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ACÓRDÃO Nº: 451/2010
PROCESSO Nº: 2009/6880/500303
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7873
RECORRENTE: ANTONIO GOMES ALECRIN
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.077.745-3

EMENTA: Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis e Doações” (ITCD). Falta de 
Pagamento – Configurado o fato gerador e prestadas as informações pelo contribuinte 
ou pelo judiciário, é devida a exigência do imposto não recolhido.   
   
DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2009/001938 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 4.637,60 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos),
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. Votaram pela improcedência do auto 
de infração os conselheiros Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo 
Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e com voto vencedor Ismarlei 
Vaz da Silva. Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias do mês de novembro de 
2010, a conselheira Elena Peres Pimentel.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha.

CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Ismarlei Vaz da Silva.

VOTO: A empresa foi autuada a recolher o ITCD – Imposto Sobre a Transmissão 
Causa Mortis e Doações, no valor de R$ 4.637,60 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete 
reais e sessenta centavos), com o período de referência de 01/02/2003 a 28/02/2003, 
que aponta a origem do crédito tributário no processo 2009/6880/500056, de verificação 
fiscal dos bens do espólio de Maria José Alecrim, falecida aos dois dias do mês de 
dezembro de 2000, sobre uma base de cálculo de R$ 115.940,00, após excluir o valor 
pertencente ao meeiro.

          A autuada foi intimada do auto de infração, e comparece aos autos contestando 
a avaliação do valor venal utilizado como base de cálculo para apuração do imposto, 
que o mesmo o fez por indícios, que não está fundada em nenhum fato ou avaliação 
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que condiga com a realidade praticada no mercado, não se referindo onde pesquisou 
os seus parâmetros. Cita o art. 60 da Lei 1.287/01. Alega que o imposto não foi 
homologado pelo Juiz, que para apurar o valor do quinhão dos herdeiros é preciso 
aguardar todo o trâmite do processo judicial do inventário, com a apresentação das 
primeiras e últimas declarações pelo inventariante. Finalmente alega a nulidade do auto 
de infração, porque se refere à cobrança de imposto que ainda não é exigível, posto 
que o valor a ser arrecadado ainda não foi homologado pela autoridade competente.
         

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do valor autuado, acrescido das 
cominações legais. 

Intimado da decisão de primeira instância o sujeito passivo comparece aos autos 
com as mesmas alegações apresentadas na impugnação, acrescentando que se não 
acatado seu pedido de improcedência, requer que seja feita nova avaliação, com 
possibilidade de indicação de assistente para acompanhá-la.

A Representação Fazendária recomendou a confirmação da decisão de primeira 
instância e a procedência do auto de infração. 

Vistos e analisados os autos, passo a proferir o meu voto.

Não acato a alegação da autuada de que o imposto não foi homologado pelo 
Juiz, e que para apurar o valor do quinhão dos herdeiros é preciso aguardar todo o 
trâmite do processo judicial do inventário, visto que o assunto já está sumulado pelo 
STF através das Súmulas 113 e 114, onde a primeira prescreve que o ITCD será 
calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação, e a última prescreve que o 
imposto será exigível após a homologação do cálculo que será efetuado pela Secretaria 
da Fazenda, conforme abaixo se vê:

SÚMULA Nº 113

O IMPOSTO DE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" É 
CALCULADO SOBRE O VALOR DOS BENS NA DATA DA 
AVALIAÇÃO.

SÚMULA Nº 114
O IMPOSTO DE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" NÃO É 
EXIGÍVEL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO.
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O ITCD é um imposto cujo lançamento depende das informações do sujeito 
passivo acerca da realização do fato gerador que, na hipótese de inventário, a Fazenda 
Pública toma conhecimento (de direito) quando citado nos autos do procedimento 
judicial, conforme prescreve o art. 999, do Código de Ritos:

Art. 999. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará 
citar, para os termos do inventário e partilha, o cônjuge, 
os herdeiros, os legatários, a Fazenda Pública, o 
Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, 
e o testamenteiro, se o finado deixou testamento.

Não acato também o pedido para que seja feita avaliação, pois quando o 
contribuinte discordar dessa avaliação deve apresentar recurso acompanhado de 
provas de avaliação contraditória e isto não ocorreu nos autos, apenas alegações sem 
provas.

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
2009/001938 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 4.637,60 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), 
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS,      
aos 15 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Autor do Voto Vencedor

Representação Fazendária


