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                                                                               Contencioso Administrativo-Tributário 
 

 
 
ACÓRDÃO No: 

 
035/2017 

PROCESSO No: 2012/7090/500126 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003437 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.352 
INTERESSADO: HAGAHÚS ARAÚJO E SILVA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: NÃO CONSTA 
RECORRIDA:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ITCD – O Imposto Sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação. 
USUCAPIÃO. PROCEDENTE. É devido o ITCD em usucapião concedido através de 
sentença judicial declaratória, conforme preceitua o art. 53, § 4º, inciso XI da Lei 
1.287/01, com a redação da Lei 2.253/09. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública formalizou o auto de infração nº 2012/003437, para 
reclamar do sujeito passivo acima qualificado o imposto devido sobre a Transmissão 
Causa Mortis e Doação - ITCD.  
 

Anexaram-se aos autos o demonstrativo do crédito tributário, laudo de 
avaliação de bens imóveis, intimação, aviso de recebimento e ofício (fls. 04/10). 

  
A ciência ao sujeito passivo deu-se por via postal (doc. 11). 

Tempestivamente ofertou impugnação à fls. 15/16 com as seguintes alegações: 
 
Que por sentença judicial foi julgado o usucapião do imóvel rural, 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Almas, constatando que foi recolhido 
o ITBI de R$ 1.168,00 sobre o valor de R$ 58.400,00, conforme laudo de avaliação; 
que o ITBI pertence ao município; que o ITCD pertence ao Estado e refere-se tão-
somente à transferência de quaisquer bens e direitos, inclusive originários de 
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usucapião e que não incluem os bens imobiliários taxados pelo ITBI; que a cobrança 
do ITBI para o Estado, mesmo com outro nome, caracteriza bitributação (fls. 17/22). 

 
Os autos retornaram à origem e o autor do procedimento lavrou Termo de 

Aditamento às fls. 37, retificando o contexto e a infração, fez juntada da sentença 
judicial demonstrativo do crédito tributário e manifestação (fls. 26/36 e 38/43). 

 
Em nova manifestação o sujeito passivo alega que a cobrança do imposto 

não pode anteceder a sentença que o gerou; que o valor a ser pago deveria ser o 
mesmo do ITBI e que, se fosse legal a cobrança do ITCD, a comprovação do 
pagamento do imposto seria exigida pelos cartórios no ato do registro (fls. 46/48). Fez 
juntada do laudo de avaliação (fls. 82), sendo anexada a certidão de inteiro teor (fls. 
84/85) 

 
Adveio a decisão da primeira instância de julgamento em que a julgadora 

aduz o que segue: 
 

O sujeito passivo está devidamente identificado. A intimação é válida, 
a impugnação tempestiva e apresentada pelo próprio autuado, nos 
termos do art. 20, caput, da Lei 1.288/2001; não há preliminares. 
 
 A presente demanda refere-se à falta de recolhimento do ITCD sobre 
usucapião. 
 
A pretensão fiscal encontra respaldo no art. 61-A inciso I da Lei nº 
1.287/01, com redação dada pela Lei nº 2.253/09, tipificada no campo 
4.13 do Termo de Aditamento de fls. 37. 
 
A penalidade aplicada está prevista no art. 64-A, inciso II, alínea d da 
Lei nº 1.287/01 com redação dada pela Lei nº 2.253/09, sugerida no 
campo4.15 do auto de infração. 
 
A impugnante alega que recolheu o ITBI sobre o imóvel que lhe foi 
transmitido pelo usucapião e que a cobrança do ITBI para o Estado é 
ilegal e implica em bitributação. 
 
O Estado não está cobrando ITBI, vez que este tributo é de 
competência municipal, mas sim o Imposto sobre a Transmissão 
Causa Mortis e Doação – ITCD. Este imposto incide sobre o 
usucapião concedido através de sentença declaratória. É o que 
preceitua o Código Tributário Estadual. 
 
O laudo de avaliação emitido pela prefeitura Municipal de Almas, 
anexado às fls. 05, avalia o imóvel em R$ 87.93468. A impugnante 
afirma existir outro laudo que avalia o imóvel em R$ 58.400,00, que foi 
a base de cálculo do ITBI, Contudo, intimado a apresentar o referido 
documento (fls. 81/82), fez a juntada da certidão de inteiro teor (fls. 
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84/85) que não é laudo de avaliação e já constava do processo. 
Portanto, prevalece o laudo emitido pela Prefeitura Municipal. 
 
O contribuinte alega ainda que a cobrança do imposto não poderia 
anteceder a sentença que o gerou. Observe-se que a sentença 
declaratória de usucapião foi prolatada em 07-11-2011(fls. 34) e o 
auto de infração só foi lavrado em 21-11-2012, ou seja, mais de um 
ano após a sentença. 
 
O fato do ITCD não ter sido cobrado pelo cartório no ato do registro 
não exime o sujeito passivo do pagamento do imposto devido sobre a 
transmissão do bem imóvel. 

 
Diante do exposto, colacionou a legislação aplicável, conheceu da 

impugnação, negou-lhe provimento e julgou PROCEDENTE o auto de infração nº 
2012/003437 para condenar o sujeito passivo ao pagamento do valor de R$ 2.638,04, 
mais acréscimos legais. 

