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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2040655-87.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes AURORA 
URBANO DIAS (INVENTARIANTE) e OSVALDO PIRES DIAS (ESPÓLIO), é 
agravado O JUIZO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS 
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.

São Paulo, 5 de setembro de 2017.

Alcides Leopoldo e Silva Júnior
Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo n.: 2040655-87.2017. 8.26.0000
Nº de 1ª Instância: 1007523-39.2016.8.26.0114
Comarca:    Campinas (2ª Vara de Família e Sucessões)
Agravantes:  Aurora Urbano Dias e outro
Agravado:     O Juízo
Juiz:               Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho
Voto n. 10.354

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário
ITCMD - Isenção – Imóvel cujo valor não ultrapassar 2.500 (duas
mil e quinhentas) UFESPs - Pretensão, para fim de concessão da 
isenção, que se considere somente o valor da parte do imóvel
transmitida aos sucessores – Inadmissibilidade - A isenção
tributária decorre de lei de iniciativa do poder público competente
para exigir o tributo, e na esteira do inciso II do art. 111 do CTN,
interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre a 
"outorga de isenção" - Recurso desprovido.

                               Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,

nos autos do inventário dos bens deixados por Osvaldo Pires Dias, da   

decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 110, na parte em que indeferiu o 

pedido feito pela agravante às fls. 104/109, para que, na concessão da isenção 

do ITCMD, seja considerado somente o valor da parte transmitida do bem

imóvel, sob o fundamento de não caber ao juízo do inventário deliberar 

acerca de eventual controvérsia envolvendo o recolhimento do ITCMD, 

devendo a questão deve ser solucionada pela via administrativa ou por ação

específica.

Pleiteiam a concessão da antecipação de tutela e a 

reforma para  que  seja repelida a utilização do valor venal da integralidade 
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do imóvel como base de cálculo do ITCMD, reconhecendo e determinando

que a base de cálculo do referido imposto seja apenas o da meação

transmitida, visando-se não obstar o processamento do inventário e 

posteriormente o registro do formal de partilha a ser expedido em tal

processo, e a prioridade na tramitação.

Deferido o efeito suspensivo (fls. 113/116), foram

apresentadas contrarrazões pela Fazenda do Estado sustentando a manutenção

da decisão (fls. 121/131).

Não houve oposição das partes ao julgamento virtual (fls.

133).

É o Relatório

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça sob o rito dos recursos repetitivos: "3. O artigo 1.013, do CPC, rege o 

procedimento para avaliação e cálculo do imposto de transmissão causa 

mortis no âmbito do inventário propriamente dito, assim dispondo: 'Art.

1.013. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo

comum de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório e, em seguida, a Fazenda

Pública. § 1o Se houver impugnação julgada procedente, ordenará o juiz 

novamente a remessa dos autos ao contador, determinando as alterações que

devam ser feitas no cálculo. § 2o Cumprido o despacho, o juiz julgará o 

cálculo do imposto.' 4. Consequentemente, em sede de inventário 

propriamente dito (procedimento mais complexo que o destinado ao

arrolamento), compete ao Juiz apreciar o pedido de isenção do Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis, a despeito da competência 

administrativa atribuída à autoridade fiscal pelo artigo 179, do CTN

(Precedentes do STJ: REsp 138.843/RJ, Rel. Ministro  Castro Meira, Segunda
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Turma, julgado em 08.03.2005, DJ 13.06.2005; REsp 173.505/RJ, Rel.

Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 19.03.2002, DJ

23.09.2002; REsp 143.542/RJ, Rel. Ministro  Milton Luiz Pereira, Primeira

Turma, julgado em 15.02.2001, DJ 28.05.2001; REsp 238.161/SP, Rel.

Ministra  Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12.09.2000, DJ

09.10.2000;e REsp 114.461/RJ, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta 

Turma, julgado em 09.06.1997, DJ 18.08.1997)" (REsp 1150356/SP, Rel.

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe

25/08/2010).

Como preleciona Regis Fernandes de Oliveira1, 

a isenção "é privilégio fiscal no qual ocorre a suspensão da eficácia da

hipótese de incidência da norma tributária mediante lei específica. Ocorre a 

dispensa do pagamento de um tributo que em princípio seria devido. A 

hipótese de incidência está na lei. O legislador, por uma série de razões, 

impede que ela atue. É instrumento de extrafiscalidade."

Estabelece o art. 176 do Código Tributário Nacional que:

"a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que

especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os 

tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração".

Como esclarece Aliomar Baleeiro2 a isenção é "uma

política de aplicação da regra da capacidade contributiva  ou de incentivos a 

determinadas atividades, que o Estado visa a incrementar pela conveniência

pública".

A isenção tributária decorre de lei de iniciativa do poder

1 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 2ª ed. em e-book. São Paulo: RT, 2015.
2 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário Brasileiro. 9ª ed. 1ª tir. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 535.
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público competente para exigir o tributo, e na esteira do inciso II do art. 111

do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre a 

"outorga de isenção".

Dispondo a alínea "b" do inciso I do art. 6º da Lei 

Estadual n. 10.705/2000 que fica isenta do imposto a transmissão causa 

mortis: "de imóvel cujo valor não ultrapassar 2.500 (duas mil e quinhentas)

UFESPs, desde que seja o único transmitido", não podem pretender os 

agravantes que não se considere o valor total do imóvel, mas apenas a parte 

do morto transmitida a seus sucessores, isto porque a intenção do legislador 

foi favorecer as transmissões de bens de menor valor, considerados na sua 

integralidade. 

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de

instrumento.

Alcides Leopoldo e Silva Júnior
Relator

Assinatura Eletrônica


