - Recursos voluntário e oficial improvidos. (TJSP;  

Apelação / Reexame Necessário 1033384-84.2014.8.26.0053; Relator (a): 
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Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro 

Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do 

Julgamento: 12/05/2015; Data de Registro: 16/05/2015).

Houve, portanto, violação de direito liquido e certo dos 

impetrantes, razão pela qual é de ser mantida a r. sentença concessiva da 

segurança impetrada, pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos 

oficial e voluntário. 

DJALMA LOFRANO FILHO
Relator 
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