 
Em recurso voluntário o sujeito passivo repisa os argumentos da peça 

impugnatória dando ênfase no fato de que adquiriu o imóvel em ação de usucapião 
de modo originário e gratuito: 

 
Que o ITCD só tem lugar quando a pessoa recebe bens ou direitos como 

herança. A vasta legislação e a doutrina corroboram no sentido de que sobre usucapião não 
incide imposto, já que não houve transmissão nem doação, fatos geradores do ITCD. Como 
visto, o usucapião não é passível de tributação por ITCD. Contudo, caso este nobre Conselho 
entenda o contrário, o recorrente pleiteia seja utilizado como base de cálculo e atualização do 
valor a data de referência de 21-11-2012, dia da lavratura do auto de infração combatido. E 
na pior das hipóteses, deverá ser considerado como data de referência o dia da prolação da 
sentença declaratória de usucapião, qual seja, 07-11-2011. 

 
Requer a IMPROCEDÊNCIA do feito. 
 
Em prévia apreciação o presidente do CAT, conforme despacho no verso 

das fls. 256, admitiu o Recurso Ordinário do sujeito passivo, convertendo-o em 
extraordinário, por considerá-lo tempestivo. 

 
A Representação Fazendária assim se pronunciou: 
 

Tendo em vista que não há fatos novos a serem analisados, que não 
àqueles que já foram objeto de análise na instância singular e, 
considerando também a clara previsão na legislação tributária para a 
exigência em questão, conforme dispõe o art. 53, § 4º, inciso XI da Lei 
1.287/01, com a redação da Lei 2.253/09, esta Representação 
Fazendária, recomenda o acatamento da decisão singular a fim que 
seja o auto de infração declarado PROCEDENTE. 
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É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos. Tratam os autos do imposto devido sobre a 

Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD.  
 
A defesa disse que foi recolhido o ITBI de R$ 1.168,00 sobre o valor de R$ 

58.400,00, conforme laudo de avaliação; que o ITBI pertence ao município; que o 
ITCD pertence ao Estado e refere-se tão-somente à transferência de quaisquer bens 
e direitos, inclusive originários de usucapião e que não incluem os bens imobiliários 
taxados pelo ITBI; que a cobrança do ITBI para o Estado, mesmo com outro nome, 
caracteriza bitributação (fls. 17/22). 

 
Em sentença às fls. 80/90 a julgadora disse que o Estado não está 

cobrando ITBI, vez que este tributo é de competência municipal, mas sim o Imposto 
sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD. Este imposto incide sobre o 
usucapião concedido através de sentença declaratória. É o que preceitua o Código 
Tributário Estadual. 

 
O contribuinte alega ainda que a cobrança do imposto não poderia 

anteceder a sentença que o gerou. Observe-se que a sentença declaratória de 
usucapião foi prolatada em 07-11-2011(fls. 34) e o auto de infração só foi lavrado em 
21-11-2012, ou seja, mais de um ano após a sentença. 

 
O fato do ITCD não ter sido cobrado pelo cartório no ato do registro não 

exime o sujeito passivo do pagamento do imposto devido sobre a transmissão do 
bem imóvel. 

 
Em recurso à decisão singular a defesa disse que o ITCD só tem lugar 

quando a pessoa recebe bens ou direitos como herança. Que a vasta legislação e a 
doutrina corroboram no sentido de que sobre usucapião não incide imposto, já que 
não houve transmissão nem doação, fatos geradores do ITCD. Como visto, o 
usucapião não é passível de tributação por ITCD. Contudo, caso este nobre Conselho 
entenda o contrário, o recorrente pleiteia seja utilizado como base de cálculo e 
atualização do valor a data de referência de 21-11-2012, dia da lavratura do auto de 
infração combatido. E na pior das hipóteses, deverá ser considerado como data de 
referência o dia da prolação da sentença declaratória de usucapião, qual seja, 07-11-
2011. 

 
A Representação Fazendária, disse que não há fatos novos e em vista da 

clara previsão na legislação tributária para a exigência em questão, conforme dispõe 
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o art. 53, § 4º, inciso XI da Lei 1.287/01, com a redação da Lei 2.253/09, recomenda o 
acatamento da decisão singular a fim que seja o auto de infração declarado 
PROCEDENTE. 
 

Conforme dispõe o Código Tributário Estadual, Lei nº 1.287/01, o ITCD 
incide sobre o usucapião concedido por meio de sentença declaratória. In verbis: 

Seção I - Da Incidência 

Art. 53. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD incide sobre: (Redação dada pela 
Lei 2.253 de 16.12.09). 

(...); 
§ 4o A incidência do imposto alcança, a: 
(...); 

XI – usucapião, obtida por sentença declaratória. (Redação dada pela 
Lei 2.253 de 16.12.09). 

De todo o exposto, infere-se não haver ressonância para os argumentos da 
defesa, restando evidente ser devido o imposto lançado pela Fazenda Pública, razão 
pela qual, filio-me ao entendimento emanado pela julgadora singular para confirmar a 
sua sentença pela PROCEDÊNCIA da reclamação, porém, alterando a penalidade 
para o art. 64, inciso II, alínea “B”, da Lei nº 1.287/01, e trazendo para a data de 
07/11/2011 a referência para a atualização do crédito. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, decidiu, 
no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2012/003437 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 2.638,04 (dois mil, seiscentos e 
trinta e oito reais e quatro centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos 
legais, alterando a penalidade para o art. 64, inciso II, a línea “B” da Lei 
1.287/2001, mudando a data de referência para atual ização do crédito para 
07/11/2011. O Senhor Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui 
José Diel, João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana 
e Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento aos quatro dias do 
mês de novembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos nove dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

Rui José Diel  
Conselheiro relator 

 
 


